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IIÞÞIIKKLLII TTAABBEELLAA
BBEEZZ AAFFÝÝÞÞ--BBRRAANNDDAA  AAFFÝÝÞÞ

DDiijjiittaall BBaasskkıı--TTaassaarrıımm

İİŞŞLLEERRİİNNİİZZ İİÇÇİİNN

HHÝÝZZMMEETTÝÝNNÝÝZZDDEEYYİİZZ..

TTEELLEEFFOONNUUNNUUZZ

YYEETTEERRLLÝÝ

KKeemmaall ÇÇEELLEENN

TTEELL::776622 5511 6633

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

BBEEYYPPAAZZAARRII

HHAABBEERR 
ÝÝSSTTÝÝHHBBAARRAATT

TTeell::776622 5511 6633

Yeryüzünde sadece insanlar yaşamıyor, onlar, birçok canlı türü
içinde sadece biri. Bu canlı türleri de varoluş nedeni ve hali-
hazırdaki işlevleri ile, birbirini tamamlayarak, bir döngü biçi-
minde karşılıklı etkileşerek gerek ekolojik, gerek biyolojik ve
gerekse insanlar için geçerli olan ruhsal boyutlarda yaşam-
larını anlamlı kılmaktadırlar. Doğanın gereğide budur.
Birisindeki eksikliğin bu döngüyü olumsuz yönde etkileyerek
diğerlerinin varoluşlarının veya işlevlerinin aksamasına neden
olduğu bilinmekte ve "Çevrecilik" akımları tarafından çok
açık bir biçimde vurgulanmaktadır. YYaazzssııssıı SSaayyffaa 22’’ddee

MMÜÜHHÜÜRR VVEE KKAAŞŞEELLEERRİİNNİİZZ
2200 DDAAKKİİKKAADDAA TTEESSLLİİMM  TTeell::77662255116633

RREEGGAAİİPP KKAANNDDİİLLİİ YYİİNNEE PPAATTLLAAYYIICCIILLAARRLLAA KKUUTTLLAANNDDII
3ayların başlangıcı Regaip Kandili 25 Haziran
Parşembe gecesi tüm dünyada olduğu gibi
Beypazarı’nda da kutlandı. 
Ragaip gecesi Beypazarı’nda  Dünyadaki kutlamalar-
dan farklıolarak kutlandı. Bu gece Beypazarı’nda
Fişek Bayramı olarak kabul görmekte ve patlayıcılarla
kutlanmakta. 
25 Haziran 2009 Perşembe gecesi yine Regaip kandili
Beypazarı’nda havai fişeklerle, torpil, trakkal, maytap,
gibi patlayıcılarla kutlandı. Müftülük ve Din
adamlarımızın yıllardır fıkhi konulardan izahla ve
israf boyutu ile bu gecenin bu şekilde kutlanmaması
yönünde tavsiyelerine rağmen Beypazarı’nda vatan-

daşlar alışkanlıklarını devam ettirerek bu geceyi pat-
layıcılarla kutladı. 
Regaip Kandili nedeniyle Beypazarı Belediyesi hanlar
önü mevkiinde vatandaşlara gündüzden kandil simit-
leri dağıttı. Kandil simidine vatandaşlar büyük ilgi
gösterdi. Bazı fırınlar da kandil simidi çıkararak paket
halinde kandil simidi olarak dükkan dükkan
gezdirerek satış yaptılar. 
Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz Özalp, "Fişek
Bayramı" adıyla yaklaşık 150 yıldır sürdürülen
gelenekle, üç ayların başlangıcı olan "Regaip
Kandili"nin kutlandığını söyledi. 

KKAANNDDİİLLİİNNİİZZ MMÜÜBBAARREEKK OOLLSSUUNN

TTEESSKK GGeenneell BBaaşşkkaannıı PPaallaannddöökkeenn:: ‘‘’’BBeeyyppaazzaarrıı ttaarriihhii eevvlleerrii vvee
ddüünnyyaayyaa iihhrraaçç eeddiilleenn hhaavvuuccuuyyllaa ttaannııttııllmmaassıı ggeerreekkeenn ddeeğğeerrlleerriimmiizz’’‘‘

Misafirce
Ülkemin Başına Gelenler

ARA SIRA

YYAAKKAALLAANNAANN HHIIRRSSIIZZLLAARR
Ermenistan Dışişleri Bakanı
Nalbatyan açıklamasında, Amerikan
Başkanının son konuşmasını değer-
lendiriyordu. Sayfa 3’de

Bu arada başbakan medya aracılığıy-
la açıklama yapmış; 
"Krizden kurtulmak için yerli malı
kullanın!’‘ SSaayyffaa 22’’ddee 

FETİH ŞÖLENİNE
BEYPAZARI ANADOLU
GENÇLİK DE KATILDI HHaabbeerrii 44’’ddee

TTuurriizzmm GGeelliirrlleerriinniinn BBööllüüşşüümmüü DDaahhaa AAddaalleettllii
OOllmmaallıı
TESK Genel Başkanı Palandöken, "Turizm
Gelirlerinin Bölüşümü Açısından Daha Adaletli
Bir Duruma Ulaşabilmek İçin "Herşey
Dahil'sisteminden Vazgeçmeliyiz" Dedi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken,
"Turizm gelirlerinin bölüşümü açısından daha
adaletli bir duruma ulaşabilmek için "herşey
dahil'sisteminden vazgeçmeliyiz" dedi. 
TESK Genel Başkanı Palandöken, yaptığı açık-
lamada, turizm sektörünün kriz döneminde
Türkiye ekonomisi için geçmiş yıllara göre daha
büyük önem taşımakta olduğunu belirtti.
Palandöken, kriz döneminde Türkiye'de turist
sayısında düşüş yaşanmakta olduğunu, bu
düşüşün etkisini en aza indirmek için esnaf ve
sanatkarların üzerine düşen görevleri en iyi şek-
ilde yapması gerektiğini ifade etti. 
Turizm sektörünün belirli bölgelerde aşırı dere-
cede yığılmasını önleyerek , turistlerin kıyılar-
dan iç bölgelere doğru yayılmasının sağlanması
gerektiği değerlendirmesinde bulunan
Palandöken, şunları kaydetti: 
"Turizm gelirlerinin bölüşümü açısından daha
adaletli bir duruma ulaşabilmek için, her şey
dahil sisteminden vazgeçmeliyiz, gelen turistin
çarşı pazara inerek esnaftan da alış-veriş yapa-
bilmesinin önünü açmalıyız, burada bize düşen
görev turiste nezaketle, yardım ve ikramda bulu-
narak, temiz bir çevre ile ülkemizi ve insanımızı
doğru tanıtmak" 
--BBAAŞŞKKEENNTT AAnnkkaarraa TTUURRİİZZMM AAÇÇIISSIINNDDAANN
ÇÇOOKK GGEERRİİDDEE-- 

Başkent Ankara'nın turizm açısından dünyanın
diğer başkentlerine göre çok geride olduğunu
ifade eden Palandöken, şöyle devam etti: 
"Avrupa'nın bazı başkentlerine 10-20 milyon
turist gidiyor. Maalesef Ankara'ya gelen turist
sayısı ise 350- 400 bin civarında. Potansiyeli
olmasına rağmen turizm için gerekli yatırımlar
ve projelerin hayata geçirilmemiş olması büyük
kayıptır. 
TTEESSKK GGeenneell BBaaşşkkaannıı PPaallaannddöökkeenn:: ‘‘’’BBeeyyppaazzaarrıı ttaarrii--
hhii eevvlleerrii vvee ddüünnyyaayyaa iihhrraaçç eeddiilleenn hhaavvuuccuuyyllaa ttaannııttııll--
mmaassıı ggeerreekkeenn ddeeğğeerrlleerriimmiizz’’‘‘
Kızılcahamam, Ayaş kaplıcalarıyla, Beypazarı
tarihi evleri ve dünyaya ihraç edilen havucuyla
tanıtılması gereken değerlerimiz. Samanpazarı'nı
ve Kale çevresini gezen, esnaftan alışveriş yapan
turist çok memnun ayrılıyor. Bu sayı mutlaka
artırılmalı ve Ankara dünya başkentleri ile tur-
izmde yarışır hale getirilmeli." 
--""YYEERRLLİİ TTUURRİİSSTT DDEE İİYYİİ AAĞĞIIRRLLAANNMMAALLII""-- 
Yerli turistlerin de yabancı turistlerle aynı şek-
ilde ağırlanması gerektiğini ifade eden
Palandöken, "Turizm denince sadece yabancı
turistler akla gelmemeli, yerli turizm de yabana
atılmamalıdır. Sahip olduğumuz geleneksel mis-
afirperverliğimizi herkese eşit şekilde göstere-
lim. İşte bu noktada başta şoför esnafı olmak
üzere tüm esnaf ve sanatkarımıza büyük görev
düşmektedir. Çünkü, yerli ve yabancı turistin ilk
karşılaştığı kişi şoför esnafıdır. Kısa vadede para
kazanma düşüncesiyle turiste kötü muamele
etmek, uzun vadede hem ülkemize hem de
esnafımıza darbe vurmaktadır" şeklinde konuştu.

