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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

“İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın”       Şeyh Edebali
Merhaba sevgili dostlarım!
Bir önceki makalemde duyurusunu yap-

tığım bu makale konusu üzerine ülkenin birçok
yerinden mail grubumuza üye olanlardan hayli
yorum, tavsiye ve menfi eleştiriler aldım. 

YYaazzssııssıı SSaayyffaa 33’’ddee

MMÜÜHHÜÜRR VVEE KKAAŞŞEELLEERRİİNNİİZZ
2200 DDAAKKİİKKAADDAA TTEESSLLİİMM

TTeell::77662255116633

DDOOLLUUDDAANN ZZAARRAARR GGÖÖRREENN ÇÇİİFFTTÇÇİİLLEERRİİ
BBAAŞŞKKAANN CCEENNGGİİZZ ÖÖZZAALLPP ZZİİYYAARREETT EETTTTİİ.. 

09.07.2009 Pazar günü  akşam saatlerinde yaklaşık 10
dakika yağan ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle 6
köyde tarım arazilerine zarar gördü. Beypazarı
Belediye Başkanı Cengiz Özalp doludan zarar gören
çiftçileri ziyaret etti. 
İlçe Tarım Müdürlüğünden alınan bilgiye göre
Beypazarı Kırbaşı Beldesi, Kırşıhlar, Mahmutlar,
Oymaağaç, Dikmen, Tacettin, köylerindeki yaklaşık
45-50 dekar alan doludan zarar gördü. Bu bölgede
ekilen Ayçekirdeği, Buğday, Arpa, Sebzelerden marul,
havuç, ıspanak, kabak gibi ürünler dolu yağışından
büyük oranda zarar gördü. Bazı ürünlerin % 100 bazı

ürünlerin % 80-60-30 oranlarında doludan dolayı
zarar gördüğü belirtildi.
Dolu sigorta kapmsamında olduğundan, afet kap-
samında olmadığı için çiftçilerin ürünlerine destek
verilmeyecek. Ürününü sigortalı ettiren çiftçilerin
zararını sigorta karşılayacak. Ürününü sigorta
ettirmeyen üretici ise zararı cebinden karşılayacak. 
Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz Özalp dolu

yağışı nedeniyle doludan zarar gören köylere giderek
dolu vuran tarlaları da gezdi.  Dolunun verdiği zararı
yerinde inceleyen  Özalp çiftçilere geçmiş olsun dilek-
lerinde bulundu.                           DDeevvaammıı SSaayyffaa 33’’ddee

AAttlleettiizzmmddee DDüünnyyaa ŞŞaammppiiyyoonnuu OOllaann ÖÖğğrreenncciilleerrii
BBaakkaann ÇÇuubbuukkççuu KKaabbuull EEttttii

Beypazarı Lisesi Dünya Şampiyonu kızları kabul
eden Milli eğitim Bakanı Nimet Çubukçu; Elde
edilen başarının son derece önemli ve çok gurur

verici olduğunu
belirterek,  uzun vadeli
bir çalışmayı gerek-
tiren bu başarının sür-
priz olmadığını dile
getirdi. "İnşallah
Beypazarı'nın çalış-
ması tüm Türkiye'ye
örnek olsun." diyen
Çubukçu, bu başarının

Türkiye'de ne kadar kıymetli cevherlerin bulun-
duğunu da gösterdiğini ifade etti. 
Atletizmin farklı branşlarında dereceler kazanan

öğrenciler ise dünya şampiyonluğu ile Türkiye
için bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. 
Antrenör Muhsin Soysal, daha önce dünya
şampiyonluğu için iddialı olduklarını belirterek,
sponsor aramaya çıktıklarında, kendilerine '40
bin nüfuslu yerden dünya şampiyonu mu çıkar?'
denildiğini hatırlattı. 
Soysal, bu başarıya tüm ilçeyi tarayarak 10
yaşlarındaki yetenekli çocukları belirleyerek 7 yıl
boyunca çalıştırmaları sonucunda ulaştıklarını
dile getirdi. 
Öğrencilere hediyeler veren Bakan Çubukçu,
Beypazarı takımı ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Ankara Esnaf Odaları
Birliği Beypazarı’nda

Esnaf Odaları ile Toplantı
Yaptı.  HHaabbeerrii 44’’ddee

Beypazarı model
olarak alınıyor
HHaabbeerrii 44’’ddee

Yurt Partisi Kadın
Kolları Genel Başkanı
Av. Meral DEMİRHAN
‘’Sincan Katliamı dur-
durulmalı’‘ HHaabbeerrii 44  ddee
İmdadına Hava Ambulansı
Yetişti                HHaabbeerrii 44  ddee

Ankara Barosundan ve
Yabancı Konuklardan
Beypazarı’na ziyaret.

