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06-07 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen
“Tarihi Evler, El Sanatları, Havuç ve Güveç
Festivali”yle Beypazarı Ankaralıların akınına uğradı.
Ankara'nın Tarihi İlçesi Beypazarı'nda Haftasonu
Gerçekleştirilen "Tarihi Evler, El Sanatları, Havuç ve
Güveç Festivali" Özellikle Başkentli Olmak Üzere
Yurt İçi ve Yurt Dışından Binlerce Vatandaşın Akınına
Uğradı. . Festivalin ilk günü 50 Bin ziyaretçi rekoruna
ulaşan Beypazarılılar Pazar günü, festivalin ilk
gününün iki katına yakın ziyaretçiyi ağırladı.
Beypazarı festivali bu yıl da hareketli başladı. “Tarihi

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

Başsavcısı Yılmaz Çimen, Yargıtay Birinci
Başkanvekili Erdal Sanlı, Başbakanlık Baş Müşaviri
Özgün Ökmen, HSYK Eski Başkanvekili Fehmi
Ulusoy, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel,
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve pek çok
üst düzey bürokrat katıldı.
Yöresel Kültürler Bir Arada Yerel ürünler tanıtıldı
Kültür Bakanlığı’nın katkılarıyla yapılan festivalde
yabancı konukların yanı sıra 30 farklı il ve ilçeden
gelen Belediyelerin stantları da büyük ilgi gördü.
Haberi Sayfa 3’de

Evler, El Sanatları, Havuç ve Güveç Festivali”ne yurt
içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçi katıldı.
Festivalde ev sahipliğini Beypazarı Belediye Başkanı
Cengiz Özalp ve Beypazarı Eski Belediye Başkanı 29
Mart Seçimlerinde MHP Ankara Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Mansur Yavaş yaptı.
Açılış törenine MHP Grup Başkan Vekili İzmir
Milletvekili Oktay Vural, Milli Savunma eski Bakanı
MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu,
MHP Ankara Milletvekili Deniz Bölükbaşı, Anayasa
Mahkemesi Üyesi Serdar Özgüldür, Danıştay

*www.ortaanadoluas.com

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com
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HÝZMETÝNÝZDEYİZ.

GAZETEMİZİN BASILI YAYININA SON VERECEĞİZ.
TE LEFONUNUZ

‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
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AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

1996 yılında yayın hayatına başlayan ve Habercilik gazeteciliğinde Beypazarı’nın ilk gazetesi olarak yayın hayatını
sürdüren Yeni Yıldız Gazetesi önümüzdeki günlerde baskılı
yayınına ara verecek.
Ekonomik nedenlerden dolayı ara ara yayınına ara verip
tekrar yayın hayatına devam eden Beypazarı’nın ilk habercilik gazeteciliğini yapan gazetemiz baskı maliyetleri ve
basın ilan kurumunun mevzuatı gereği çalıştırmak zorunda
olduğu fikir işçileri için ödenen Sigorta primleri yükünün
altında ezilmeye başlaması nedeniyle baskılı yayınına
önümüzdeki günlerde son verecek.
Ya da ilan alma hakkından vaz geçip sigortalı çalıştırmak
zorunda olduğu fikir işçilerinin işine son verip işden çıkartacak. Sigorta yükünden kurtulup basın mevzuatına tabi
olmadan gazetemiz çıkmaya devam edecek. Kararı
önümüzdekiş günlerde uygulamay geçireceğiz.
Yeni Yıldız Gazetesi olarak internet gazeteciliği ile okuyucuya Beypazarı haberlerini internetteki adresinden vermeye
yine devam edecek.
Bu konuda açıklama yapan Şirket adına gazete sahibi
Kemal Çelen şu açıklamalarda bulundu.
‘’Yerel gazetelerin yayınlarını sürdürebilmelerinin zorluğunu bir çok platformda dile getirdik. Beypazarı
Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen bölgesel basın
forum toplantılarında da dile getirdik. Basın İlan Kurumu
sitesi aracılığıyla da Basın İlan Kurumu yetkililerine
tavsiyelerde bulunduk. Beypazarı’nın bilinen ve tanınan ilk
gazetecilerindenim. Gazetecilik bizim için para kazanma
değil, haber peşinde koşma, haber gazeteciliği yapma sevdası oldu. Gazetemizi çıkarttığımız günden bu güne
hakkımız olan Resmi ilanları alamadık. Eğer Resmi ilan
aldığımız günleri toplarsak bu gazeteyi çıkarttığımız günden bu güne toplam 12 ay yapar. Diğer yıllar gazetemizi
hep cebimizdeki parayla çıkarttık. Beypazarı’nda her kes
bilir hiçbir gazete para ile satılmaz. Ücretsiz dağıtım
yapılır. Hiç bir gazetenin gerçek abonesi de yoktur. Bu
nedenle gazetemizin geliri hiç olmadı. Gelir olmadan
gazete çıkartmak ise başlı başına bir yük.
En son 2008 yılının Mayıs ayında almaya başladığımız
Resmi ilan hakkımızda 2009 Ocak ayında sigorta prim borcumuz olduğu gerekçesiyle kesildi. Resmi ilan
desteğimizde yok. Bu yüzden gazetemizi kapatmak zorunda
kalacağız. Sigorta prim borçlarımızı da taksitlendirip şirketimizin diğer ticari gelirleri ile ödemeye çalışacağız. Gelir
olmadan ve destek olmadan gazetemizi çıkartmaya devam
etmemiz halinde farenin kemirdiği gibi şirketimizin diğer
faaliyetlerinden elde edilen gelirleri de gazete faaliyeti yok
etmeye devam edecek. Ekonomik nedenlerden dolayı
gazetemizi kapatma düşüncemiz oluştu.’’ dedi.
Çelen ayrıca ilçede ‘’Resmi ilan olayı ranta dönüştü. Biz
Resmi ilan alımı için ne mücadeleler verdik Beypazarı’nda.
Verdiğimiz mücadeleler bizi tüketti. Verilen mücadeleler
sonrasında Resmi ilan verilmesi Valilik aracılığıyla yapılır
hale geldi. Ama bu seferde biz ilan alamaz olduk. Resmi
ilan dağıtımı Beypazarı’nda bir sisteme bağlanınca mantar
gibi gazeteler çıkmaya başladı. Önüne gelen gazete çıkarttı
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Merhaba sevgili dostlarım!
Bu yazımdan sonra, o kadar çok eleştiri aldım ki,
şaştım kaldım. Ben “Galiba halkımız siyasete karşı iyice
soğudu.” diye düşünüyordum. Ama yanılmışım. Meğer milletimizin siyasilerden istekleri ve beklentileri ne kadar da
çokmuş da benim haberim olmamış. Şaka bir yana, toplumun
talepleri(nin) çığ gibi büyüdüğü tartışılmaz bir gerçek.
Halkın siyaset ve siyasetçilerde aradıkları kıstaslara bakınca,
Sayfa 2’de
bu nasıl mümkün olacak merak ediyorum.