24 haziran

Ahmet GÖKSAN
a.goksan@hotmail.com

Atış
yarışması
yapıldı

HHaabbeerrii 44’’ddee

İskilip’de Beypazarı’na
rakip olmaya
hazırlanıyor

HHaabbeerrii 22 ddee
Yaz Tatilinde Nallıhan
İlçesi  Öğreniyor

HHaabbeerrii 22 ddee

GELENEKSEL
EĞRİOVA
ŞENLİKLERİ 27-28
HAZİRAN’DA

HHaabbeerrii 33  ddee
Bu kamplarda ateş
sönmüyor HHaabbeerrii 33’’ddee

Araştırmacı İsa ÖZEN;
‘’Kimyevi gübre
desteğinden faydalan-
mak isteyen çiftçiler
toprak tahlili yaptıra-
cak’‘ HHaabbeerrii 44 ddee

ÇÇooccuukk vvee HHaayyvvaann SSeevvggiissii

Komaya Giren
Hastaya Hava

Ambulansı

Beypazarı’nda Komaya Girdiği Belirtilen Kişi,
Hava Ambülansıyla Ankara'ya Sevkedildi.
Beypazarı Akşamoldu Köyünde Yaşayan 59
yaşında ve 3 çocuk babası Yaşar Işık, evinde
rahatsızlandı. Yakınları tarafından Beypazarı
Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Işık'ın komaya
girdiği belirlendi.
Beypazarı Devlet Hastanesinde yapılan ilk
müdahalenin ardından Ankara’ya gönderilme-
sine karar verilen Işık, ambülansla şehir stadına
getirildi. Işık, buradan hava ambülansıyla
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gön-
derildi.                                           2222 hhaazziirraann

Şampiyon Kızlar,
Dünya Atletizm
Yarışmaları için
çalışmalarını
sürdürüyor.

Beypazarı Lisesi Kız Takımı, 25-30 Haziran
2009 tarihleri arasında Estonya’da yapılacak
Dünya Atletizm yarışmaları için çalışmalarını
sürdürüyor. 
Antrenör Muhsin Soysal, sporcularının perfor-
manslarının çok iyi olduğunu belirterek, yarış-
malarda derece beklediklerini söyledi. 
İlçe Milli Eğitim müdürü Ahmet Temur ise
yarışmalar öncesinde, Ankara İl Milli Eğitim
Müdürü Kamil Aydoğan’ın bayan sporcuları
makamında kabul edeceğini ve sporculara çeşitli
hediyeler vereceğini kaydetti.            2233 hhaazziirraann

AAhhmmeett UUyyaann’’nnaa mmoottoossiikklleett ççaarrppııpp kkaaççttıı..
İlçe eşrafından uzun yıllar bakkallık yapan sonra emek-
liye ayrılan Ahmet Uyan Gazi gündüzalp İş Merkezi
önündeki taziye evine taziye için gelirken Yurt İçi
Kargo’nun önünde Alparslan Türkeş Bulvarından giriş
yapan bir motorsiklet çarpıp kaçtı. Çarpma sonucu yere
düşen Uyan’ın kafası yarıldı. Bitkin ve baygın bir

halde çağrılan ambulansı bekledi. 112 Hızır Acil Servis
ekibi olay yerine gelerek Ahmet Uyan’ı Beypazarı
Devlet Hastanesine kaldırdı. Ahmet Uyan’ın sağlık
durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın bazı kadınlar
tarafından görüldüğü motorsikletin sarı renkli olduğu
ve plaka numarasının sonu 68 olduğu belirtildi. 

Meteoroloji, Marmara ve Ankara'nın Batı ilçeleri için
kuvvetli fırtına ve dolu uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama-
da, Çanakkale ve Edirne'nin il merkez ve bağlı
ilçeleriyle Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç, Burhaniye,
Edremit ve Havran ilçeleri ile Ankara'nın batı ilçeleri
Haymana, Polatlı, Ayaş, Beypazarı, Sincan,
Kızılcahamam ve Güdül'de fırtına ve dolu yağışı bek-
lendiği bildirildi. 
Yetkililer, vatandaşların yaşanacak olumsuz koşullara
karşı gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıda
bulundu.

MMEETTEEOORROOLLOOJJİİDDEENN UUYYAARRII
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HHaakkkkaarrii ÇÇuukkuurrccaa’’ddaa 1111
MMaayyıızz 22000099 ttaarriihhiinnddee
vvaattaann hhaaiinnlleerriinniinn mmaayyıınnllıı
ttuuzzaağğıı iillee aaiilleessiinniinn
AAddaannaa iikkaammeett eettttiiğğii
JJaannddaarrmmaa KKoommaannddoo EErr
LLookkmmaann TTEEKKİİNN şşeehhiitt
oollmmuuşş;; JJaannddaarrmmaa
KKoommaannddoo EErr YYuussuuff
PPOOLLAATT yyaarraallaannmmıışşttıı........
JJaannddaarrmmaa KKoommaannddoo EErr
YYuussuuff PPOOLLAATT 1133 MMaayyııss
22000099 ttaarriihhiinnddeeşşeehhiitt oolldduu.. 
ŞŞeehhiiddiimmiizz YYuussuuff PPoollaatt’’aa
aattffeenn...... 
ŞŞeehhiiddiimmiizzee vvee bbüüttüünn
eeccddaaddıımmıızzaa FFaattiihhaa...... 
ŞŞeehhiitt YYuussuuff PPOOLLAATT''IIıınn
AAnnttaallyyaa İİllii KKaaçç İİllççeessii
KKaassaabbaa bbeellddeessiinnddee
iikkaammeett eeddeenn aannaassıınnaa
bbaabbaassıınnaa kkaarrddaaşşllaarrıınnaa
TTüürrkk ssiillaahhllıı KKuuvvvveettlleerriinnee
vvee YYüüccee TTüürrkk MMiilllleettiinnee
BBaaşşssaağğllıığğıı vvee  ssaabbıırr
ddiilliiyyoorruumm......
ŞŞeehhiiddiimmiizz YYuussuuff
PPOOLLAATT''ıınn bbaabbaassıı
HHüüsseeyyiinn  PPOOLLAATT''aa
ssaayyggııllaarrıımmllaa aarrzz eeddeerriimm.. 

HHAALLAAYYLLAA
UUĞĞUURRLLAADDIIMM SSAALLAAYY--
LLAA KKAARRŞŞIILLAADDIIMM
Sevdasıyla doyduğum,
kaynağımın gözünü
Bağrımın gülistanı,
ciğerimin közünü
Gönlümün gül diyarı,
yüreğimin özünü
HALAYLA
UĞURLADIM, SALAY-
LA KARŞILADIM...

Aklımın tamamını, fikri-
mi, irfanımı
İki cihan nefesim;
ömrümü, fermanımı
Derdimin ilacını; çaremi,
dermanımı
HALAYLA
UĞURLADIM, SALAY-
LA KARŞILADIM...

Şerefle, şanla dolu; kut-
siyet bucağına
Yenilmeyen kahraman;
ecdadın kucağına
Maneviyat mabedi,
Peygamber Ocağı'na
HALAYLA
UĞURLADIM, SALAY-

LA KARŞILADIM...

Kınaladım, süsledim;
bayrağımla alladım
Şalımı mendil edip,
mendilimi salladım
Ruhumla oyaladım,
yüreğime pulladım
HALAYLA
UĞURLADIM, SALAY-
LA KARŞILADIM...

Bedenimin hapsini;
sağımı, sol yanımı
Zerre hücreme giren; kıl-
caldaki kanımı
Hayatıma yön veren; can
evimi, canımı
HALAYLA
UĞURLADIM, SALAY-
LA KARŞILADIM...

Sonsuz huzura erdim,
ezan sesi duyunca
Sineme hançer girdi,
hicranı dokuyunca
"Ah ben ölseydim."
dedim; salalar okuyunca
HALAYLA
UĞURLADIM, SALAY-
LA KARŞILADIM...

Karakışı yaz eden,
yuvamın sıcağını
Huzur-u Mahşer'deki;
kurtuluş sancağını
Gözlerimin bebeği,
Cennet açacağını
HALAYLA
UĞURLADIM, SALAY-
LA KARŞILADIM...

Sizlerin; Mehmetler'in;
adaşı, evladımı
Ulubatlı Hasan'ın; sır-
daşı, evladımı
Şehitler Sultanı'nın; kar-
daşı, evladımı
HALAYLA
UĞURLADIM, SALAY-
LA KARŞILADIM...