HHaabbeerrii 44’’ddee
Türk Yerel Hizmetsen den
Beypazarı Ziyareti

HHaabbeerrii 44’’ddee 

(EMO) Elektrik
Mühendisleri Odası
Beypazarı’na Gezi

Düzenledi. HHaabbeerrii 44 ddee
Doğruluk Ekseni
‘süper’ veda etti

HHaabbeerrii 44 ddee

SSİİYYAASSEETTÇÇİİLLEERREE TTAAVVSSİİYYEELLEERR ((11))

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Önder Sav ve
CHP Genel Merkez yöneticileri 11.07.2009
Cumartesi günü saat 13’de Beypazarı-Karaşar
Beldesini ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve partililerin
yerel seçimlerde Karaşar Beldesinde  Ak Partinin
elinden alarak yerel seçimi kazanan ve Belediye
Başkanı seçilen Karaşar Belediye Başkanı Ali
Özdamar’ı ziyaret rdip bir süre görüştüdaha sonra
Karaşar halkını ziyaret ederek; Karaşar’ı Tüm
Türkiye’ye örnek gösterdi.       HHaabbeerrii SSaayyffaa 33’’ddee

BBÖÖLLGGEEDDEENN

MMiillllii EEğğiittiimm BBaakkaannıı NNiimmeett ÇÇuubbuukkççuu,, EEssttoonnyyaa''nnıınn BBaaşşkkeennttii TTaalliinnnn''ddee YYaappııllaann LLiisseelleerraarraassıı DDüünnyyaa
AAttlleettiizzmm ŞŞaammppiiyyoonnaassıı''nnddaa TTaakkıımm HHaalliinnddee DDüünnyyaa ŞŞaammppiiyyoonnuu OOllaann BBeeyyppaazzaarrıı LLiisseessii ÖÖğğrreennccii vvee
AAnnttrreennöörrlleerriinnii KKaabbuull EEttttii..

AANNKKAARRAA EESSNNAAFF OODDAALLAARRII BBİİRRLLİİĞĞİİNNDDEENN BBEEYYPPAAZZAARRII
BBEELLEEDDİİYYEE BBAAŞŞKKAANNII CCEENNGGİİZZ ÖÖZZAALLPP’’EE ZZİİYYAARREETT
Ankara Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları
Birliği Başkan Mehmet
Yiğiner, Başkan vekilleri
Hüseyin Ar, H.Hasan
Çavuşçulu, Genel
Sekreter Abdurrahman
Vural, Yönetim Kurulu
Üyeleri Osman Aydoğan
(Polatlı), Fazlı
Yiğit(Beypazarı), İrfan
Cinkaya, Yaşar Öztürk,
Şerafettin Kaya, Mehmet
Çetin, Mehmet
Gündüz ve
Beypazarında
kurulu bulunan 7
oda başkanı ve
yönetim kurulu
üyeleri ile birlikte
Beypazarı
Belediye Başkanı
Cengiz Özalp’i
makamında
ziyaret ederek

yeni göreve başlamasından dolayı tebrik ettil-
er. 
11 Temmuz 2009 Salı günü saat 11 de
Beypazarı’nda kurulu bulunan 7 oda başkanı
ve yönetim kurulu üyeleri tarafından
karşılanan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği heyeti hep birlikte Belediye
Başkanlığı makamına giderek ziyarette bulun-
dular. Başkanla bir süre görüşen heyet başkan-
la Beypazarı üzerine sohbet etiler. 

CCHHPP GGEENNEELL BBAAŞŞKKAANNII
DDEENNİİZZ BBAAYYKKAALL

KKAARRAAŞŞAARR BBEELLDDEESSİİNNİİ
ZZİİYYAARREETT EETTTTİİ..

Misafir Kalem
DDOOĞĞUU TTÜÜRRKKİİSSTTAANN MMEESSEELLEESSİİ

Gülgün GÖKÇE
Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği Kadın Kom. Gen.Bşk. Yrd.