ve resmi ilan almaya başladı. İstanbul merkezli bir şirket
bile Beypazarı’na gelip gazete çıkartarak resmi ilan alırken
Beypazarı’nda yıllardır gazete çıkartan bize eften püften
sebeplerle ilan verilmiyor. Gazetelerin resmi ilan alımları
Basın İlan Kurumu mevzuatında belirtilmiş. Biz mevzuatın
tüm gereklerini yerine getirdik. Fikir işçileri kadromuzu da
tamamladık. Her ay düzenli olarak sigorta beyannamelerini
verdik. Yıllardır yayın ilkemizden taviz vermeden gerçek
gazetecilik yapmaya ve adam gibi gazete çıkartmaya devam
ettik. Habere koştuk, haber bize gönderildi. Ancak sigorta
prim borçlarını içinde bulunduğumuz ekonomik kriz
nedeniyle ödeyemedik ve resmi ilan alım hakkımız mevzuat gereği kesildi. Artık mücadele etmekten yorulduk. ‘’
dedi.
İlçede Resmi ilan alan diğer gazetelerin durumları hakkında
da açıklama yapan Çelen; ‘’Şu an ilçede haksız kazanç elde
etme gibi yasal olmayan bir durum söz konusu. Resmi ilanlar ilçede rant kapısı oldu. Cumhuriyet savcılığına dava
açma gibi bir düşüncemiz olmadı değil ama kimi kime
şikayet edeceğiz. Resmi ilan kararını valilik veriyor.
İlçedeki bizim gazetemiz ve resmi ilan almaya devam eden
bir gazete hariç vatandaşlar diğer gazetelerin adını bile
bilmiyorlar. 30-50 gazete basan bu gazeteler bastıkları
gazeteleri de arşivlerine koyuyorlar ve gönderilmesi
mecburi olan yerlere gönderiyorlar. Beypazarı’nda abone
olarak gösterilen kişiler dahil bu gazeteleri okuyan 30 kişi
göstersinler bütün sözümü geri alacağım. Hayıflanmaktan
ve şikayetten vaz geçeceğim. Üstelik günlük çıkıyoruz diyorlar. Kitabına uydurup ilan almaya devam ediyorlar. Resmi
ilan alan bir gazete kadrosu ise İstanbul. Oda kitabına
uydurmuş Kapıya dayalı nüfus kayıt sistemi açığından
yararlanarak kadrosunu Beypazarı ikamet göstermiş.
Gazeteyi bir kişi çıkartıyor. Oda gazete kadrosunda sigortalı görünmüyor. Sigortalı gösterilenleri Beypazarlıya sorsanız tanımaz. Üstelik bunlar fikir işçisi muhabir. Beypazarı
haberlerini toplayan vatandaşla iç içe olan kadrolu gazeteciler!.. Ama bir gün Beypazarı’nda gezerken gören yok
adamları. Gazeteyi çıkartan kadroda olmamasına rağmen
profesyonel biri. Bütün gazetenin yükünü kendisi taşıyor.
Diziyor, basıyor ve dağıttırıyor. Bulunması gereken kadrolu
personel belki gazetenin kapısından bile içeri girmiş
değiller. Dedik ya ilçede kimse tanımıyor onları. Mevzuata
göre ilçede ikamet etmek zorundalar. Kitabına uydurulmuş
ilçede ikamet ediyorlar gösterilmiş. Ama bu gazeteyi
baskıya hazırlayan, bastıran ve dağıttıran arkadaş belki
şikayet ettiğim için bana kırgındır, dargındır ama kendisini
tebrik ediyor ve kutluyorum. Bizim gazetemiz ilanı hak
ediyor ama kitabına uydurmasalar ve gerçekten kadrosu
Beypazarı’nda ikamet etse ilan alabilecek ikinci bir gazete
olur. Başka da ilan alabilecek gazete yok aslında
Beypazarı’nda. Saysanız 2 tane çıkar. Basın ilan kurumu
mevzuatı uygulanırsa diğer gazeteler sınıfta kalır. Başta
internetten haber alıntısından ilanları kesilir. Mevzuatın
diğer maddeleri de uygulanırsa hayat boyu ilan alamazlar.
Ama her ne hikmetse bu gazeteler ilan almaya devam ediyorlar. İlçede yayın yapan bizim gazetemiz hariç diğer

İnandığı gibi yaşamayanlar, yaşadığı gibi
inanmaya başlar.
Değerlerine önem vermeyenler, toplum
seviyesini seviyesizleştirme vazifesini ifa
Sayfa 2’de
eder.

BEYPAZARI

gazetelerin Basın İlan Kurumu mevzuatına göre ilan
almaları mümkün değilken bir gazeteyi de yazılı sözlü ve
şikayetimiz olmasına rağmen o gazetelerin ilanları
kesilmedi ve bizim gazetemizin ilanı kesildi. İnternetten
haber alımında ilan kesilir diyor mevzuat, sözlü bildirimde
bulunduk önemsenmedi. Bütün gazeteler 30-50 arası gazete
basıyor ilanlarının kesilmesi gerekir dedik önemsenmedi.
Yerel haftalık gazetelerin ilan alabilmesi için en az 150
abonelerinin olması gerekiyor. Buda matbadan 200 baskı
yapmak demek.Baskı defterine matbaacıya imzalattırıyorlar
fazla fazla. 30-50 gazete nasıl oluyor da abonelere
ulaştırılıyor defalarda denetlemeye gelenlere durumu izah
etmeye çalıştık sen bize görevimizi mi öğretiyorsun denildi.
Sizin göreviniz matbaalarıda denetlemek, gizliden matbalara baskın yapmak görevleriniz arasında dedik, ‘biz
evrak üzerindeki kayıtlara bakarız’ dendi. Evrak üzerindeki
kayıtlarda bu gazetelerin usule uygun olduğu söylendi.
Kadrosu Beypazar’ında ikamet etmiyor diye resmi
şikayette bulunduk. Şikayetimiz üzerine Emniyet
Beypazarı’nda oturmadıklarını tesbit etti, Kapıya dayalı
nüfus sayımına göre Nüfus Müdürlüğünden belge alarak
Beypazarın’da ikamet ediyorlar denilerek resmi ilan verilmeye devam edildi. Şimdi Nüfus da sildi bu ikametleri.
Halen ilan veriliyor bu gazeteye. Evrak üzerinde sende her
şeyi tam göster, Sigorta borcunu öde gel ilanını açalım
deniyor. Hemen ödememiz şimdilik mümkün değil. İlan
hakkımız kesilmesin diye de habire mevzuata uygun 5
aydır yayınımıza devam ediyoruz. Fikir işçilerimizin sigorta beyannamelerini de her ay veriyoruz. Son çıkan yasal
hakkımızı kullanıp SGK’da Sigorta prim borcumuzu taksitlendirme yapacağız. Buna rağmen ilanlarımız açılmazsa
gazetecilik olarak bu son mücadelemiz olacak. Artık
gazete şirketimize ve bize yük olmaya başladı. Mücadele
etmekten de yorulduk. Biz bir şey istemiyoruz. Ortada
kanun varsa, tüzük varsa, mevzuat varsa mücadele etmeden
herkes için eşit uygulansın. Yıllardır mücadele ederek hak
arıyorum. Yoruldum artık. Gazeteciliğe nokta koymanın
zamanı geldi.’’ dedi.
Çelen; ‘Bizim gazetemizin kapanmasının bedeli Beypazarı
için ağır olacak. Okuyucunun eline ulaşan tek gazeteydi.
Vatandaş gerçekten gazete okuyordu. Beypazarı’nın bir çok
bilinmeyen yönünü araştırmalarla ortaya çıkardık.
Gazetemiz okunup atılmadı. Biliyoruz ki bir çok kişi
gazetemizi arşivledi. Beypazarı kültür hayatını yeşertti.
Diriltti. Şairlerin elinden tuttu. Yazarların elinden tuttu.
İnternet sitesi aracılıyla Beypazarı’nın dünyaya açılan
penceresi oldu. Üzüldüğümüz tek şey bu. Şu an yayında

Nallıhan'da
ev hanımları
artık iyi birer
satış elemanı
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MÜHÜR VE KAŞELERİNİZ
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Ahmet GÖKSAN

a.goksan@hotmail.com
DOMUZ GRİBİ

Önümüzdeki Pazar (07 Haziran
2009) günü AB ülkelerinde Avrupa
Parlamentosu seçimleri yapılacaktır
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Beşinci Kütüphane
Nallıhan'a Açıldı
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Beypazarı'nda
Mezuniyet
Tören
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20 Yılda
4 Bin
Ayakkabı
Topladı
Haberi 4 de

olup 30-50 gazete basan ve vatandaşın eline bile ulaşmayan
buna rağmen Beypazarı ilan pastası rantını almaya devam
eden, ilan verilen gazeteler Beypazarı’na bizim verdiğimizi
veremeyecek. Oturdukları yerden gazete çıkartan, internetten alıntı haberlerle ve gazeteyi de ilan almak için çıkartan
bir anlayış söz konusu. Bu gazeteler Beypazarı’na ne verebilir ki!?.. Şimdiye kadar ne verdiler ki, bundan sonra ne
verecekler ben merak ediyorum. Gazetemizin kapanmasına
bazı siyasi kesimlerin çok sevineceğini biliyorum. Oturup
kına yaksınlar. Ama onlarda fazla değil birkaç yıl sonra
gazetemizin onlara bile ne kadar katkısı olduğunu anlayacaklar. Kayıpları görecekler. Yeni Yıldız Gazetesi gibi bir
gazeteyi yeniden diriltmek isteyecekler ama yapamayacaklar. Bin nasihata bir musibet yeterliymiş. Bazı değerler
kaybedilince anlaşılırmış. Artık Beypazarlılar Anadolu
Ajansı muhabiri Yaşar Tonbak’ın veya Cihan Haber
Ajansından Mehmet’in haberlerini internet sitelerinden
veya ulusal basından okurlar. Başka da ilçede haberci
kalmadı. Bizde 2 yıl önce Doğan Haber Ajansı görevimizi
Yaşar Tonbak’a devrettik zaten. Şimdide gazetemize ara
veriyoruz.. Beypazarı’na ve Beypazarlılara vereceğimizi
verdik vereceğimiz bir şey kalmadı. Hep verdik ama
almadık. Almadan da bu iş gitmiyor. Gazetemizin kapanmasına sevinenler veya üzülenler için artık Yeni Yıldız diye
basılı bir yayın yakında olmayacak. Gazetemizi kapatmıyoruz. Basın Kanunu gereğince senede birkaç baskı yapıp
isim hakkımızı devam ettireceğiz. Sürekli yayıncılığa son
veriyoruz. Bundan sonra şirket işlerimizin artan zamanlarında vaktimiz olursa çok önemli gördüğümüz haberleri
Yeni Yıldız Gazetesi İnternet Sayfamızda yayınlarız.
İnternet yayıncığımızla Gazetecilik hastalığımızı tedavi
etmeye çalışırız. Şunu çok iyi biliyoruz ki Beypazarı’nın
sosyo kültürel yapısından dolayı kimse bana gelip gazeteyi
kapatma demeyecek. Üzülseler de üzüldüklerini belli
etmeyecekler. Üzülenler olacak ama benim haberim olmayacak. Gazetemizi kapattığımıza sevinenler, belki yolda,
belde, gidip gelirken, kinayeli olarak gazeteyi kapatmışsın
diye alaycı tavırlarla neden kapattın diye soracaklar.
Gazeteyi kapatmamız da kimsenin umurunda olmayacak.
Bunları çok iyi biliyoruz. Ama tarihe bir not düşme görevimiz var. Yıllar sonra birileri bir araştırma yapmak isterse
bunları bilsin diye.
Ölümler oluyor ama doğumlarda oluyor. Hayat bir şekilde
devam ediyor. Bizim de hayatımız devam edecek. Şirket
ticari faaliyetlerimiz olarak devam edecek. Herkesin yolu
açık olsun, bizimse yolumuz halen engelli, virajlı, taşlı,
topraklı, yokuş dolu, inişli, çıkışlı…