KKAADDİİRR DDUURRAAKK
((LLEEBBİİDDEERRYYAA))

FFeetthhiiyyee ŞŞeehhiitt AAiilleelleerrii vvee
GGaazziilleerr DDeerrnneeğğii BBaassıınn
DDaannıışşmmaannıı

2277 MMaayyııss 22000099
ÇÇaarrşşaammbbaa GGeecceessii ssaaaatt
2233::0000 cciivvaarrıınnddaa;; vvaattaann
hhaaiinnlleerriinniinnmmaayyıınnllıı ttuuzzaağğıı
iillee;; UUzzmmaann ÇÇaavvuuşş

MMuuhhaarrrreemm AAkkaallıınn,, eerrlleerr
OOğğuuzz KKıırr,, SSaammeett KKooccaa,,
FFeerrhhaatt BBiillmmeezz,,
MMuuhhaammmmeett AAkkddeenniizz,,
AAyyttaaçç GGüünneeyy,, FFıırraatt
GGüünneeşş vvee MMeehhmmeett
SSoollmmaazz yyaarraallaannmmıışşllaarrddıırr
AAyynnıı iihhaanneett ttuuzzaağğııyyllaa;;
ŞŞeehhiitt UUzzmmaann ÇÇaavvuuşş ZZiiyyaa
BBeenneerr ((YYoozzggaatt -- YYeerrkkööyy)),,
ŞŞeehhiitt PPiiyyaaddee EErr ÖÖzzkkaann
DDuummlluu ((BBiinnggööll)),, ŞŞeehhiitt
eerrlleerr CCaaffeerr ÇÇeelliikk vvee AAddiill
YYııllddıızz ((İİssttaannbbuull)),, ŞŞeehhiitt
EErr KKeemmaall ÖÖzzeevviinn ((SSiiiirrtt)),,
ŞŞeehhiitt PPiiyyaaddee EErr DDeenniizz
DDeemmiirrccii ((AAnnkkaarraa))......
VVaattaann eevvllaattllaarrıı VVaattaannaa
CCaann,, BBaayyrraağğaa KKaann,,
oollmmuuşşllaarrddıırr...... 
ŞŞeehhiittlleerriimmiizziinn;; bbaabbaallaarrıı--
nnaa,, aannaallaarrıınnaa,, eevvddeeşşlleerr--
iinnee,, eevvllaattllaarrıınnaa,, kkaarr--
ddaaşşllaarrıınnaa,, ssıırrddaaşşllaarrıınnaa
TTüürrkk SSiillaahhllıı
KKuuvvvveettlleerriinnee,, YYüüccee TTüürrkk
MMiilllleettiinnee ssaabbıırr vvee
BBaaşşssaağğllıığğıı ddiilliiyyoorruumm.. 
ŞŞeehhiittlleerriimmiizziinn nneezzddiinnddee;; 
GGeenneell KKuurrmmaayy
BBaaşşkkaannıımmıızz OOrrggeenneerraall
İİllkkeerr BBAAŞŞBBUUĞĞ’’aa ssaayyggııyy--
llaa iitthhaaff eeddeerriimm......

HHİİLLAALLLLEE
OONNUURRLLAANNDDIIMM
Ateşten çemberdeyiz, her
yere hain sızmış
Demokrasi cacığı; yiyip
içerek azmış
Beyin fakiri alçak, soy-
suz methiye yazmış

İhanet yol alıyor, onun
efkârındayım
Hilalle onurlandım;
bayrağın kanındayım.

Ellerim kınalanıp; düğün
ile yollandım
Ecdadın emaneti; ay
yıldızla pullandım
Şerefli tarihimin; san-
cağında allandım.

Şahadetle nurlandım,
Fatih’in yanındayım
Hilalle onurlandım;
bayrağın kanındayım...

Aleme nizam veren,
asaletten gelirim

Şanla dolu; dünümü,
geçmişimi bilirim
Ardımdan ağlamayın;
rahmetten kesilirim.

Kutsiyetle sırlandım,
Türklüğün şanındayım
Hilalle onurlandım;
bayrağın kanındayım.

Gecelere düş girmez,
uykuları unuttuk
Hayale sevdalanıp;
kalbimizde uyuttuk
Kol kola, sıra sıra; vatan
nöbeti tuttuk. 

Siperdeki pürnurum;
şafağın nârındayım
Hilalle onurlandım;
bayrağın kanındayım.

Ali, Osman burada;
selam veriyor bize
Ömer azametiyle; "Adil
olun." der size
Ebubekir gönlüyle,
muhabbet hepimize

"Şefaat." yetkisinde;
"Hazret." unvanındayım
Hilalle onurlandım;
bayrağın kanındayım.

Mehmet kanı dökenden;
anında hesap sorduk
Eşsiz güzel vatana; kast-
edenleri yorduk
Pirim’in otağında; el
pençe divan durduk.

Hamza’yla yan yanayım,
Cennet diyarındayım
Hillale onurlandım;
bayrağın kanındayım.

Bedrin arslanlarıyla
zümrütlere dal olduk
Sahabeyi Kiramla;
dillerdeki bal olduk
Kimseye değil; sadece
Yaratan’a kul olduk.

Makam-ı Kebir’imde,
Resul sofrasındayım
Hilalle onurlandım;
bayrağın kanındayım.

KKAADDİİRR DDUURRAAKK
((LLEEBBİİDDEERRYYAA))

FFeetthhiiyyee ŞŞeehhiitt AAiilleelleerrii vvee
GGaazziilleerr DDeerrnneeğğii BBaassıınn
DDaannıışşmmaannıı

ÞÞÝÝÝÝRRLLEERRÝÝNNÝÝZZ

İİsskkiilliipp’’ddee BBeeyyppaazzaarrıı’’nnaa rraakkiipp oollmmaayyaa hhaazzıırrllaannııyyoorr
Çorum'un İskilip İlçesinde Faaliyet Gösteren İskilip
Halk Eğitim Merkezi (İhem) Müdürlüğünün Yıl
Sonu Sergisi Açıldı. Görkemli Bir Törenle Yapılan
Açılışa Katılım Yüksek Oldu.
Çorum'un İskilip ilçesinde faaliyet gösteren İskilip
Halk Eğitim Merkezi (İHEM) Müdürlüğünün yıl
sonu sergisi açıldı. Görkemli bir törenle yapılan
açılışa katılım yüksek oldu. 
Alanında Türkiye'nin en büyüğü olan İskilip HEM'in
2008-2009 eğitim-öğretim yılı sergisinin açılışına
Vali Mustafa Toprak, Anayasa Mahkemesi Üyeleri
Mustafa Yıldırım ve Recep Kömürcü, Garnizon
Komutanı Albay Eyüp Bölük, Milli Eğitim Bakanlığı
Müşaviri Fatih Atalık, Çıraklık ve Yaygın Eğitim
Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Gönültaş, İl Milli
Eğitim Müdürü Aytekin Girgin, İskilip Kaymakamı
Mehmet Yılmaz, İskilip Belediye Başkanı Numan
Sezer, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
İHEM'in bahçesinde yapılan açılışta konuşan Vali
Mustafa Toprak, serginin açılışında yaptığı konuşma-
da, İskilip'in tarihi ve kültürel alanda sahip olduğu
değerler ile fabrika gibi çalışan Halk Eğitim Merkezi
gibi üretim merkezleriyle Türkiye'nin önemli
ilçelerinden biri olduğunu söyledi. İlçenin sahip
olduğu bu değerleri kazanmak istediklerini ifade
eden Toprak, "Bu ilçemizin Safranbolu ve
Beypazarı'ndan bir farkı yok. Hatta tarihi dokusu bu
yerlerden daha özgün. En kısa sürede İskilip'teki eski
evlerin ve geleneksel el sanatlarının turizme
kazandırılması için çalışmalar başlatılacak." diye
konuştu. 
İHEM Müdürü Metin Alkan ise, 1990'da 100 TL ile
döner sermaye işletmesi olarak kurulan merkezin 34
dalda açtığı kurslarla yaklaşık 7 binden fazla kursiyer
ve kalifiye elemanı yetiştirdiğini söyledi. Merkez
bünyesinde açılan mesleki, teknik ve kültürel kurslar-
da gençlerin de meslek sahibi yapıldığını vurgulayan
Alkan, bu yıl içerisinde 34 dalda 186 kurs ile bin 324
kursiyere eğitim verdiklerini vurguladı. Kurumun,
eğitirken çalıştıran, çalıştırırken üreten bir yapıya
sahip olduğunu anlatan Alkan, atölye ve yurt yapımı-
na bu yıl başlanacağını bildirdi. Alkan, İHEM'in yıl-
lık cirosunun 3 milyon lira olduğunu da sözlerine
ekledi. 
Bu arada konuşmasının son bölümünde duygulanınca
göz yaşlarına hakim olamayan ve konuşmasına bir
süre ara veren Metin Alkan, protokol üyeleri ve dav-
etliler tarafından alkışlandı. 
Çorum, Aydın ve Artvin Yöresi halk oyunları ekip-
lerinin gösterileriyle devam eden tören serginin
açılışının yapılmasıyla sona erdi. Serginin açılış kur-
delesini Vali Mustafa Toprak, eşi Selime Toprak ve
Anayasa Mahkemesi Üyeleri Mustafa Yıldırım ile
Recep Kömürcü kesti. Protokol mensupları, açılışın
ardından teşhir salonlarını gezerek, çalışmalarla ilgili
bilgi aldı.