ARA SIRA

BBUUJJAARRLLII KKAAZZAANN
Oldukça soğuk ve sıkıntılı geçen kış aylarından
sonra havalar ısındı. Bu nedenle Anadolu
coğrafyasında ilkyazın güzellikleri ve coşkusu
yaşanıyor. Yüce Atatürk’ün başkenti olan
Ankara’da ilkyazın uzun süreli yaşanmadığı biliniy-
or. Ankara’da yaşamanın bedeli de bu olsa gerek. 
Yazın gelişinden mi olacak, siyasetçiler de ortamın
ısınmasına katkı vermeyi alışkanlık haline getirdil-
er. Tüm olanaklarını esirgemeden bu yolda harcıy-
orlar.                                                   SSaayyffaa 33’’ddee

Ahmet GÖKSAN
a.goksan@hotmail.com

İsmail Hakkı Kar
İnsan İlişkileri Ustası

İletişim:
bilgi@edimer.net

kesifyolculugu@gmail.com
www.edimer.net

Mayın temizleme işi için kanun teklifi TBMM'ye geldiği tüm
endişelere rağmen büyük bir hız ve kararlılıkla meclisten onay-
lanıp geçirildi. Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Türkiye'de
pekçok ve çeşitli kesimin "veto edilmesi" dileği ve çağrısına rağ-
men tam aksine o makamda da onaylanarak, Resmi Gazete'de
yayınlanmak üzere meclise iade edildi. Bu yönü ile kanunlaşma
prosedürü içinde bir rekor kırmış kabul edilebilir.
Olayın garip olan yönü, hükümetin Büyük Millet Meclisi'nin bir
kısmı da dahil geniş bir itiraz grubuna rağmen (meclis içi ve dışı
şiyasi partiler, kuruluşlar, odalar, sivil toplum örgütleri v.s) bu
kanun tasarısını, onaylamakta ve kanun haline getirmekteki karar-
lılığı ve telaşıdır. YYaazzssııssıı SSaayyffaa 22’’ddee

MMaayyıınn tteemmiizzlleemmee iişşiinnddee
dduurruumm ““ttoozzdduummaann””    

DDooçç.. DDrr.. OOyyaa AAkkggöönneennçç

BBEEYYPPAAZZAARRII,, NNAALLLLIIHHAANN
KKAAYYMMAAKKAAMMIINNAA EEMMAANNEETT

İzne ayrılan Beypazarı
Kaymakamı Hikmet
Aydın’ın yerine
Nallıhan Kaymakamı
Ömer Toraman vekalet
ediyor.
Beypazarı Kaymakamı
Hikmet Aydın 14
Temmuzdan itibaren 17

günlük izne ayrıldı. Beypazarı Kaymakamlığına
Nallıhan Kaymakamı Ömer Toraman vekalet
edecek. İzne ayrılan Beypazarı Kaymakamı
Hikmet Aydın’ın yerine Nallıhan Kaymakamı
Ömer Toraman vekaleten Beypazarı Kaymakamı
olarak görev yapmaya başladı. Toraman hem
Beypazarı’nı hem de Nallıhan’ı yönetiyor. 

Komünist Çin’in Doğu Türkistanlı Uygur Türklerine uyguladığı zulüm hala
devam ediyor. 21.yy.ın başında insanlık dışı uygulamalarla çaresiz
bırakılmış, yardıma muhtaç bu insanların resimlerine veya gazetelerde çıkan
katliam haberlerine bakıp hayıflanmak yeterli değil. Bu zulme dayanak
sağlayan ideolojileri çökertmek için ilmi ve kültürel adımlar atılmalı ve
iman eden her insan bu fikri mücadele içinde yer almalı…
Rusya, Moğolistan, Kazakistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan, Keşmir,
Tibet ve Çin’le çevrili Doğu Türkistan’da Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek,
Tatar Türkleri, Huiler (Çin Müslümanları), Han milletine mensup Çinliler,
Moğol ve Şibeler var. YYaazzııssıı SSaayyffaa 22’’ddee
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ŞŞEEHHİİTT OOLLDDUU İİMMAAMM KKAAZZIIMM OOZZAANN
Yolu Allah yoluydu
Kalbi sevinç mutluluk doluydu
Kıbrıscık Beypazarı 84 doğumluydu
Henüz 24 yaşında şehit oldu

Kürt Türk herkes onu severdi
Bağrına hain 7 kurşun yedi
Son sözleri helallik istemekti
Henüz 24 yaşında şehit oldu

Yürekler yandı Beypazarı yandı
Namazında binlerce insan vardı
Sevenleri üzüldü ağladı
Henüz 24 yaşında şehit oldu