Gazi Üniversitesinden
Öğrenci Tiyatro
Gösterisi Haberi 3’de
Beypazarı model
olarak alınıyor
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GÖNÜ L CEMREM GÖ ĞE
DÜŞTÜ

Ahlak abidesi Mümtaz Şahsiyet
Muhsiz Yazıcıoğlu ve birlikte
ecele giden beş kıymetimize
atfen...
Anasına evdeşine evladına... ve
milletimize Başsağlığı Sabırlar
diliyorum... Yüce Türk
Milletinin başı sağolsun...

Karasından görünmeyen, okunması zor yazı var
Ciğerlerim şakka şakka, sol
yanımda bir sızı var
Zirveleri buz kaplamış, gökte
ölüm ayazı var.
Çilelerim iğe düştü; her yanımı
kor kapladı
Gönül cemrem göğe düştü,
gökyüzünü nur kapladı.

Telefonla "İmdat." diyen;
"Güneşlere güldüm." dedi
"Gördüğüm şu manzarayla, ben
kendimi böldüm." dedi
"Sizler bana gelesiye; canlı
canlı öldüm." dedi.

Helikopter köye düştü, sinemizi har kapladı
Gönül cemrem göğe düştü,
gökyüzünü nur kapladı.
Sözde gelip aradılar, teknoloji
iflas etti
Çok bilmişin birisi de; ses
duyanı öte itti
Timsah gibi ağladılar, sonra
hepsi çekip gitti.

Duygusuz hey heye düştü; hislerini sur kapladı
Gönül cemrem göğe düştü,
gökyüzünü nur kapladı.
Darda kaldı akıl, izan;
kaderiniz böyle imiş
Anası da, evdeşi de; yazgılara
boyun eğmiş
Vakitsizce yolculuğa; iman ehli
"Şehit." demiş.
Civanmerdim niye düştü, tenimizi nâr kapladı
Gönül cemrem göğe düştü,
gökyüzünü nur kapladı.

kalan hazan doldu
Hem öz, hem de; Has
Türklerdi, mekânları Cennet
oldu
Canlarımız çiğe düştü, dağ
başını kar kapladı
Gönül cemrem göğe düştü,
gökyüzünü nur kapladı.

Süzülerek iniverdin, yolun en
son köprüsüne
Bilerek mi selam dedin, soğuk
ömür törpüsüne
Ruhu sarıp, sarmaladın, niğin
beyaz örtüsüne.

Sıra Türkmen beğe düştü,
yürekleri yar kapladı
Gönül cemrem göğe düştü,
gökyüzünü nur kapladı.
KADİR DURAK
(LEBİDERYA)

Eser yazar adına tescillidir.
Kaynak gösterilmeden iktibas
edilemez...
25 Mart 2009 tarihinde
Kahramanmaraş’da düşen
helikopterde bulunan ve arama
çalışmalarında teknolojinin

iflas etmesi
nedeni ile canlı canlı ölüm
bekleyen kadere alın yazısına
"Allah’dan gelene Merhaba"
diyerek... Ölmeden buzlardankarlardan kefen giyen...
Mümtaz şahsiyet Ahlak abidesi
Gül yürekli Nur yüzlü Muhsin
YAZICIOĞU (BBP Genel
Başkanı)
Erhan ÜSTÜNDAĞ (BBP
Sivas İl Başkanı)
Yüksel YANCI (BBP Sivas İl
Başkan Yardımcısı)
Murat ÇETİNKAYA (BBP
Sivas Belediye Meclis Üyesi
Adayı)
İsmail GÜNEŞ (İHA Muhabiri)
Kaya İSTEKTEPE (Pilot)
Mekanlarınız Nur,
Makamlarınız Firdev2-i makam
olsun...
RUHLARINA EL-FATİHA...
Bu mesajı mümkün olduğunca
fazla yerlere ulaştırmanızı
sizlerden hassaten rica ediyorum...

Nallıhan'da ev hanımları
artık iyi birer satış elemanı
İlkbaharda, yazda iken; zamansızca hayat soldu
Baş eğmeyen yiğitlerdi, arda

Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi toplumun her
kesimine ulaşmayı ve onlara meslek kazandırmayı hedefliyor. Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi
Müdür Yardımcısı Mustafa ERYİĞİT bu eğitim
öğretim yılından açmış oldukları 52 Meslek
edindirme kursuyla 721’i bayan olmak üzere
toplam 1117 kişiye eğitim verdiklerini söyledi.
Mustafa ERYİĞİT tarafından hazırlanan ve
yürütülen Web Tabanlı İstihdam Projesi ile bu
kurslarda yetişmiş vatandaşlarımızın istihdamına
katkı sağlanmıştır. Şu ana kadar da küçümsenmeyecek sayıda kursiyerimiz istihdam edilmiştir.
Son olarak ise açılan Satış Elamanı Yetiştirme
Kursuna yoğun bir katılım olmuştur. Nallıhan
Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı
Mustafa ERYİĞİT tarafından verilen eğitimlerde

Daha fazla dua, daha fazla fatiha...

kursiyerlerin iyi birer satış elemanı
olması için gerekli olan bütün konulara
değinilmiştir. Çok sayıda ev hanımın
katıldığı eğitim iki ay sürmüştür. Ev
hanımlarımız neredeyse hiç devamsızlık yapmadan kursumuza devam
etmişlerdir. Kursiyer ev hanımlarımız
kendileri için bu kursun sadece bir
eğitim yada meslek değil aynı zamanda
sosyal bir etkinlik olduğu dile getirerek
kendilerine bu imkanı sağlayan
Nallıhan Halk Eğitimi Merkezine ve
Halk Eğitimi Merkezi Müdür
Yardımcısı Mustafa ERYİĞİT’
teşekkür ettiler. ERYİĞİT
“Eğitimlerini tamamlayarak sertifika
alan kursiyerlerimiz artık iyi birer satış elemanı
oldular ve web tabanlı istihdam projemize kayıt
ettik elaman ihtiyacı olan bütün işyerlerinin bizimle iletişim kurmaları kendi menfaatlerine olacaktır. Gerçekten kursiyerlerimiz satış elamanlığını her yönüyle dört dörtlük öğrendiler.” Dedi.
ERYİĞİT ”Evde oturmak yerine iki ay süresince
gelen ev hanımlarını, işyerlerinde müşterilerine
daha iyi hizmet sunabilmek için gelen
esnafımızı canı gönülden kutluyoruz. Kadın ve
Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı döneminde
bayanlara yönelik çalışmalarımızı yakından
takip eden ve destek olan Milli Eğitim
Bakanımız Sayın Nimet ÇUBUKCU hanımefendiye teşekkür ederim “ dedi.