Yeryüzünde sadece insanlar yaşamıyor, onlar, birçok canlı
türü içinde sadece biri. Bu canlı türleri de varoluş nedeni ve
halihazırdaki işlevleri ile, birbirini tamamlayarak, bir döngü
biçiminde karşılıklı etkileşerek gerek ekolojik, gerek biyolojik
ve gerekse insanlar için geçerli olan ruhsal boyutlarda yaşam-
larını anlamlı kılmaktadırlar. Doğanın gereğide budur.
Birisindeki eksikliğin bu döngüyü olumsuz yönde etkileyerek
diğerlerinin varoluşlarının veya işlevlerinin aksamasına neden
olduğu bilinmekte ve "Çevrecilik" akımları tarafından çok
açık bir biçimde vurgulanmaktadır.
insan gelişiminde de hayvanların, bitkilerin özellikle de evcil
hayvanların katkısı sanıldığından daha çoktur.
Çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimi bir
bütünlük içinde ve birbirini az yada çok etkileyerek tamam-
lanır. Çocuk önce kendini ve kendi dışındaki dünyayı beş
duyusu ile algılar, algıladıklarını da taklit ederek, onlarla
karşılıklı ilişkiye girerek öğrenir. Özellikle de bu karşılıklı
ilişkinin kiminle? nasıl? ne sıklıkla? olduğu onun zihinsel,
ruhsal, sosyal gelişimini yakından etkiler.
Muhakkak ki bu ilişkideki önemli kişiler önce annesi ve diğer
aile bireyleri, daha sonraları da yakın ve uzak çevresindeki
insanlardır. Hayvan ve bitkiler de gerek canlı, gerekse cansız
(oyuncak) halleri ile çocuğun dünyasına bebeklikten itibaren
girerler.
Özel bir bebek veya oyuncak ayıcık çocuğun annesinden
sonra en yakın arkadaşı olabilir. Bu oyuncak ayıcık veya
bebek onun sırlarını paylaşır, kızgınlığına katlanır, huzursu-
zluğunu giderir. Evcil hayvanlarda aynen bu oyuncaklar gibi
çocuğun yaşamında etkili olabilirler. Çocuk bir evcil hayvan
ile insanlarla nasıl Sosyalleşileceğinin provalarını yapabilir,
mutluluğunu veya mutsuzluğunu paylaşabilir, öfkesini ona
bağırarak giderebilir. Ona bakarak birine birşeyler vermenin,
yardım etmenin zevkini tadabilir, onu sahiplenerek bağlılık
duygusunun farkına varabilir. Yine çocuk evcil hayvana bir
şeyler öğreterek, kendi bir şeyler öğrenir, korkularını onun
üzerinde deneyerek yenebilir ve de insan ilişkisinin temelini
oluşturan sevmeyi, vermeyi, korumayı bağımsız bir kişi
olmayı öğrenir.
Doğaldır ki; bu sayılan ruhsal ve sosyal süreçler sadece hay-
vanların yardımıyla yapılabilir anlamına gelmez, ancak bir
yerde bir süre için çocuğun hayatına katkıda bulunabilir.
Özellikle de çocuğun herhangi bir nedenle yoksunluk yaşadığı
durum ve zamanlarda bu katkısı daha da artacaktır. Örneğin:
Sevdiği birini kaybettiğinde, ev okul değişikliklerinde ana-
babanın ayrılıklarında çocuk için bu evcil hayvan "bir yerine
koyma", paylaşma işlevi görebilir. 
Kuşkusuz ki bütün bunların yanı sıra çocuk yaşadığı dünyayı
doğasıyla, bitkisiyle, hayvanları ile bir bütün olarak algılaya-
cak ve kabullenecek bu da onun hem birey olarak daha mutlu
olmasına, hem de sosyal bir varlık olarak daha saygılı, daha
HHAAYYVVAANN SSEEVVGGİİSSİİ
Hayvan sevgisi de korunması gereken bir özgürlüktür. Ancak,
her özgürlük gibi sınırsız değildir. Hayvan besleyicileri bu
özgürlüğün kendilerine yüksek özen ve sorumluluklar yük-
lediğini de göz ardı edemezler ve  sorumluluklardan kaçama-
zlar.
Dünyamız tüm canlıların – ortak yaşam alanıdır. Ancak,
dünyaya egemen olan tek yaratık da insandır. Hayvanlar ise,
doğal araç ve silahlarla donatılan biyolojik yapılarını
içgüdüsel devinimlerini kullanarak varlıklarını sürdürürler.
Kuşkusuz; Duygu ve us yüklü “üstün” yaratık insanın doğayı
birlikte paylaştığı hayvanlara karşı sevgiyle yaklaşımı da
öznel olmasının yanı sıra göz ardı da edilemez bir gerçektir.
Ne var ki; hayvan sevgisi, son tahlilde öznel ve göreceli bir
kavramdır. Sevgiyi, beklenti ve düşünce üretir. 
Hayvan sevgisinin, son yıllarda ve özellikle kentlerde, Köpek
yada  kediler üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Evlerde
aile yaşamı içinde yer alan özel üretilmiş köpek veya kedi-
lerin bakımı ve beslenmelerinin büyük bir pazar oluşturmakta
olduğu da unutulmamalıdır.  
OOrrttaakk mmeekkaannllaarr vvee oorrttaakk yyaaşşaamm aallaannllaarrıı 
Bilinmelidir ki; Kedi ve köpek sevgisi, başkalarının ve
toplumun yaşam alanını ve özgürlükleriyle karşılaşıldığında
çatışmaların çıkması da kaçınılmazdır. Hayvan besleyicilerini
uyarmak ve sürdürülebilir bir zemin yaratmak mümkün ola-
bilir yada olmayabilir. Konuya ilişkin anlaşmazlıkların
çözümü için ise, yargıya başvurmak en son düşünülmesi
gereken bir önlem olmalıdır.
Çağdaş hukuk kuralları ve düşünce, hayvanların yaşam hak-
larına saygılıdır. Ne var ki; Hayvanların zarar doğurmaya
elverişli içgüdüsel devinimleri de söz konusudur. Bu neden-
ledir ki, hukuk ve ahlak; insanın özgürlüğünü kurallarla sınır-
larken; Hayvanların devinimlerini, bakıcısının egemenliğinde
tasma yada kafes gibi araçlarla disiplin altına alınmalarını da
şart koşmaktadır. 
Hayvanların zarar doğurmaya elverişli doğal yapıları
nedeniyle; hukuk, “kusursuz sorumluluk” ilkesini kabul
etmiştir. ( Borçlar yasası madde 56 ) Buna göre; Hayvan
sahibi, egemenlik altında bulundurduğu hayvanın kişilere
verdiği zararlardan, (hayvanın kusuru aranmaksızın
HHaayyvvaann SSeevvggiissii
Evde köpek besleme ve köpeğe duyulan sevgi, batıda bazı
ailelerde cinnet noktasına varmış durumdadır. Almanya'da
tahsil eden bir tıp öğrencisinin şu sözleri yabana atılır gibi
değildir: "Ev sahibim evde köpek besliyor, onu devamlı
kucaklayıp öpüyordu. Bir gün kendisine köpeğin çok tehlikeli
bir kist (kysteshydatigues) taşıdığını söyledim, inanmadı; tıp
kitabını getirip kendisine gösterdim, okuduğunda çok şaşırdı.
'Eğer köpek bunca tehlikeli bir hastalık taşıyorsa bizzat bazı
doktorlar ve öğretim görevlileri neden evlerinde köpek besliy-
orlar?! ' diye sordu hayretle. Tıbbî açıdan sağlığa zararı ispat-
lanmış olan birçok şeyi bu bilim adamlarının çok iyi bildiğini,
ama canları çektiği için o şeyleri yaptıklarını; akıl ve bilgi-
leriyle hareket edecekleri yerde nefsanî arzularıyla hevâ ve
heveslerine uyup kendi sağlıklarını bile bile tehlikeye
düşürdüklerini izah ettim." "İran -Şah dönemi- Hayvanları
Koruma Millî Derneği"nin yayınladığı bir derginin Amerika
matbuatından iktibas ettiği bir yazıda şöyle deniliyordu:

DDeevvaamm eeddeecceekk
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Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi
Yaz tatilinde bütün ilçeye ulaş-
mak için büyük çaba sarf ediy-
or. 
Halk Eğitimi Merkezi Müdür
Yardımcısı Mustafa ERYİĞİT
açıklamasında yaz tatilini evin-
de geçirmek durumunda olan
7’den 70’e bütün vatan-
daşlarımıza ulaşma amacın-

dayız. Bu bağlamda öğrenciler-
imize yönelik İngilizce, bilgisa-
yar, yüzme, futbol, basketbol
kursları vermeyi planlıyoruz.
Böylelikle öğrencilerimiz yaz
tatillerinde de öğrenmenin
keyfini yaşamanın yanı sıra
sosyal ilişkilerini güçlendirip
yeni arkadaşlıklar edinecekler.
Spor kurslarına gelen kursiyer-