Mertti, dürüsttü, delikanlıydı
Hayat dolu capcanlıydı
Ailesine kültürüne bağlıydı
Henüz 24 yaşında şehit oldu

40 çeşme camisinde namaz kıldırdı
Bütün Türkiye’yi ayağa kaldırdı
Tabutu kırmızı bayrağa sarıldı
Henüz 24 yaşında şehit oldu

Ömrünün baharında kopardılar onu
Çocuklarla oynardı oyunu
Köylü çok sevmişti onun huyunu
Henüz 24 yaşında şehit oldu

Nasip olmaz herkese şehitlik
Yer gök yapacak bir gün şahitlik

Pusu kuruyor düşman, kalmadı mertlik
Henüz 24 yaşında şehit oldu

Hayat güzel, insanlar acımasız
Haince vurdular apansız
Yaprak bile düşmez yazgısız
Henüz 24 yaşında şehit oldu

ZZeehhrraa TTEEKKİİNN
VVAATTAANNAA EEVVLLAATT VVEERRDDİİMM
Tunceli - Ovacık arasında hainler tarafından kaçırılan iki vatan-
daşımızı arama-kurtarma çalışmaları esnasında ihanet maşası vatan
haini alçaklar tarafından 20 Haziran  2009 tarihinde
Mehmetciklerimize pusu kurulmuş ve ‘’Jandarma Er Abdulkerim
AYTEN" şehit olmuştur. -Şehit Jandarma Er  Abdulkerim
AYTEN’in ailesi Siirt’te ikamet etmektedir. Anası "10" sene evvel
vefat eden; şehit Abdulkerim anasının yanında nuru makamında. 
Allah (C.C) bizleri, onların şefatlerine layık olanlardan eylesin.
Babasına, nişanlısına, kardaşlarına, Türk silahlı kuvevetlerine ve
yüce Türk milletine sabır ve başsağlığı diliyorum.  Şehidimiz
Abdulkerim’in babasına, nişanlısına ve kardaşlarına atfen...
SSiizz;; ""SSaassıımmıışş öözzggüürrllüükk.."" ccaaccıığğıınnıı yyuuttaarrkkeenn 
""DDeemmookkrraattiikk hhaakkllaarrıı.."" nnuuttuukkllaarrıı aattaarrkkeenn
UUttaannmmaaddaann;; ""İİttlleerree.."" ssaarrııllaarraakk yyaattaarrkkeenn..

İİnnttiikkaamm yyeemmiinniiyyllee;; nnuurrlluu şşaaffaağğaa ggiirrddiimm
BBEENN VVAATTAANNAA;; KKAAHHRRAAMMAANN BBİİRR YYİİĞĞİİTT
""EEVVLLAATT.."" VVEERRDDİİMM..                        KKaaddiirr DDUURRAAKK
http://vatanabayrakolanlar.blogspot.com/2009/06/vata
na-evlat-verdim.html