Beşinci Kütüphane Nallıhan'a Açıldı

Ankaralılar Vakfı Bayanlar Kolu, "Her İlçeye
Bir Kütüphane" Kampanyası Kapsamında,
Başkent'te Beşinci Kütüphaneyi Nallıhan İlçesi
Tuğrul Bey İlköğretim Okulunda Açtı.
Ankaralılar Vakfı Bayanlar Kolu, "Her İlçeye
Bir Kütüphane" kampanyası kapsamında,
Başkent’te beşinci kütüphaneyi Nallıhan ilçesi

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

Tuğrul Bey İlköğretim Okulunda açtı.
Tuğrul Bey İlköğretim Okulundaki törende,
kütüphanelerin 10 bininci kitabı olarak Mustafa
Kemal Atatürk’ün "Nutuk" adlı eseri,
Kaymakam Ömer Toraman’a sunuldu. Toraman,
ilçeye bin 500 kitaptan oluşan kütüphaneyi
kazandıran vakfa teşekkür ederek, Ankaralılar
Vakfı Başkanı Ayhan Sümer’e plaket verdi.
Sümer, konuşmasında kitap ve kütüphanenin
önemini vurgulayarak, Vakıf olarak eğitime
katkılarının süreceğini belirtti.
Vakıf adına açıklama yapan üyelerden Mevhibe
Can, daha önce Kızılcahamam, Ayaş, Kalecik,
Güdül’de dört kütüphane açtıklarını söyledi.
Can, beşinci kütüphaneyi Nallıhan’da açmaktan
onur duyduklarını belirterek, "Bu
kütüphanelerin mefruşatını temin ettik ve
toplam 10 bin kitap kazandırdık" dedi.
Açılışta öğrenciler şiirler okudu, folklor gösterileri sundu. Kütüphanenin açılışını Toraman ve
Sümer birlikte yaptı.
Törene, İlçe Milli Eğitim
HOSTİNG
Müdürü Hakan Gönen,
F
İYATLARI
okul müdürleri, öğretA
LAN ADI
menler, öğrenciler ve
TESCİLİ
veliler katıldı.
Hemde 700 MB
Sümer ve beraberindekil- ARTIK HERKESE
er, daha sonra ilçe pazarı
100 YTL
gezip, Nallıhan Ayhan
BU FIRSAT
KAÇMAZ
Sümer Kültür Merkezini
T
E
L:762 51 63
ziyaret etti.

KÜLTÜR-EDEBÝYAT
KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ
YIL SONU SERGİSİ AÇILDI

Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin, Yunus Emre
Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Meslek Lisesi ile
ortaklaşa düzenlediği 2008-2009 öğretim yılı el
beceri kursları sona ermiştir. Yıl sonu nedeniyle
düzenlenen sergi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Ankara Büyükelçisi Namık Korhan, Müsteşar Hüsnü
Duba, dernek üyeleri ve konukların katılımı ile
açıldı.
Serginin açılışında konuşan Kıbrıs Türk
Kültür Derneği Genel Başkanı Ahmet Göksan
Kıbrıs’ta yaşanan güncel gelişmelere de değinmiştir.
Genel Başkan Göksan’ın konuşmasının geniş bir
özetini sunuyoruz.

Sevgili konuklar, Sevgili Üyelerimiz,
“Yunus Emre Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Kız
Meslek Lisesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz el beceri
kurslarının 2008 - 2009 dönemi sona ermiştir. Bir
öğretim yılı boyunca kurslara katılan hanımlar
geçtiğimiz dönemlerde de olduğu gibi hünerlerini ve
becerilerini ortaya koydular.
Hanımların büyük bir özveri ile yaptıkları eserlerini
sergilemekte bizlere düşmektedir. Zamanınızı ayırarak
bu güzel açılışa katıldığınız için sizlere şahsım, yönetim ve denetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına selamlamak ve teşekkür etmek istiyorum.
Yine bu dönem içinde görevlerini özveri ile yapan
öğretmenlerimize ve okul yönetimine de teşekkür
etmeyi yerine getirilmesi gereken bir görev olarak
aldığımı söylemek istiyorum.
Yuvayı yapan dişi kuşlar gibi öğrenmek aşkı ile
kurslarımıza katılan hanımlara da teşekkürlerimizi ve
sevgilerimizi sunuyoruz. Onların yaptıkları çalışmalar
sonrasında bu sergiyi açtığımızın da bilinmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum.
Sizlerin bir öğretim yılı boyunca, olanaksız gibi görünenleri başarmanın huzuru içinde olduğunuza da
inanıyorum. Konuklarımız da sizlerin bu sevincine
ortak olabilmek için katıldıklarını da bilmeniz gerekiyor.
Kıbrıs Türk Kültür Derneği, siyasi amaçlı bir kuruluş
değildir. Kültürel etkinlikler yapmak amacı ile kurulduğunu da anımsatmak istiyoruz. Bir ülkenin veya
toplumun kültürünü yaşatmanın da bir siyasi hareketi
gerektirdiğinin de bilincindeyiz. Bu nedenle kültür ile
siyaseti bir birinden ayırmak olanaksızdır.
Dernek, kurulduğu 1948 yılından günümüze dek,
Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılması için unutulmaz
katkılar yapmıştır. Kültürün yaşayabilmesi için adada
bir Türk varlığının da olması gerekiyordu.
Yeri ve zamanı geldiğinde yönetici olan büyüklerimiz
sorumluluklarının bilincinde olarak gereğini büyük bir
onurla yerine getirmişlerdir. Onları da en içten sevgi ve
saygı ile anmak istiyoruz.
Günümüzde de adada çözüm ve barış adına görüşmeler
yapılmaktadır. Bu görüşmelerde siyasi konular öncelikli olarak ele alınmaktadır. Toprak konusu ise görmezden geliniyor. Toprak konusunun birincil önceliğe sahip
olduğunun altını kalın çizgilerle çiziyoruz.
Toprağınız yoksa kültürünüzü de yaşatma şansının
hiçbir ulusa, kişiye ve topluluğa verilmediği de biliniyor. Tarihsel süreçte toprağı olmadan ayakta kalmış
hiçbir ulusun ve topluluğun olmadığının da unutulmaması gerekiyor.
Geldiğimiz noktada, toprak konusunun öncelikle
çözülmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz.
Burada yaşamsal önemde gördüğümüz bir hususu da
sizlerle paylaşmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sınırları
Anadolu’nun fidanlarının kanları ile çizilmiştir.
Kanla çizilen bu sınırları ortadan kaldırmanın ve bu
toprakları geri alabilmenin koşullarını sizlerde çok iyi
biliyorsunuz.
Bu nedenle görüşmelerle Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmak isteyenlere hoş görü
ile bakmayacağımızın bilinmesi gerekiyor.
Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunuyorum.
SEVGİ ile kalınız…”dedi.
El emeği göz nuru olan eserler katılımcıların beğenisini
kazandı. Açık kaldığı sürede sergi ziyaretçi akımına
uğramıştır.
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İsmail Hakkı Kar
İnsan İlişkileri Ustası