lerimize geçen yıl forma hediye
ettik bu yılda spor kurslarına
katılan kursiyerlerimize forma
hediyemiz olacak. 
Mustafa ERYİĞİT ailenin
bütün yükünü çeken ve maale-
sef tatil imkânı bulamayan ev
hanımlarına yönelik olarak iğne
oyası, mekikli dokuma, yüzme,
bilgisayar, satış elemanı
kursları açmayı planlıyoruz. Bu
sayede ev hanımlarımız tatil
süresince hem öğrenecekler
hem de iğne oyası gibi
kurslarımız sayesinde kendiler-
ine kazanç kapıları aralayacak-
lar. Bazı ev hanımlarımız
çocukları ile beraber
kurslarımıza katılmakta bu
sayede akılları evde kalmamak-
tadır dedi.
Esnaflarımıza ve işyeri açmak
isteyenlere yönelik olarak ta
satış elemanı kursu açmayı
planlıyoruz.  Bu kursumuzda
işyerlerinde müşterilere davran-
ma şekli, işyeri düzeni, beden
dili , satış teknikleri gibi çok
sayıda eğitimi hem teorik hem
de uygulamalı olarak vermek-

teyiz.
Halk Eğitimi Merkezi Müdür
Yardımcısı Mustafa ERYİĞİT
geçtiğimiz yaz tatilinde büyük
gayret sarf ederek 18 kurs
açmış ve bu kurslarda 500
kişinin eğitim almasını
sağlamıştık. Bu yaz tatilinde
amacımız daha çok kurs açarak
daha çok vatandaşımıza ulaş-
maktır. 
Meslek edindirmeye yönelik
kurslarımıza kayıtlar sürmekle
birlikte istihdama katkı sağla-
mak amacıyla ortaya
çıkardığımız web tabanlı istih-
dam projemizde devam etmek-
tedir. 
Mustafa ERYİĞİT son olarak
Başbakan’ımız Sayın Recep
Tayyip ERDOĞAN Beyin eşi
Sayın Emine ERDOĞAN
Hanımefendinin himayelerinde
devam eden okuma yazma
kurslarımıza kayıtlarımız
devam ediyor . Şu ana kadar
açtığımız 4 okuma yazma kur-
sunda 31 kişinin okuma yazma
öğrenmesini sağladıklarını
ifade etti. 
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Nalbatyan açıklamasın-
da, Amerikan Başkanının son konuşmasını değer-
lendiriyordu. Bay Bakan, Başkanının 24 Nisan
nedeniyle yaptığı konuşmasını önceki başkanların
konuşmaları ile karşılaştırıldığında ileri noktaları
içermekte olduğunun vurgusunu yapıyordu.
Önceki başkanlar konuşmalarında, o sihirli soykırım

sözcüğünü kullanmıyorlardı. Sadece yaşanan trajedi-
den söz etmekle yetiniyorlardı. Şimdiki başkan
İngilizce olarak soykırım sözcüğünün yerine
Ermenice aynı anlama gelen sözcüğü kullanmayı
yeğliyordu. Sürekli olarak Amerikan başkanlarından
şikayetçi olan Ermeniler, bu söyleme karşın yine de
tatmin olamadılar.
Amerika’da yapılan son başkanlık seçimleri sırasın-

da adaylar, hem parti içindeki mücadelede hem de
başkanlık seçimlerinde Ermenilere yakın durmaya
özen gösteriyorlardı. Doğal olarak bu söylemlerin
seçim alanlarında kalması gerekiyordu. Başkanlık
koltuğuna oturan kişi, söyleminin seçim alanlarında
kalmayacağının işaretlerini de kısa sürede vermeye
başladı. 
Aynı kişi senatör olarak görev yaparken Erivan’a
atanacak olan Amerikan işgüderinden, “Ermeni
soykırımına ilişkin çalışmalar yapacağının” sözünü
vermesi sonrasında onay verdiğini, bu söz sonrasın-
da işgüderin atanmasının yapıldığını da anımsatmak
istiyoruz. 
Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasındaki konuşmaların-
da, Ermeniler konusunda söylediklerinin arkasında
durduğunu söylüyordu. Ziyaretin şaşası içinde bu
açıklama adeta ortalık yerde kalıyordu. Başkanın
kedilere ve köpeklere olan sevgisi öne çıkarılıyordu. 
Geldiğimiz noktada siyasetçilerin verdikleri tepkileri
son derece doğal karşılıyoruz. Ama yeterli
görmediğimizi vurgulamak istiyoruz. Herkes kendi
siyasi sorumluluğu ve bakışı doğrultusunda değer-
lendirmeler yapıyor. Yapmaya da devam edecekleri
anlaşılıyor.
Yapılması gerekenin ise, ulusal bir konu olarak
karşımıza çıkan bu durumda ulusal bir duruşu
göstermekten geçtiğinin kabul edilmesi gerekiyor.
Bu dağınıklıktan kısa sürede kurtulmak gerektiğini
yinelemek durumundayız. 
Çok bilinen bir öyküyü burada yinelemek istiyoruz.
Eve giren hırsız evin oğlu tarafından suçüstü
yakalanır. Babasına hırsızı yakaladığını yüksek sesle
duyurmaya çabalar. Babası hırsızın getirilmesini
söyler. Gelmediğinin yanıtını alınca o zaman serbest
bırakılmasını ister ve  hırsızın gitmediği yanıtını alır.
Şu anda bulunduğumuz nokta, hırsızın durumu ile
örtüşüyor mu ne…
Amerikan başkanının söylemini öne çıkardığımız
noktada Kanada’nın başbakanının söyleminin göz
ardı edilmemesi gerekiyor. Başbakan Bay Stephan
Harper, Kanada Parlamentosunda alınan “Ermeni
soykırımını ve toplu katliamların” tanınması
kararının yıldönümündeki yaklaşımını sizlerle pay-
laşmak istiyoruz.
Kanada Hükümetinin 2002 ve 2004 yıllarında iki
kez sağlam olması açısından olacak, anılan kararları
aldığının unutulmaması gerekiyor. Kanada Hükümeti
bu kararın kutlama toplantısına temsilci göndermek-
le yetinmiyor, Kanada Ermenileri Kongresi’nin  -
CCA  -  internet sitesine de açıklamalarda bulunuy-
ordu. 
Bay Harperin, “1915 yılında Osmanlı
İmparatorluğu’nun çöküşü sürecinde, Ermenilerin
katlandığı korkunç acı ve korkunç kaybın” tanın-
masına ilişkin çağrısı yayımlanıyordu. Bir ülkenin
çöküş sürecinde devlet otoritesinden söz edilemeye-
ceğini Bay Başbakanın bildiğine de inanmak duru-
mundayız. Bay Harper’de yakalanan hırsızla yarışıy-
or mu ne…
Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’la gerilim
yaşandığı bu günlerde yaptığı açıklamada “…ilişki-
lerin normalleşmesi ve sınırların açılmasına yönelik
adımların, ortak trajik tarihle yüzleşme konusunda
daha olumlu bir ortamın yaratılacağına”
inanıldığının (karşı tarafın pozisyonunu korumasına
karşın) türküsünü çığırıyordu. AB’de altı aylık
dönemlerde yayımladığı değişik isimlerdeki rapor-
larında Türkiye’den komşuları ile olan sınır sorun-
larını aşmasını istiyordu.
Ortalık yere çıkan bu gerçek sonrasında, adı geçen
ülkelere nota vermenin yeterli olamayacağının
görülmesi gerekiyor. Bilim insanlarının yapacağı
çalışmalar sonrasında ortalık yere çıkacak gerçekler
doğrultusunda, siyasetçilerin de ortak söylemde
buluşmalarını zorunlu kılmaktadır. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan seçim-
ler sonrasında dışarıdan gelen tepkilerin devam ettiği
biliniyor. Buna karşın adada bir siyasi partinin genel
başkanının para ile oy satın alındığını söyleyerek
gündem yaratmaya çalışıyor olması anlaşılır bir
husus olmasa gerek. Bu söylemin yatsıya kadar bile
hükmünün olmadığı da kısa sürede görülmüştür. 
Amerikan Dışişleri Bakanı, son dönemde Kıbrıs’taki
yöneticilerle yaptığı görüşmeler sonrasında “herhan-
gi bir şeyi dayatma niyetimiz yok” diye konuşuyor-
du. O zaman yapılması gereken, ucuz tartışmaları bir
yana bırakarak ulusal bir duruşun gösterilmesi
gerekmiyor mu ne…
SEVGİ ile kalınız…       30 Nisan 2009  -  Ankara  -             