ÞÞÝÝÝÝRRLLEERRÝÝNNÝÝZZ

Mayın temizleme işi için kanun teklifi TBMM'ye geldiği tüm
endişelere rağmen büyük bir hız ve kararlılıkla meclisten onaylanıp
geçirildi. Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Türkiye'de pekçok ve
çeşitli kesimin "veto edilmesi" dileği ve çağrısına rağmen tam aksine
o makamda da onaylanarak, Resmi Gazete'de yayınlanmak üzere
meclise iade edildi. Bu yönü ile kanunlaşma prosedürü içinde bir
rekor kırmış kabul edilebilir.
Olayın garip olan yönü, hükümetin Büyük Millet Meclisi'nin bir
kısmı da dahil geniş bir itiraz grubuna rağmen (meclis içi ve dışı
şiyasi partiler, kuruluşlar, odalar, sivil toplum örgütleri v.s) bu kanun
tasarısını, onaylamakta ve kanun haline getirmekteki kararlılığı ve
telaşıdır.
Bütün bu sebeplerle, mayın temizleme konusunda neden hükümetin
bu kadar aceleci davrandığı. Yani, olayın görünen yüzü ile perde
arkasındaki sebep ve gelişmelerin ne olduğu bilinmelidir.
Mayın temizleme  konusundaki çelişkiler:
Birincisi, neden mayın temizleme işinin normal ve rutin metodlarla
değil de özel bir kanunla düzenlenmek istediği hususudur.
İkincisi ise hazırlanan bu özel kanunun onaylama prosedürüdür.
Üçüncü husus, bu kanunun yapılmasına sebep olan Ottawa
Antlaşması maddeleri ile yapılan kanun arasındaki çelişki ve fark-
ların neler olduğudur.
Dördüncü husus ise mayın temizleme işi ile bu arazinin ve ona bitişik
arazilerin temizleyici firmaya kiralanmasındaki ısrarın sebepleridir.
Birbiri ile hiçbir organik bağı bulunmayan bu iki işin neden ısrarla
aynı pakete konulduğu hususudur. Bu dört husus netliğe kavuş-
madıkça, bu konudaki huzursuzluk devam edecektir.
Çelişkilerin açıklamalı detayları:
1- Birinci hususla ilgili olarak:
-  Mayınlı arazinin tüm haritaları genelkurmayda bulunmaktadır. Bu
işin, 35 ile 50 milyon dolar arasında halledilebileceği de resmi
olmayan kaynaklarca ifade edilmiştir. Daha sonra çeşitli sivil
makamlar bu rakamı en az 500 milyon dolara kadar çıkartmışlardır.
Fiyat ne olursa olsun, bu rakamlar, Türkiye Cumhuriyeti için oldukça
küçük bir miktardır. Gerekirse, bir çağrı üzerine bunun çok üstünde
bir miktar halktan bağış olarak bile toplanabilir. Dolayısı ile mayın-
ları temizleme masrafı, topraklarımızı yabancılara kira karşılığı ver-
meyi gerektirecek bir durum değildir.
- Son gelişmeler ve meclise kanun sevki ile mayın temizleme işinin,
Türkiye'de özelleştirme idaresince yapılmasının da önü kesilmiş
bulunmaktadır. Konu, pek net olmayan sebeplerle Maliye
Bakanlığı'na tevdi edilmiştir. TBMM'de bu konuda yeni bir kanun
çıkartılmış ve böylece olayın hukuki altyapısı da tamamlanmıştır.
Böylece mesuliyet meclisten, milletvekillerinden çıkmış olup, görev
bir bakanlığa devredilmiştir. Bu da son derece garip ve her zaman
uygulanmayan bir usuldür. Bu prosedürün izlenmesindeki sebep yani
gerekçe belli değildir.
- Hızla çıkartılan ve çabucak imzalanan kanuna göre, mayınlardan
temizlenen arazi (5 yıl temizleme için) ve temizlendikten sonra da
ona mücavir olan devlet arazisi ile birlikte 44 yıllığına, tarım yapmak
için temizleyici firmaya kiralanmış olacaktır. Uzun süredir kullanıl-
mayıp adeta tabii nadasa bırakılan bu topraklarda yapılacak olan
tarımdan elde edilecek olan kazançların yüksek olacağı ortadadır.
Kısacası bu, mayını temizleyenlere bağışlanacak olağanüstü bir rant-
tır. Bu garip cömertliğin mutlaka sebebi anlatılmalı ve topluma izah
edilmelidir.
2- İkinci hususla ilgili olarak:
Büyük mücadelelerden sonra hiçbir kimseyi dinlemeden ve göster-
melik bir değişiklikle 4 Haziran 2009 günü mecliste onaylanan kanun
derhal köşke gönderilmiş ve cumhurbaşkanı tarafından imzalanmıştır.
Bu aşamada da oldukça garip uygulamalar yer almıştır. Halkın bunu
bilmesinde yarar vardır.
Özellikle, milli çıkarlarımızla örtüşmediği gerekçesi ile pekçok
değişik yerden tepki gören, mecliste üstünde kavgalar kopan, meclis
içindeki ve dışındaki pekçok partiden itiraz edilen böylesine bir
kanun, garip bir ısrarla meclisten geçirilmeye çalışılırken, pekçok
milletvekili içeri girmeyerek, bu kanunu protesto etmişdir.
Meclis kayıtlarına göre, "mayın temizleme ile ilgili kanunun onay-
landığı gün olan 4 Haziran 2009 günü başta başbakan ve milli savun-
ma bakanı olmak üzere tam 20 bakanın oylamaya katılmadığı
görülmüştür. Yine meclis üyelerinden olan, biri eski maliye bakanı,
diğeri de dışişleri bakanı olmak üzere 6 eski bakanın da oylamaya
katılmaması dikkat çekmiştir. İlaveten 8 AKP Genel Başkan
Yardımcısı da oylamada yer almamıştır. İlaveten, gelmeyen 48 AKP