İletişim:
bilgi@edimer.net
kesifyolculugu@gmail.com
www.edimer.net

Merhaba sevgili dostlarım!
Bu yazımdan sonra, o kadar çok eleştiri aldım ki,
şaştım kaldım. Ben “Galiba halkımız siyasete karşı iyice
soğudu.” diye düşünüyordum. Ama yanılmışım. Meğer milletimizin siyasilerden istekleri ve beklentileri ne kadar da
çokmuş da benim haberim olmamış. Şaka bir yana,
toplumun talepleri(nin) çığ gibi büyüdüğü tartışılmaz bir
gerçek. Halkın siyaset ve siyasetçilerde aradıkları kıstaslara
bakınca, bu nasıl mümkün olacak merak ediyorum. Özelikle
Haber5’ teki yazıma yazılan eleştirileri okuduktan sonra
düşüncelerim altüst oldu. Çünkü siyasilerden istenen
meziyetler, günümüzde çoğumuzun pekte riayet etmediği
şeyler. Bir misalle açıklayayım; herkes adalet istiyor. Ama
bazıları tuttuğu avukatla pazarlık yaparken, ne olursa olsun
davayı kazanmasını istiyor. Adeta onun üzerinde baskı
kuruyor. Yani öncelikle kendinin haklı-haksız olduğunu
araştırmıyor. Kanunlar bu konuda ne der kısmına, sadece
“nasıl kazanırım” anlayışıyla yaklaşıyor. Ben avukat değilim.
Bunlar avukat dostlarımın bana aktardığı mesleki tecrübeleridir. Bu misalimizde bahsettiğimiz bakış açısını,
siyasiler için de aynen kullanıyorlar. Kendisinin uymadığı
birçok etik değeri siyasilerden bekliyor. Daha da ötesi,
siyasilerin de bu coğrafyanın insanı olduğunu unutuyorlar.
Elbette hepimiz için bu düşünce geçerli değil. Toplumun
tamamı böyle düşünüyor demek, hakkaniyete sığmaz. Zaten
eğitimlerimde sıkça vurguladığım gibi, hiçbir konuda
genelleme yapmak (olumlu ya da olumsuz) sağlıklı bir yaklaşım olmaz.
Gelelim siyasilerimize olan tavsiyelerimize;
Doğal olun; her şartta ve her statüde öncelikle
tüm insan gibi etten ve kemikten olduğunu unutmamalısın.
Elindeki bütün güç, kamu adına faydalı çalışmalar yapmak
için bir fırsattır. Gerçek sosyal güç, insanların gönlüne
girmek ile elde edilir. Bu temel bilinci her zaman diri
tutarsan, o makamı bırakman gücünü azaltmaz, aynı sevgi ve
saygıyla karşılanırsın. Ama eğer halkın gönlüne girecek
samimiyete dikkat etmezsen, yetki elinden gittiğinde hemen
unutulursun. Gönle giremeyenler, sadece akla girerler. O
makamdan indiğinde de unutulur, giderler. Bu seni çok çok
üzer. Hayır demen gereken bazı kararların olacaktır. Zaten ne
kadar istesen de, bazı şeyler seni aşabilir. Seni de aşan
engeller, yasalar, mevzuatlar olacaktır. Bir hadiseye, olaya
hayır demekle, kişiye hayır demek aynı şey değildir. Tabi
bunun yöntemleri var. Aslolan, bu gök kubbede hoş bir sadâ
bırakabilmek. Bırakabilirsen, ne mutlu sana.
Planlı ve programlı olun; yabancı ülkelerden
misal vermek hoş değil ama maalesef günümüzde çalışma
hayatındaki iyi örnekler daha çok onlardan çıkıyor.
Ülkemizde prensip sahibi siyasiler ve tüm idareciler ise
genellikle yadırganıyorlar. Bazen kibirlilikle suçluyorlar.
Gelelim örneğimize. Efendim derler ki; Amerika’da toplantı
veya konferans için 6 aydan az zaman kala biri böyle bir
organizasyona çağırılsa, bunu hakaret olarak kabul edermiş.
O zat, “-demek ki birini bulamadılar, mecburen beni
çağırdılar!” diye düşünürmüş. Oysa ülkemizde bırakın 6 ayı,
6 gün sonrasına randevu almak nerede ise bir nimet gibi
görülüyor. Kendimden biliyorum; bir eğitim için en azından
2 ay öncesinden görüşme prensibime kırılan çok dostum
oldu. Tepkilerin özeti, “- hocam, 2 ay sonrasında biz o
salonu tutabilir miyiz, ya başka önemli işimiz olursa, ya
salon sahibi vazgeçerse!” şeklinde oluyor.
Bilenleriniz bilir; Sultan Selim han, 2 yıl 2 ay
süren Mısır seferinin plan ve programlanması, taaa şehzadelik yıllarında başlıyor. Yani hayatının neredeyse % 85’ini
bunu planlayarak geçirmiş. Amerika’nın Irak işgal planlarını
70’li yılların başında pentagonda gördüğünü söyleyen
gazeteci, buna o zaman bir anlam veremediğini yazmıştı.
Sonrası malum. Profesyoneller, her zaman plan-proje-program ile çalışırlar… çalışmalılar. Buna uygun ekibiniz yoksa
önce kendinizin sonra da onların bu eğitimi almasını
sağlayın. Yönetişim bundan başka hangi yöntemle olacak?
İyi bir teknik direktör, iyi bir takım ile maç alır. Takım iyi
değilse, öncelikle onların bilgi ve performans eksiğini
giderir. Öyle değil mi?
Yönetici değil, idareci (Lider) olun; çok daha fazla kısma
ayrılabilir ama ben siyasileri çalışma yöntemleri açısından üç
bölümde açıklıyorum. Birincisi, her şeyi en ince ayrıntılarına
kadar inceleyen, sevk ve idare etmeye çalışan siyasiler.
Devam edecek
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KAYNAKTAN DERYAYA
LEBİDERYA
Unutanlar Öldükleri gün unutulurlar.
Kadir DURAK

İnandığı gibi yaşamayanlar, yaşadığı gibi inanmaya başlar.
Değerlerine önem vermeyenler, toplum seviyesini seviyesizleştirme vazifesini ifa eder.
Çıbıldak sahne soytarısı geliyor dense; soytarıyı seyredip
tepinmek için; erkenden koşa koşa gidenler.
Akşam gecenin bilmem kaçında arabasına "Üç fingirdek
alıp." fingirdekten çok fingirdeyip de; bunu "Sır."
perdesinin ardına gizleyen; cuma saati gelmeden iki saat
evvel; mekânının camına "CUMADAYIM." yazısını büyük
bir titizlikle yazıp; cami çıkışı bilmem hangi yeni yetmenin
eteğinin boyunun muhabbeti yapanlar.
Makama yapışıp, makamına secdeye duranlar.
Homo, momo çiftler geldiğinde karşılama töreni yapanlar.
Paranın bol sıfırlısına tapanlar.
Sözüm ona gönül sofraları oluşturduklarını zannederek
“Gıybet.” Yapanlar.
Yetim hakkı yutanlar.
"Şehitler hepimizin." diyerek yöresindeki bir şehidin yakınına sahip çıkmak şöyle dursun; her gün şehitler abidesinin
yanından geçip de; bir tane bile şehit adı bilmeyenler.
Transparan şıllık geldiğinde salonları tıka basa dolduranlar.
Dağlıca'da "On yedi Şehit." verdiğimiz gün pop provası
yapan zibidiler.
Tangasının ipleri belli olan sanatçı müsveddesi “Ten teşhircisi.” Gelmiş...
Fenerbahçe klubünün süpürgecisi gelmiş....
“Çanakkale Savaşı gereksizdi.” Diyerek Şehitlerimiz ve
ecdadımızı küçük gören; Adnan Polat gelmiş...
“Çanakkale’de cahiller savaştı öldü.” Diyerek; Şerefli şehitlerimize iftira atan; Emre Kongar gelmiş..
“Türkler; 1 milyon Ermeniyi 30 bin kürdü öldürdü.”
Diyerek ecdadımıza iftira atan Orhan Pamuk gelmiş...
“Hepimiz Ermeniyiz.” Diyerek televizyondan canlı yayında
soyunu sopunu ilan eden Orhan Gencebay gelmiş...
Yelkenler fora yapıp da sanat icra eden; et tezgâhçısı karga
sesli, zift nefesli şarkıcı bozması gelmiş...
Çengelköy’den “Hıyar.” Gelmiş...
Cami direği satan zındık gelmiş...
Noel babanın “Göbek taşını.”, Kloopetra’nın saçını, Do
Vinc’in nü resimlerinin k.ç.nı, Katherina’nın kaşını,
Firavun’un karısının yıkandığı yerin yaşını bulan gelmiş...
Denseydi...
“Fingir fingir şehrin bütün cadde sokakları dolaşılırdı ki
aman ha; şu homo, momo, gay guy dünyasından olan iki
soytarıya rastlayıp da bir resim çektireyim...”
Diyerek sokaklarda koşuşturulur muydu?
Cevabı ben vereyim:
Müfteri müsebbibi müsveddeler gelmiş olsalardı, koşa koşa
giderlerdi.
ONUN İÇİN YUKARIDA SAYDIĞIMIZ BİLİMUM
MESLEK İCRA EDENLERE SÖZÜMÜZ YOK, ONLAR
BU MEMLEKETİN EKMEĞİNİ YİYECEK; GEÇMİŞİNE
İFTİRA EDECEKLER.... BÖYLECE DE PRİM ÜSTÜNE
PRİM YAPACAKLAR..
BİZ DE MAGAZİN VE TOP HABERLERİ İLE UYUMAYA DEVAM EDECEĞİZ...
Yukarıda sıraladığımız “Kaliteli(!) sanat icracıları ve saz
arkadaşlarına söz söylemek; kaleme eza, kelama ceza,
zamana da cefa olur...
29 MAYIS “TÜRK ORDULARININ İSTANBUL’U
ALDIĞI, TÜRK HAKANININ DÜNYAYA
“MEDENİYET” ÖĞRETİŞİNİN SENEY-İ DEVRİYESİ...
26 AĞUSTOS, 30 AĞUSTOS, 19 EYLÜL, 29 EKİM, 10
KASIM, 27 ARALIK, 5 OCAK, 12 MART, 18 MART, 23
NİSAN, 19 MAYIS TARİHLERİ BU YÜCE MİLLETİN
EN ÖNEMLİ TARHİHİ ANLARI GÜNLERİDİR....
ANILAN GÜNLER; DÜNYAYA MEDENİYET
ÖĞRETİŞİMİZİN YIL DÖNÜMLERİDİR...
HER YÖRENİN İNSANI ŞÖYLE ETRAFINA
BAKINSIN...
AMA ÖNCE AYNAYA BAKSIN...
AYNADA ATASINI GÖREBİLECEK Mİ?
ECDADINI GÖRMEYEN YÜREKLE YAŞAMAK ZÛL
GELİYOR MU?
Bizim sözümüz;
“Ecdada hürmet gerek, evlada ecdadın bilgisiyle kudret
gerek. Yarına sahip olmak için, dünü güne getirmek gerek.
Millete hedef gerek, yüreklere sedef gerek.” Diyen bunun
için de imkânlarını seferber edenleredir.
NEDEREYDİNİZ...
Koca koca müdürlerim, neredeydiniz ey saygıdeğer
toplumun önde gelen liderleri. Neredeydiniz öğretenlerim,
neredeydiniz kendime kılavuz ettiğim, hürmette kusur
etmediğim büyüklerim.
NEREDEYDİNİZ MUHTEREM TÜRK BÜYÜKLERİ...
NEREDEYDİNİZ?
HİLALİMİN GÖLGESİNDE NEFES ALANLAR...
NEREDEYDİNİZ?
BİLİMUM HER AKTİVİYETE KOŞAR ADIM GİDEN
SAYGIYA LAYIK DEĞERLERİM...
NEREDEYDİNİZ?
GAZZEYE YARDIM İÇİN “BİN DOLARLA” KAMPANYA BAŞLATIP BURNUNUN DİBİNDEKİ ŞEHİTTEN
KALMA EMNAET OLAN YETİMLERİN “ÇÖPTEN
EKMEK YAKACAK KAĞIT” TOPLADIĞINI
GÖRMEYENLER...
NEREDEYDİNİZ?
BENDEN BAŞKA MÜSLÜMAN YOK DİYEREK İSLAMA IŞIK OLDUĞUNU SÖYLEYENLER...
29 MAYIS GÜNÜ NEREDEYDİNİZ...
HAZRETİ FATİH’İN İSTANBULU FETHETTİĞİ GÜN
ULUBATLI SURLARDAYDI...
AKŞEMSEDDİN FATİHİN YANINDAYDI...
ASKER FATİHİN GÖZBEBEKLERİNDEYDİ.
BİZANSIN İMPARATORU OSMANLI HAKANININ
ETEKLERİNDEYDİ...
SİZ NEREDEYDİNİZ?
TEK YÜREK OLMADIĞIMIZ SÜRECE İLMİ EREZYON
DEVAM EDECEKTİR...
CAHİLLERİN GÖLGESİNDE ANLATILAN DA ÖĞRENİLENDE ÖĞRETİLENDE ECDAT MİRASINA
HAKARETTİR.
İLMİN ADRESİ "BİLGE" LERDİR.
BİLGİ'Yİ "BİLGE'DEN" DİNLEMEK İÇİN BUNDAN
BÖYLE ECDAT MİRASININ KUTLU GÜNLERİNE HEP
BİRKİLTE KATILMAYA VAR MISINIZ?
GÖSTERMELİK DEĞİL...
YÜREKLERDE BİRLEŞENLER,
GÖNÜLLLERDE SÖYLEŞENLER...
BİZİ BİZ YAPAN DEĞERLER İÇİN; BİZ HEPİMİZ
BİRİZ BİR YÜREKTEYİZ...
ALLAH GÜL YÜREKLERİNİZİ BİR EYLESİN...