AARRAA SSIIRRAA
Ahmet GÖKSAN

a.goksan@hotmail.com

YYAAKKAALLAANNAANN HHIIRRSSIIZZLLAARR

vermiş pek çok grup ve klüp de çalışmalarını
sürdürüyor. Özellikle internette bunların onlarcasıyla
karşılaşmanız mümkün. 
Parkorman Kampı Tüm izci kampları Türkiye İzcilik
Federasyonu'na bağlı olarak çalışmalarını sürdürüy-
orlar. Aralarında en çok ilgi çekenlerden biri
Parkorman'daki izci kampı. Şehrin göbeğindeki bu
kamp bazı kişilere göre izcilik ruhunu kazanmayı
sağlamasa da, apartmanda büyümüş çocukların yeşil-
liği ve doğayı yakından tanımasını sağlıyor. Yavuz
Deniz İzci Grubu pazar günleri 13.30-15.00 saatleri
arasında eğitim
toplantıları
yapıyor. Ayda
bir kez ise şehir
dışında hafta
sonu kampı
gerçekleştiriyor.
Yaz aylarında
Yalova ve
Gemlik gibi
deniz kıyısında-
ki bölgelere
gidiyorlar. Farklı yaşlarda ortalama 50 faal izcisi
bulunan bu grup, anne ve babalara da izcilik yapma
imkanı sağlıyor. İzciliğin yaparak ve yaşayarak öğre-
nilen metodunu eğitim kamplarında tüm izci aday-
larına kazandıran İstanbul İzci Kulübü'nün 400 tane
üyesi bulunuyor. Tüm yıl boyunca hemen her koşul-
da kamp düzenleyen bu kulüp konaklamalı kam-
pların yanı sıra günlük kamplar da yapıyor. Ayrıca
izci lideri olmak isteyenlere ayrıntılı bir eğitim de
veriliyor. 
Her yıl federasyona bağlı olan grupların katıldığı
büyük bir kamp düzenleniyor. Binlerce izcinin
sabırsızlıkla beklediği bu yılki kamp 17-25 Temmuz
arasında Fethiye'de gerçekleştirilecek. Kampa oymak
izci olarak adlandırılan 11-15 yaş arasındaki öğren-
cilerle, ocak izci olarak adlandırılan 16-19 yaş
arasındaki öğrenciler katılabiliyor. 
MMİİLLLLİİ EEĞĞİİTTİİMM 
SSPPOORR VVEE İİZZCCİİLLİİKK OOKKUULLUU TTEESSİİSSLLEERRİİ 
Adı Yeri Kapasitesi
Hakkıbey Spor ve İzcilik Okulu Adana-Tuzla
30 odalı-120 kişi
Çamlıdere Spor ve İzcilik Okulu Ankara-
Çamlıdere 14 odalı-76kişi
Karacaali Spor ve İzcilik Okulu Bursa-Gemlik
28 odalı-200 kişi
Hasanağa Spor ve İzcilik Okulu Bursa-Gemlik
28 odalı-200 kişi
Güzelyalı Spor ve İzcilik Okulu Çanakkale-
Merkez 30 odalı-250 kişi
Hazar Spor ve İzcilik Okulu Elazığ-Sivrice
Çadırlı-250 kişi
Uluçınar Spor ve İzcilik Okulu Hatay-İskenderun
38 bungalov, 3 blokta 24 odalı-210 kişi
Hasanağa Spor ve İzcilik Okulu İzmir-Buca
12 odalı-88  kişi
Üstünler Spor ve İzcilik Okulu Konya-Beyşehir
15 odalı-120 kişi
Kapızlı Spor ve İzcilik Okulu İçel-Atayurt
16 odalı-83 kişi
Spor ve İzcilik Okulu   Sakarya-Kocaeli 30 odalı-100
kişi
Spor ve İzcilik Okulu    Manisa-Kırkağaç 504 kişilik
Spor ve İzcilik Okulu    Sivas-Paşabahçe   58 kişilik
Yolkonak Spor ve İzcilik Okulu Kastamonu
600 kişilik
İlkkurşun Spor ve İzcilik Okulu Hatay-Dörtyol
100 kişilik-çadırlı
KAYNAK: Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik
Dairesi Başkanlığı
•2000 yılında; 50 izci lideri yetiştirme kursu
açılmıştır. Bu kurslara 4.257 izci lideri, 
•2001 yılında ise 46 izci lideri yetiştirme kursu
açılmıştır. Bu kurslara, 4.227 izci lideri 
olmak üzere toplam 8.484 izci lideri katılmıştır.
44..22.. İİZZCCİİ EEVVLLEERRİİ                            DDeevvaamm eeddeecceekk

Bu arada başbakan medya aracılığıyla açıklama yap-
mış; 
"Krizden kurtulmak için yerli malı kullanın!" 
Ben de dedim ki amenna, başbakanımız doğru
söylemiş... 
Başbakanı cepten arayıp tebrik edeyim dedim... 
Meğerse Turkcell'in bir kısmına el koyup, Finliler'e
Ruslar'a satmışlar... 
Telsim'den arayayım dedim... 
El koyup İngilizler'e satmışlar... 
AVEA'dan arayayım dedim... 
Lübnanlı'ya satmışlar... 
Ev telefonundan arayayım dedim... 
Araplar'a satmışlar... 
E bari internetten e-posta yollayayım, maksat yerli
malı kullanmak olsun... 
O da Araplar'a gitmiş... 
Ne diyelim... 
Arab... 
Sen bizi kurtar Ya Rab... 
Bari dedim bineyim otomobile, başbakanın yanına
gidip öyle tebrik edeyim... 
Uzun yola çıkma dan önce araç muayenesi yap-
tırayım dedim... 
Araç muayene işlerini Alman'a vermişler... 
Sigortasını yaptırayım dedim... 
Başak Sigorta'yı Fransa'ya vermişler... 
Benzin alayım desem... 
Zaten direk Irak'a dolaylı olarak ABD'ye gidecek
param... 
Ondan da vazgeçtim... 
Madem dedim, başbakanı yerli malı kullanma sev-
dasından dolayı tebrik edemedik.. 
E bari gidip bir bankadan kredi çekeyim de yüzde
yüz Türk sermayeli bir iş kurayım... 
Maksat, başbakanın gözüne girmek... 
TEB'e gittim, Fransızlar kapmış... 
Deniz Bank'a gittim Danimarkalılar almış... 
Oyak Bank'a gittim, Hollandalı oturuyor patron
koltuğunda... 
Finans Bank'ı da vermişiz Yunan'a... 
Hani, Türk Bankası olduğu için Ziraat Bankası'nın
Atina'da şube açmasına izin vermeyen Yunanistan.. . 
Ama Allah'ı var sayın başbakanımızın, Garanti
Bankası'nın hepsini değil sadece yarısını vermişiz
Amerikalılar' a... 
Valla tebrikler... 
Dedim ki kendi kendime, bu da olmadı, en iyisi mi
açayım bir radyoyu da kafamı dinleyeyim.. . 
Açtım... Süper FM... 
Kanadalı'ya satmışlar... 
Valla nasıl olur bu iş dedim kendi kendime... 
Ne var ne yok elin ecnebisi kapmış... 
Cep delik tava delik... Nokta nokta nokta üstelik... 
Hemen bir 70'lik rakı açtım büyüğünden... Hani
Türk içkisi ya. O bakımdan. 
Efkar dağıtmak için... 
Onu da Amerikalılar' a satmışlar meğerse... 
Bir tek kömür madenlerini satmamışlar... 
Seçim zamanlarında işe yarıyor çünkü... 
Demokraside devrim yaptık ya hani... 
Kömür demokrasi düzenine geçirdik ülkemizi... 
O bakımdan... 
Hadi bakalım... 
Durmak yok yola ve Ampüle devam...

MMİİSSAAFFİİRRCCEE
ÜLKEMİN   BAŞINA  GELENLER    

TTüürrkkiiyyee''nniinn
ddöörrtt bbiirr
yyaannıınnddaakkii
kkaammppllaarrddaa
iizzcciilleerr hheemm
eeğğlleenniiyyoorr
hheemm ddee ddooğğaa
iillee bbaaşşaa ççııkk--
mmaannıınn yyooll--
llaarrıınnıı
ööğğrreenniiyyoorr.. 

******
KKaammpp aatteeşşii hhiiçç ssöönnmmüüyyoorr 
İzcilik ruhu bir kere kanınıza girdi mi, artık yaşam
tarzınız olur. Yediden yetmişe binlerce kişinin buluş-
tuğu kampların hareketlendiği günlerde izcileri
büyük bir heyecan sarıyor
Bir örnek kıyafetler içinde her biri doğanın zorlu
koşulları altında yaşamayı, bunu yaparken de kendini
keşfetmeyi öğreniyor. Gündüzleri doğada düğüm
atmaktan yemek yapmaya kadar günlük hayata dair
pek çok şey öğrenirken, geceleri ise zorlu sınavlarla
karşılaşıyorlar. Ateş yakıp ısınıyor, çadırda kalıyor-
lar... Böylece beceri kazanırken, kendine güvenleri
de artıyor. Onlar yediden yetmişe aynı ruha sahip
izciler. Bu ruh Türkiye'de yaklaşık yüz yıldır farklı
kollardan yürüyor. Bunlardan en yaygın olanı Milli
Eğitim Bakanlığı'nca okullarda verilen izcilik eğitim-
leri. Bu eğitimlerde öğrenciler ilk önce izci liderliği
eğitimi almış öğretmenler tarafından izcilik teorisini
öğreniyorlar. Daha sonra sıra kamp yapmaya geliyor.
Bunun için İstanbul'un içinde doğayı tanıma
imkanını en çok veren yer olan Şevket Aktalay İzci
Evi tercih ediliyor. Burada tüm yıl boyunca hava
şartlarına bağlı olarak hemen hemen her hafta sonu
eğitim amaçlı bir kamp düzenleniyor. Burası hiç
kamp tecrübesi olmayanların tercihi. Ortalama 700-
800 kişilik kamplar yapılıyor. Hafta sonu kampların-
da ilk gün çadır kurmakla ve yerleşmekle geçiyor.
Kamp programı hazırlanıyor. İkinci gün düğüm atma,
izci marşları, ateş çeşitleri, balta-bıçak kullanımı,
havayön tahminleri gibi bilgileri öğreniyorlar. Her
kampın son gecesi geleneksel kamp ateşi yakılıyor.
Bu son gece izci rondları söyleniyor ve veda valsinin
yapıldığı geleneksel bir seremoni yapılıyor. Bu kam-
plara velilerin gelmesi veya çocukların günübirlik
katılması yasak. Gelen izci bir hastalık olmadığı
sürece çadırda yatmak zorunda. 
Zaten izciler de bu durumdan çok memnun. Böylece
daha ayakkabısını bile bağlamayı öğrenmemiş öğren-
ciler, kendi kendini idare etmeyi öğreniyor. "Bu kam-
plara bir yıldır katılıyorum. Benden büyükleri izley-
erek yemek yapmayı bile öğrendim" diyen Ayhan