HABER-İLAN

Beypazarı'nda
Mezuniyet Töreni

Gazi Üniversitesi (Gü) Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan
Mezun Olan 44 Öğrenci İçin, Mezuniyet Töreni Düzenlendi.

Gazi Üniversitesi (GÜ) Beypazarı Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulundan mezun olan 44 öğrenci
için, mezuniyet töreni düzenlendi.
Rüya Düğün Salonu’nda yapılan mezuniyet törenine,
Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Cumhur Şahin, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr.
Bahtiyar Akyılmaz ve Beypazarı Belediye Başkanı
Cengiz Özalp katıldı. Törende, mezun olan öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları gümüş takı ve giysi
tasarımları defileyle tanıtıldı.

Törende konuşan Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Can Şahin, öğrencilerini ellerinde çok iyi bir
sanatla mezun ettiklerini belirterek, "Mezun olan
öğrencilerimiz, birçok alanda çalışabilecek. Özellikle
Beypazarı’nda, telkari üzerine birçok ürün üreterek
gelir elde edebilecekler" dedi. Konuşmaların ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Şahin,
okulu dereceyle bitiren Gizem Özyıldız’ın belgesini
verdi ve başarılar diledi.

Gazi Üniversitesi Beypazarı Teknik Bilimler Meslek
Yüksek Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan ve
gösterime sunulan Pişti adlı Öğrenci Tiyatro gösterisi ikincisi yapıldı.
Gazi Üniversitesi Beypazarı Teknik Bilimler Meslek
Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç Dr. Can Şahin
yönetiminde gerçekleşen oyunun ilk gösterimi 30
Mayıs 2009 Cumartesi günü saat 18.00 de
Beypazarı Rüya Düğün Salonunda gösterime girmişti. İkinci gösterimi ise 09 Haziran 2009 Salı

günü saat 16.00 da Rüya Düğün salonunda yapıldı.
21 çğrencinin rol aldığı oyun tiyatroyu izlemeye
gelenler tarafından oldukça beğenildi. Yazar Nogay
Kesim’in yazdığı Pişti adlı Komedi oyunun yönetmenliğini Gülhan Güldür yaptı.
2008-2009 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesi
nedeniyle yıl sonu faaliyeti olarak gerçekleştirilen
gösteri hem oyunu sergileyen öğrencileri hemde
izleyenleri mutlu etti.

Gazi Üniversitesinden Öğrenci Tiyatro Gösterisi

Beypazarı
Festivalle Coştu

sel değerlerini turizme sunan ve böylelikle yöre
adına büyük başarılar elde eden Beypazarı'nı desteklemek, bu tür festivallere katılarak Bartın'ın yöresel
değerlerini tanıtmak amacıyla belediyemizce açılan
stant büyük ilgi gördü. Bu festivalde de ilimizi tanıtıma fırsatı yakalamış olduk. Bartın Beypazarı'nda
başarı ile de temsil edildi" dedi.
Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz Özalp ise Bartın
Belediye Başkanı Cemal Akın'a plaketle birlikte
teşekkür mesajını iletti.
Beypazarı’nda düzenlenen festivalde Zonguldak
Anadolu Folklor Vakfı ekibi gösterileri ilgi gördü.

Baştarafı Sayfa 1’de
Çevre il ve ilçelerin yanı sıra bu yıl Alanya,
Kastamonu, Tarsus, Simav, Kütahya, Bartın Nazilli
ve Akşehir’den katılan farklı il ve ilçe Belediyeler
festivalde yer alarak kendi yörelerine özgü ürünleri
tanıttılar.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da birçok
sanatçının fotoğraf ve resim sergilerinin yer aldığı
festivalde halk oyunları ekiplerinin renkli gösterileri
de büyük beğeni topladı.
Beypazarı Festivali'nde Bartın Tanıtıldı
Festivalde stant açan illerin başında yer alan Bartın
Belediyesi'nin tanıtım standı büyük ilgi gördü.

Festivalde stant açan illerin başında yer alan Bartın
Belediyesi'nin tanıtım standı büyük ilgi gördü.
Yaklaşık 30 belediyenin yer aldığı tanıtım stantları
arasında en fazla ilgiyi gören Bartın standında yöresel el sanatlarının tanıtılmasının yanı sıra
ziyaretçilere Bartın'ın tarihi ve turistik mekanlarının
tanıtıldığı broşür ve kitapçıklar verildi. Yerli ve
yabancı yaklaşık yüz bin kişinin izlediği festival
etkinliklerinde Bartın'ın tanıtım standı açılması ile
ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın,
"Bartın Belediyesi bu yıl üçüncü kez Beypazarı
Festivali'nde stant açmış oldu. Tarihi dokusunu, yöre-

Festivale, yerel halk oyunu ekiplerinden Kıbrıscık
Halk Oyunları, Karaşar Halk Oyunları, Köseler köyü
Halk Oyunları, BEYGEM Halk Oyunları Ekibi,
Aydın’dan Nazilli Halk Oyunları Ekibi, Zonguldak
AFV, Gürcistan’a bağlı Arcaristan Halk Oyunları
Ekipleri iki gün boyunca gösteri sergiledi. İki gün
boyunca devam eden festivalde birinci gün Festival
kapsamında ünlü sanatçı Nalan bir konser verdi.
Festivalin ikinci gününde devam eden etkinlikler,
Mustafa Yıldızdoğan konseri ile son buldu.
Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz Özalp,
Festivalimizin 10. gerçekleştirdik. Festivalde 15’e
yakın dernekler stant açtı. 200’e yakın da yerel ürünlerin sergilendiği stantlar açıldı. Festivaldeki
amacımız Beypazarı’nın tanıtımını yapmak. Dışarıda
oturan Beypazarlıları aileleri ile kavuşturmak,
ekonomiye katkı sağlamak, akşamları da düzenlemiş
olduğumuz konserlerle ilçe halkını eğlendirmektir.
Zonguldaklı hemşerilerimizi bundan sonra yapacak
olduğumuz festivallerde aramızda görmek istiyoruz.
Zonguldak AFV’nin de festivalimize katıldığı için
kendilerine teşekkür ediyoruz dedi.
Festival kapsamında Zonguldak AFV Başkanı
Erdoğan Alkaş’a festivale katıldıklarından dolayı
plaket verildi
Bu yıl Festivale Ceza İnfaz Kurumlarıda sergi açtı.
Sergide mahkumların üretimi olan ürünler sergilendi
ve satışa sunuldu. Satıştan elde edilen gelirlerin
mahkumların hesabına aktarıldığı belirtildi.
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ARA SIRA
DOMUZ GRİBİ

Ahmet GÖKSAN
a.goksan@hotmail.com

Önümüzdeki Pazar (07 Haziran 2009) günü AB
ülkelerinde Avrupa Parlamentosu seçimleri yapılacaktır. Sarkozy’nin Fransa’sı ile Merkel’in
Almanya’sının başını çektiği Türkiye karşıtlığı her
geçen gün yeni boyutlar kazanıyor. Türkiye’nin
üyeliğine sıcak baktığını söyleyen ülkelerin önde
gidenleri ise yaşananları izlemekle yetiniyorlar. Bir
anlamda fincancı beygirlerini üzmek veya ürkütmek
istemiyorlar.
Ekonomik krizin tetiklediği ulusalcılık akımları bu
ülkelerde endişenin ötesinde geçerek tehdide
dönüşüyor. Ulusalcılık adına yürütülen çalışmalara
kör bir oy için siyasetçilerin göz yummaları ise
olayın tuzu biberi olmaktadır.
Türkiye karşıtlığı uzunca bir dönemde Kıbrıs
Rumları ve Yunanistan’da iyi prim yapıyordu.
Anılan ülkelerin AB üyesi olmaları sonrasında
şimdilerde bu çalışmalar, samanın altından yürütülen
sularla gerçekleştiriliyor. Bu yaklaşım domuz gribi
gibi diğer ülkeleri de etkisi altına almaya başlamıştır.
Bu nedenle önümüzdeki dönemde Türkiye’nin
üyeliğinin gündemden düşmeyeceğini söylemek
olasıdır.
Buna karşın yeni dönemde bu parlamentodan çıkan
ılımlı kararları bile arar duruma geleceğimizi de
belirtmek durumundayız. Şu anda buradan çıkan
kararlar tavsiye niteliğinde idi. Yeni oluşacak yapı
ile statünün değişmesi ve yaptırım uygulanması bile
tartışılıyor.
Genel görünümün ırkçı sağla, ılımlı sağın Avrupa
Parlamentosunda egemen olacaklarını göstermektedirler. Bu ülkelerde yaşamlarını sürdürmekte olan
yabancıların başta Türkler olmak üzere olumsuz
yönde etkileneceklerdir. Olumsuz olmanın yanı sıra
bir dizi tehlikeye de çağrı çıkaracaktır. Bu nedenle
alınacak olan sonuçların son derece önemsenmesi
gerekmektedir.
Bu seçimlerin sonuçlarının neden önemseniyoruz.
Gelen haberler, “Türk korkusu” Avrupa anakarasını
hızla sarmaktadır. Avrupa’nın yarınlarının şekilleneceği bu seçimlerde ana söylemin “Yarının
Avrupa’sı ne olursa olsun, yeter ki Türkler olmasın!”
olduğunu da vurgulamak durumundayız.
Bu söylemi öne çıkaranları asla küçümsememek
gerekmektedir. Genel içerisinde Türkiye’yi bu
gözlükle görmekte olduklarını söyleyebiliriz. Biraz
ılımlı konuşanlar olabilir. Bu da geneli fazladan etkilememektedir. O zaman yapılması gereken nedir
diye bir soru akla gelebilir.
Anladıkları dilden konuşmak gerekiyor dediğinizi
duyar gibiyiz. Şu anda ağır aksak da olsa,
yürütülmekte olan müzakerelerin durdurulması
gerekmektedir. Beklemedikleri bu durum karşısında
yelkenleri hemen suya indirmekle kalmayacaklar. En
azından kısa süreliğine de olsa dayatmalarda bulunamayacaklardır.
Kıbrıs’ta iki lider, görüşmeleri yürütüyor gibi
yaparlarken Rumlar yeni bir oyunla ortalık yere çıktılar. Bir Amerikan şirketine adanın güneybatı sahillerinde petrol ve doğalgaz arama iznini verdiler.
Rumların bu davranışlarını denge politikası olarak
almak veya algılamak olanaklı olmasa gerek.
Mendil büyüklüğünde olan bu ülke, Türkiye’yi köşeye sıkıştırmaya çalışmanın ötesine geçerek açıkça
meydan okumaktadır. Aynı şekilde bugüne değin AB
ülkelerinden kendilerine göre aldıkları desteği yeterli
görmeyerek Birleşik Amerika Devletleri kartını da
masanın üstüne koymuş oluyorlar. Müşteri kızıştırmak mı istiyorlar ne…
Bu ülkenin önde gidenlerinin belirli aralıklarla benzer yaklaşımları sergilemekten geri durmadıkları
biliniyor. Belki de alışkanlık yaptı demek olasıdır.
2001 yılında benzer girişimi yaptıklarında, Türkiye
bölgeye savaş gemilerini göndererek duruşunu
göstermişti. Daha sonraları yapılan benzer girişimler
karşısında sessiz kalınmış veya nota vermekle
yetinilmiştir.
Son gelişmeler karşısında da yapılan açıklamada,
Türkiye’nin bu konudaki görüşlerinin bilinmekte
olduğunun vurgusu yapıldıktan sonra, “Rum yönetiminin bu çalışmaları, her şeyden önce adadaki iki
taraf arasında yürütülmekte olan kapsamlı müzakere
süreci ile bağdaşmamaktadır” deniliyor.
Avrupa Adalet(sizlik) Divanı’nın kararı sonrasında
başlayan tartışmalar yeni boyutlar kazanıyor.
İngiltere’nin adadaki Yüksek Komiseri Bay Peter
Millet, “Mülkiyet sorununun bütünlüklü çözümün
bir parçasıdır” diyerek ortalık yere çıktı. Bu yaklaşım geçerli ise, bütünlüklü çözümün parçası
olduğuna göre görüşmelerin neden ertelendiğinin
açıklanması gerekmektedir.
Bay Yüksek Komiser, geçtiğimiz günlerde yaptığı
bir açıklamada “en önemli öncelikli konumuz
Kıbrıs’ın yeniden birleşmesidir. Bu bizim desteklediğimiz bir süreçtir” diye konuşuyordu.
Siyasetçilerde bu çabaya destek vermekten mülkiyet
konusuna eğilmek istemiyorlar mı ne…
SEVGİ ile kalınız… 05 Haziran 2009 - Ankara

Festivalin 1 nci günü 2 çanta tezgahtan çalındığı
öğrenildi. 2 ci günü olan Pazar günü ise tatsız hadise
meydana gelerek Festivali kana boyadı. 2 esnaf
arasında kavga çıktı. Esnafın kavgası karakolda bitti.
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20 Yılda 4 Bin Ayakkabı Topladı
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ
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TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Ayakkabı dünyası Sahibi Beypazarlı İşadamı Mehmet Akbacakoğlu’nun işi
Ayakkabıcılık ve Ayakkabı merakı

Dört Nesildir Ayakkabıcılık Yapan Bir Ailenin Ferdi Olan ve Bir Mağaza Zincirinin Sahibi Mehmet Akbacakoğlu'nun, 20 Yıl Önce
Babasının Atölyesinde Bulduğu Eski Bir Ayakkabıyla Başladığı Koleksiyonunda, 150 Yıllık Takunyadan, Osmanlı Saraylarında Kullanılan
Gümüş İşlemeli Terliklere Kadar Yaklaşık 4 Bin Ayakkabı Bulunuyor.