Yılmaz buna örnek ola-
bilir. Ülke çapında Milli
Eğitim'e bağlı 18 bin
izci bulunuyor. Bunların
yaş grupları ve buna
bağlı olarak aldıkları
isim de farklı. İlkokul
öğrencileri küçük izci, 6.
7. ve 8. sınıf öğrencileri
izci ve lise öğrencileri
ergin izci olarak
adlandırılıyor. Bu izci
grupları aynı beklen-
tilere sahip olmadıkları
için aynı kamplara git-
miyorlar. Özellikle yaz
tatilinde düzenlenen haf-
talık kamplarda, farklı
alanlara hareket ediliyor.
Örneğin Çanakkale ve
Bilecik'teki kamp alan-
larına sadece ergin izcil-
er katılabiliyor. Çünkü
tam bir doğa kampı ve
yemeklerini bile kendi-
leri yapıyorlar.
Çanakkale'yi ise küçük
izciler tercih ediyor.
Küçükler için emniyetli
olan bu kamp yeri, deniz
kenarında olduğu için
cazip. Bu kamplara
katılmanın günlük ücreti
8 milyon Milli Eğitim'in
yanı sıra izciliğe gönül

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TTeell::776622 5511 6633 BBeeyyppaazzaarrýý//AANNKKAARRAA

FFİİYYAATTLLAARRII
DDÜÜŞŞÜÜRRDDÜÜKK

HHoossttiinnggiinniizzii
BBiizzee TTrraannssffeerr EEddiinn

İİmmkkaannllaarrddaann
YYaarraarrllaannıınn

RREEKKLLAAMM VVEE  ÝÝ LLAANNLLAARRIINNIIZZ II  
GGAAZZEETTEEMMÝÝZZDDEE DDEEÐÐEERRLLEENNDD ÝÝRRÝÝNN

ÝÝ LLAANN VVEE RREEKKLLAAMMIINNIIZZ  
DDEEÐÐEERR  BBUULLSS UUNN

BBuu kkaammppllaarrddaa aatteeşş ssöönnmmüüyyoorr

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

GGEELLEENNEEKKSSEELL EEĞĞRRİİOOVVAA
ŞŞEENNLLİİKKLLEERRİİ 2277--2288 HHAAZZİİRRAANN’’DDAA
BBeeyyppaazzaarrıı KKaarraaşşaarr BBeellddeessiinnddee,, 2277 --2288 HHaazziirraann''ddaa
""HHaaccıı BBeekkttaaşş VVeellii''nniinn 880000.. DDooğğuumm YYııllddöönnüümmüü
KKuuttllaammaallaarrıı vvee GGeelleenneekksseell EEğğrriioovvaa YYaayyllaa ŞŞeennlliiğğii""
YYaappııllaaccaakk..
Karaşar Belediye Başkanı Ali Özdamar, Hacı Bektaş
Veli’nin doğumunun 800. yıl dönümünü, çeşitli etkin-
liklerle kutlayacaklarını söyledi 
HHaaccıı BBeekkttaaşş VVeellii''yyee DDooğğuumm GGüünnüü KKuuttllaammaassıı
Bu yılki etkinliklerin iki gün süreceğini belirten
Özdamar, şöyle konuştu: "Hacı Bektaş Veli’nin 800.
doğum yıldönümü dolayısıyla, 27 Haziran’da,
Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Güzel’in konuşmacı
olarak katılacağı ’Hacı Bektaş Veli’nin 800. Doğum
Yıldönümü Anısına Geçmişten Günümüze Alevilik

ve Bektaşilik’ paneli düzenleyeceğiz ve semah gös-
terileri yapacağız." 
Özdamar, geleneksel hale gelen Eğriova Yayla
Şenliğini ise 28 Haziranda gerçekleştireceklerini
belirtti.
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BBEEYYPPAAZZAARRII

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

BBeeyyppaazzaarrıı iiççiinn HHaavvaa DDuurruummuu
Türkiye kışı yaşıyor, Balkanlardan gelen kuvvetli soğuk
Ege ve iç kesimlerden sonra bugün Akdeniz’e kadar
indi. Türkiye’de bir hafta kalacak soğuklar, batı kesim-
lerde dahil bir çok bölgeye kar yağışı getirecek.
İstanbul’da hızla azalan sıcaklık bu hafta yağışları kara
çevirecek. Bugün ve yarın sıcaklık 3 dereceyi geçemiy-
or. Ankara aralıklı kar yağışlı. İzmir kışın en soğuk gün-
lerini yaşıyor, sıcaklık 5 dereceye inerken bugün çok
hafif sulu kar yağabilir. Bursa’da kar yağışları başlıyor,
Adana üç gün çok soğuk, bugün kuvvetli yağmur var.
İstanbul 3, Ankara 4, İzmir 6, Bursa 3, Adana 9 derece.

İç Anadolu’da kar yağışları başladı, bugün Konya,
Yozgat, Sivas ve Kayseri’de yoğun yağacak kar köy
yollarını kapatabilir. Bu hafta hava çok soğuk, kar
yağışları salı, çarşamba hafiflese de hafta sonuna kadar
kalıyor. Eskişehir 3,
Niğde 5 derece.

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

Sıcaklık (ºC) 27,6 °C 
Nem (%) 36
Basınç (hPa) 1004,4 hPa
Görüş (km) .......
Rüzgar (km/sa) Güneyden  6

OORRTTAA AANNAADDOOLLUU
RREEKKLLAAMM AAJJAANNSSII

DDİİJJİİTTAALL BBAASSKKII MMEERRKKEEZZİİ
KKaaşşeelleerriinniizz 2200 DDaakkiikkaaddaa hhaazzıırr

SSAAÇÇ TTAABBEELLAA,, IIÞÞIIKKLLII TTAABBEELLAA,, AAĞĞAAÇÇ TTAABBEELLAA 
PPÝÝRRÝÝNNÇÇ TTAABBEELLAA,,  BBEEZZ AAFFÝÝÞÞ,, BBRRAANNDDAA AAFFÝÝÞÞ,,

BBÝÝLLGGÝÝSSAAYYAARRLLII FFOOLLYYEE KKEESSÝÝMM,, DDİİJJİİTTAALL BBAASSKKII
RROOZZEETT,, ÞÞÝÝLLTT,, BBRROOVVEE,, PPLLAAKKEETT,, KKAAÞÞEE

KKÝÝTTAAPP,, DDEERRGGÝÝ,, GGAAZZEETTEE,,  DDÝÝZZGGÝÝ VVEE BBAASSKKIILLAARRIINNIIZZ,,
BBRROOÞÞÜÜRR,, AAFFÝÝÞÞ  vvee KKAATTAALLOOGGLLAARRIINNIIZZ HHAAZZIIRRLLAANNIIRR -- BBAASSIILLIIRR..

DDÝÝJJÝÝTTAALL BBAASSKKII SSÝÝSSTTEEMMLLEERRÝÝMMÝÝZZLLEE  BBAASSKKIILLAARR
OOrrttaa AAnnaaddoolluu AA..ÞÞ.. GGaazzii GGüünnddüüzzaallpp ÝÝþþ MMeerrkkeezzii PPaazzaarr KKaattýý NNoo::77--3322 

TTeell::776622 5511 6633  FFaaxx::776622 6677 7700  BBEEYYPPAAZZAARRII//AANNKKAARRAA
KK.. ÇÇeelleenn GGssmm::00..553322..555577 9988 5533 --00..554422..776622 5511 6633

SU
DAN

TASAR
RUF

ÇÇiiffttllii 5500 YYTTLL
TTeekkllii 4400 YYTTLL

2200 PPaarrççaa HHeeddiiyyeellii BBiillggiissaayyaarr KKaammppaannyyaassıı

Windows Proğramları
Windows XP, Windows Vista Proğramları

Windows Ofis Proğramları
ŞŞiirrkkeett vvee İİşşlleettmmeelleerree MMuuhhaasseebbee PPrrooğğrraammllaarrıı