Dört nesildir ayakkabıcılık yapan bir ailenin
ferdi olan ve bir mağaza zincirinin Ayakkabı
Dünyasının sahibi Mehmet Akbacakoğlu'nun, 20
yıl önce babasının atölyesinde bulduğu eski bir
ayakkabıyla başladığı koleksiyonunda, 150 yıllık
takunyadan, Osmanlı saraylarında kullanılan

gümüş işlemeli terliklere kadar yaklaşık 4
bin ayakkabı bulunuyor.
Koleksiyonuyla ilgili
bilgi veren
Akbacakoğlu, ailesinin
1923 yılından bu güne
ayakkabı sektörünün
içinde bulunduğunu
söyledi.
Ailesinin ayakkabı
imalatına girişini ve
bunların satışı için
Samanpazarı'nda kurdukları ilk dükkanı
anlatan Akbacakoğlu,
geçmişe sahip çıkmak
için böyle bir koleksiyon oluşturmaya
karar verdiğini kaydetti.
Akbacakoğlu, İstanbul, Ankara ve Konya'daki
koleksiyoncular ile Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen terlik ve ayakkabılarla koleksiyonunu genişlettiğini dile getirdi.
Koleksiyonunda, 2 bini normal, 2 bini ise minyatür olmak üzere yaklaşık 4 bin ayakkabının

bulunduğunu kaydeden
Akbacakoğlu,''Afganistan ve Özbekistan'dan
gelen ayakkabılar var. Ama özellikle Kütahya,
Eskişehir, Bursa, İstanbul, Konya, Kayseri,
Beypazarı'ndan gelenler çağunlukta'' dedi.
Akbacakoğlu, koleksiyonunun en eski
parçalarını yaklaşık 150 yıllık el yapımı bir
takunya ile Osmanlı saraylarında kullanılan yaklaşık 100 yıllık gümüş terliklerin oluşturduğunu
belirterek, ilk Türk malı spor ayakkabı, terlik,
bot ve keten ayakkabının da koleksiyonunda yer
aldığını söyledi.
Koleksiyondaki terlik ve ayakkabıların bakımını
deri koruyucu ve nemlendiricilerle yaptıklarını
anlatan Akbacakoğlu, ''Ayakkabı ve terlikleri şu
anda topluyoruz. Ama profesyonel bir sunuma
ihtiyaç var. Onu da Müzeler Genel Müdürlüğü
ile çözmeye çalışacağız'' diye konuştu.
Akbacakoğlu, Fransa, İtalya, İngiltere, Uzak
Doğu, Çin ve Japonya başta olmak üzere
dünyanın hemen hemen her ülkesinden minyatür
ayakkabı ve terliklerin de koleksiyonunda yer
aldığını söyledi.
Koleksiyonunu daha da genişleterek müze kurmayı amaçladığını ifade eden Akbacakoğlu,
vatandaşlardan ellerindeki tarihi ayakkabıları
kendisine ulaştırmalarını istedi.

Güdül'de Öğrencilere 100 Temel Eserlik Kütüphane

Güdül'de Tüm Öğrencilere Milli Eğitim
Bakanlığı'nın "100 Temel Eser" Arasında
Gösterdiği Kitaplar Dağıtıldı.
Güdül’de tüm öğrencilere Milli Eğitim
Bakanlığı’nın "100 temel eser" arasında gösterdiği kitaplar dağıtıldı.
Güdül Kaymakamı Cenk Hakan Karaduman,
Güdül Anadolu Öğretmen Lisesi’nde düzenlenen
törende, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün
himayesinde başlatılan "Türkiye Okuyor" kampanyası kapsamında öğrencileri kitapla buluşturmak için çalışma başlattıklarını belirtti.
İlçedeki tüm okullarda ilk derslerin 10
dakikasını kitap okumaya ayırdıklarını ifade
eden Karaduman, "Başlangıçta yeterli kitap
bulamadığımız için sıkıntı yaşadık. Bunun üzerine hayırsever vatandaşlar ve Belediye Başkanı
Hüseyin Erdoğan’ın da desteğiyle ilçemizdeki
tüm öğrencilere dağıtılmak üzere Milli Eğitim
Bakanlığının 100 temel eser arasında gösterdiği
Türk ve dünya edebiyatının önemli yazarlarının
kitaplarını satın aldık" dedi.

En çok kitap okuyana ödül
Kitapların çocukların geleceği bakımından çok
önemli olduğunu belirten Karaduman,
"Öğrencilerimizin gözlerindeki mutluluk beni
çok etkiledi ve umutlandırdı. Kitapları almamızda bize destek olan herkesi kutluyorum" diye
konuştu.
Belediye Başkanı Hüseyin Erdoğan ise öğrencileri geleceğe hazırlamak için tüm imkanları
seferber ettiklerini söyledi.
Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılmasının
önemli olduğunu kaydeden Erdoğan, "Çok daha
fazla öğrencimizin üniversite sınavlarında
başarılı olarak ilçemizin gururu olmalarını bekliyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından, Kaymakam Karaduman,
en çok kitap okuyan Güdül Safiye Akdede Çok
Programlı Lisesi öğrencisi Zehra Yıldırım’a
kitabını vererek başarı diledi.
Belediye Başkanı Erdoğan ve Milli Eğitim
Müdürlüğü yetkilileri de törene katılan öğrencilere kitap hediye etti.

20 Parça Hediyeli Bilgisayar Kampanyası
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Tel:7625163
Orta Anadolu Bilgisayar

Hava Sıcaklığı'nda Önemli Herhangi Bir Değişiklik
Yok.
Sağanak Yağış, Türkiye'nin önemli bir bölümde etkili
olurken, sahil kesimlerinde hava açık geçecek.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden
edinilen bilgilere göre, İç Ege, Göller Yöresi, İç
Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile
Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kısa süreli ve yerel olmak
üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların
olması bekleniyor. Rüzgar genellikle, kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde
yağış anında kuvvetli olarak esecek.
-BÖLGELERDE HAVAMarmara: Parçalı az bulutlu geçecek.
Ege: Az bulutlu, zamanla bölge geneli parçalı ve çok
bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege (Afyonkarahisar,
Uşak, Kütahya, Denizli, Muğla ve Aydın'ın doğu
ilçeleri) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve
gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Akdeniz: Az bulutlu, zamanla bölgenin batısı ile Doğu
Akdeniz'in iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi (Isparta ve Burdur) kısa
süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü
sağanak yağışlı geçecek.
İç Anadolu: Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli
parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir,
Konya, Sivas ve Ankara'nın batı ilçeleri (Beypazarı,
Nallıhan, Polatlı, Haymana, Güdül, Ayaş) ile akşam
saatlerinde Ankara il merkezinin güney ve batısı kısa
süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü
sağanak yağışlı geçecek.
Batı, Orta ve Doğu Karadeniz: Batı Karadeniz, Kıyıları
ile zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu'nun güney ilçeleri kısa süreli ve
yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak
yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde Bartın çevrelerinde
sis görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz, Az bulutlu,
zamanla bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Artvin,
Gümüşhane, Bayburt) kısa süreli ve yerel olmak üzere
sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Doğu Anadolu: Kuzeydoğusu ile zamanla bölge geneli
parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin
kuzeyi (Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Muş,
Tunceli ve Erzincan) kısa süreli ve yerel olmak üzere
sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah
saatlerinde Kars çevrelerinde sis görülecek.
Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeyi parçalı bulutlu geçecek.
Sıcaklık (ºC)
31 °C

Beypazarı’nda ise son 6
günlük hava tahmin
raporu ise şöyle;

13 Haziran Cumt.
En Yüksek
28°C
En Düşük
16°C

16 Haziran Salı
En Yüksek
22°C
En Düşük
12°C

Nem (%)
42
Basınç (hPa)
90
.......
Görüş (km)
Rüzgar (km/sa) Güneyden 6

14 Haziran Pazar
En Yüksek
26°C
En Düşük
15°C
17 Haziran Çrşam.
En Yüksek
23°C
En Düşük
13°C

15 Haziran P.tesi
En Yüksek
23°C
En Düşük

13°C

18 Haziran Perşem.
En Yüksek
24°C
En Düşük
14°C

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

Daha sonra, Milli Eğitim Bakanlığının tavsiye
ettiği 100 temel eser arasında yer alan bin 200
kitap, öğrencilere dağıtılmak üzere okul yetkililerine verildi.

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

DİJİTAL BASKI MERKEZİ
Kaşeleriniz 20 Dakikada hazır

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL

Beypazarı için Hava Durumu

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

DÜĞÜN SÜNNET NİŞAN
VİDEO KASETLERİNİZ
CD YE AKTARILIR

ORTA ANADOLU REKLAMCILIK A.Þ.

Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32

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

Kemal ÇELEN Gsm: 0.532.557 98 53

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