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

Ağ ve Network olan Kurumlara PC Yönetim Proğramı
İnternet Filtreleme Proğramları

Server Proğramları
Anti Virüs ve İnternet Security Proğramları

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

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

PPrrooğğrraammıı CCDD’’ssii SSaaddeeccee 1199 YYTTLL

27 Haziran Cumt.
En Yüksek 

29°C 
En Düşük 

16°C

28 Haziran Pazar
En Yüksek

30°C 
En Düşük

17°C

29 Haziran P.tesi
En Yüksek

28°C 
En Düşük

18°C

30 Haziran Salı
En Yüksek

28°C 
En Düşük

17°C

01 Temmuz Çrşam.
En Yüksek

30°C 
En Düşük

16°C

02 Temmuz Perşem.
En Yüksek

30°C 
En Düşük

17°C

21 Haziran
2009 tari-
hinde
Bağağaş
yolu üzeri
çöplük
mevkiinde
(Günaylar

Petrol’ün arkasında) Atış turnuvası düzenlendi. 
Yarışma şişe atışı, trap atışı olmak üzere iki
farklı kategoride yapıldı.
Her iki kaegoride de sıralama ayrı ayrı yapıldı.
Her yarışmacıya 3 atış hakkı verildi. İsteyen
yarışmacılar ek ücret ödeyerek ikinci defa atış
yapma hakkı verildi.Bilet karşılığı hediye çekil-
işinin de yapıldığı Turnuvada Beypazarı Avcıları

kıyasıya mücadele ettiler. Beypazarı’nda atış
meraklısı ve avcı olanların ve bazı vatandaşların
da izleyisi olarak katıldığı müsabaka heyecanlı
geçti.  Müsabakaya katılanlar amaç yarışmak
değil bu etkinliğin devamını sağlamak, Avcı ve
atıcıların bilinçlenmesini sağlayarak daha bil-
inçli avların yapılmasına zemin hazırlamak
olarak ifade edildi. 

Tel:7625163 
Orta Anadolu Bilgisayar

FFOOTTOOÐÐRRAAFF
AALLBBÜÜMMÜÜNNÜÜZZDDEEKKÝÝ TTÜÜMM

FFOOTTOOÐÐRRAAFFLLAARRIINNIIZZ
VVCCDD -- DDVVDD AALLBBÜÜMM HHAALLÝÝNNEE

GGEETTÝÝRRÝÝLLÝÝRR..
11 CCDD AALLBBÜÜMM 113300 YYTTLL..

DDÜÜĞĞÜÜNN SSÜÜNNNNEETT NNİİŞŞAANN
VVİİDDEEOO KKAASSEETTLLEERRİİNNİİZZ

CCDD YYEE AAKKTTAARRIILLIIRR
OORRTTAA AANNAADDOOLLUU RREEKKLLAAMMCCIILLIIKK AA..ÞÞ..
GGaazzii GGüünnddüüzzaallpp ÝÝþþ MMeerrkkeezzii PPaazzaarr KKaattýý NNoo::77--3322
TTeell:: 776622 5511 6633  FFaaxx:: 776622 6677 7700  BBEEYYPPAAZZAARRII//AANNKKAARRAA

KKeemmaall ÇÇEELLEENN  GGssmm:: 00..553322..555577 9988 5533

AArraaşşttıırrmmaaccıı İİssaa ÖÖZZEENN;; ‘‘’’KKiimmyyeevvii
ggüübbrree ddeesstteeğğiinnddeenn ffaayyddaallaannmmaakk iisstteeyyeenn
ççiiffttççiilleerr ttoopprraakk ttaahhlliillii yyaappttıırraaccaakk’’‘‘
TTaarrıımm kkoonnuussuunnddaa aarraaşşttıırrmmaaccıı oollaann İİssaa ÖÖzzeenn
GGaazzeetteemmiizzee aaççııkkllaammaa yyaappaarraakk,, ‘‘’’KKiimmyyeevvii GGüübbrree
ddeesstteeğğiinnddeenn ffaayyddaallaannmmaakk iisstteeyyeenn ççiiffttççiilleerriimmiizz
ttoopprraakk ttaahhlliillii yyaappttıırrmmaakk zzoorruunnddaa’’‘‘ ddeeddii.. 
İsa Özen; 8 mart 2009 tarih ve 27222 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı’nın 2009/41 sayılı tebliğine göre
Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçiler 2010 yılın-
da ödenecek Kimyevi Gübre Desteğinden yarar-
lanabilmek için 2009 yılı içinde mutlaka toprak
tahlili yapılması zorunluluğu vardır.
Yaptırmayanlar bu destekten yararlanamayacak-
lar.Toprak analiz desteği dekar başına 2,50 TL.
toplam destek (Mazot, Gübre ve Toprak Tahlil

Analiz Desteği) dönüm başına 10 TL dir. 
şirketimiz bu analiz işlerini yapıyoruz.
Tarlalardan toprak numunelerini alarak toprağı
tahlil ettirip tahlil neticesini 10 gün içinde
çiftçimize teslim ediyoruz. 
Toprak tahlili gereksiz gübre kullanımını da
engelleyecek, doğru gübre seçimini sağlayacak
ve gübre savurganlığına son verecek. Ayrıca
toprakta eksik olan Makro ve Mikro elementler
ile toprak P.H.’şı, topraktaki organik madde mik-
tarı, toprağın tuzluluğu, su geçirgenliği ve sükfat
ve karbonatların değerleri tesbit edilmektedir.
Üretimde verim ve kalitenin artırılması için
toprak tahlillerinde bahsi geçen tesbit değer-

lerinin mutlaka yapılması lazım. Verim ve
kalitenin başka bir alternatifi de yoktur.
Tarımdaki yüksek verim alan ileri ülkelerde 60
yıldır bu değerler tesbit edilerek topraktaki
eksiklikleri tamamlanarak, yüksek olan değer-
lerin optimal duruma getirilmesi PH’ın  nötral-
izasyonu gibi bilimsel çalışmaların toprağa
uygulanması ile yüksek verim ve kaliteye ancak
ulaşılabilmektedir. Verim ve kaliteyi artırmanın
başka bir alternatifi yoktur. 
Detaylı bilgi için çiftçilerimiz bizi günün 24
saati arayabilirler.
Telimiz: 0538374 65 92

AAttıışş yyaarrıışşmmaassıı yyaappııllddıı

FFEETTİİHH ŞŞÖÖLLEENNİİNNEE BBEEYYPPAAZZAARRII
AANNAADDOOLLUU GGEENNÇÇLLİİKK DDEE KKAATTIILLDDII

30 Mayıs 2009 Cumartesi günü İstanbul İnönü
stadında düzenlenen  
Fetih Şölenine Beypazarı Anadolu Gençlik de
katıldı. 
Bir otobüs kiralayarak İstanbul’un fethini yürek-
lerde yaşamak için 29 Mayıs akşamı  İstanbula
hareket eden gençler 30 Mayıs Cumartesi Sabahı
Eyüp sultan Camiinde oldular. Eyüp Sultan
Camiinde Sabah namazlarını kılan gençler
İstanbul gezisinin ardın Fetih şöleni nedeniyle
İnönü Satdına geçtiler.
Prof. dr. Necmettin Erbakan’ın da katıldığı
şölende konuşma yapan AGD Genel Başkanı
konuşmasının büyük bölümünü Beypazarlı şehit
imam Hacı Kazım Ozan’a ayırdı. Şölene katılan
Hacı Kazım Ozan’ın babası İzzet Ozan bu
konuşmalar yapılırken duygulu anlar
yaşadı.Fetih şöleninde Necmettin erbakan da bir
konuşma yaptı. 

DDUUYYUURRUU,,
1-Disk tarafından yayınlanmış olan "Yeni bir anayasa
için temel ilkeler" isimli "Anayasa" taslak kitapçığın-
da; YÖNETİMLER VE YETKİ PAYLAŞIMI (sayfa
69) bölümünde Türkiye 'nin 20-25 bölgeye bölünerek
yetki devrinin yapılmasının demokratik yapıyı
güçlendireceği savlanmış olup; dayanak olarak AB
VE AVRUPA ÜLKELERİNİN ortak modeli olduğu
ve yerel yönetimleri güçlendirme ilkesinin gereği
olduğu belirtilmektedir.
2-Aynı kitapçığın sendikal haklar  bölümünde;
BAĞIMSIZ ÖRĞÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN
TEMİNAT ALTINA ALINMASI konusunda mad-
deler bulunmamaktadır.
3-Başbakan tarafından açıklanan "Teşvik ve istihdam
paketi" içeriğinde; kuralsız,güvencesiz,kısmi zamanlı
çalışmayı yaygınlaştıran, asgari ücretin de altında bir
ücret politikası ülkeye dayattırılmaktadır. Paket
içinde yer alan bütün teşvikler işveren kesimini daha
da palazlandırmak ve örgütlenmeyi tamamen ortadan
kaldırmayı hedeflemektedir.
Emekli-Sen Ankara 1 nolu şube yönetimi olarak
yukarıda belirtilen maddeler konusunda ;bu güne
kadar Emekli-Sen genel merkezi tarafından henüz bir
açıklama yapılmamıştır.YÖNETİMİMİZCE KABÜL
EDİLMESİ OLANAKSIZ OLAN BU KONULAR
HAKKINDA Genel merkezimizin ve DİSK
yönetiminin ne tavır alacağını öğrenmek istiyoruz.
Saygılarımızla

EEmmeekkllii --SSeenn AAnnkkaarraa
11 nnuummaarraallıı ŞŞuubbee YYöönneettiimm KKuurruulluu