milletvekili olmak üzere mecliste sadece hükümet kanadından toplam
82 kişinin oylamada bulunmadığı düşünülürse, ortadaki gariplik daha
net bir şekilde kendisini göstermektedir. (Bu isimlerin tümü meclis
oylama kayıtlarından öğrenilebilir.) Buna, muhalefet kanadında olup,
zaten bu kanuna karşı çıkanlar da hesaplanırsa, bu yapılan kanun'un
"Kıl payı bir farkla" meclisten geçtiği anlaşılmaktadır. Dikkat
edilirse, birçok kişi böyle tehlikeli ve milli çıkarları zedeleyecek bir
kanunun altında imzasının olmamasına dikkat etmiştir.
3- Üçüncü hususla ilgili olarak:
Ottawa Mayın Temizlik Sözleşmesi ile 4 Haziran 2009'da TBMM'de
onaylanan 5903 nolu kanun arasında önemli farklılıklar göze çarp-
maktadır.(1)
Ottawa sözleşmesinin 1. ve 2. maddeleri, "...Taraf devletlerden her
biri, yetkisi ya da denetimi altında olan mayınlı alanlardaki bütün
anti-personel mayınları bu sözlesmenin söz konusu Taraf Devlet için
yürürlüğe girmesinden sonra on yıldan daha geç olmamak sartıyla
mümkün olan en kısa zamanda imha etmek ya da imha edilmesini
sağlamakla yükümlüdür." demektedir. Dikkat edilecek husus "Bütün
anti-personel mayınları" teriminin kullanılmış olmasıdır.
2. maddede, yine, "Taraf Devletlerden her biri, anti-personel mayın
bulunduğu bilinen veya dösenmiş bulunduğundan kuşkulanılan, yetk-
isi ya da denetimi altındaki bütün alanları belirlemek için elinden
gelen her çabayı gösterecek ..." diyerek tekrar vurgulamıştır.
TBMM'de 04.06.2009 tarihinde kabul edilmiş olan 5903 sayılı yasa
ise şöyle demektedir: Amaç ve kapsam:
Madde 1- (1) Bu Kanunun amacı; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile
Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti arasındaki kara sınırında bulunan
mayın (anti-personel ve anti-tank mayınları) ile patlamamış mühim-
matın temizlenmesi, imha edilmesi ve bu suretle elde edilecek arazi-
lerin tarımsal amaçlı kullanılması işlemlerine ilişkin esas ve usülleri
düzenlemektir. Ancak, mayınlı alanda bulunan maden ve petrol gibi
her türlü yeraltı zenginlikleri hakkında, 4/6/1985 tarihli ve 3213
sayılı Maden Kanunu, 7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanunu,
18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü
Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuat
hükümleri saklıdır.
Aradaki fark:
Ottawa Sözleşmesi sadece ANTİ-PERSONEL mayınlarin temizliğini
öngörmektedir. Yeni hazırlanan yasada ise tüm mayınların yani
ANTİ-PERSONEL ve ANTİ-TANK mayınların temizlenmesi
öngörülmektedir. Oysa, ülke güvenliği açısından anti-tank mayınların
muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bunlar sadece sınır güvenliğini
sağlayan ama insan ve canlıya doğrudan zarar vermeyen mayın tip-
leridir. Dolayısı ile bu çok önemli bir husus olup, gözden kaçmış
bulunmaktadır.
Ottawa Sözleşmesinin 3. maddesi şöyle demektedir:
"3. Bir Taraf Devlet, 1. fıkrada söz konusu anti-personel mayınların
hepsini belirtilen zaman zarfında imha edemeyeceği veya imha
edilmesini sağlayamayacağı kanaatine varırsa, Taraf Devletler
Toplantısı'na veya Gözden Geçirme Konferansı'na, bu tür anti-per-
sonel mayınların imhasını tamamlamak için son mühletin 10 yıla
kadar uzatılması talebinde bulunabilir."
TBMM'de yaşanan bunca telaş ve hız düşünülürse, bunların sebebi
pek anlaşılamamaktadır. Zira, ortada bu kadar telaş için bir gerekçe
görülmemektedir. Acaba, kanun doğru anaşılamamışmıdır? Kaldı ki,
birçok ülke çıkarları için uygun görmediği anlaşmaları da imzalama-
maktadır.
Ülke çıkarına uymadığı takdirde antlaşmaya katılma şartı veya zorun-
luğu yoktur. Her zaman için "katılma hakkı" bakidir. Bu kanunun
daha teferruatlı olarak ve rahat bir zaman dilimi içinde tartışılmadan,
acele ve baskı ile onaylanmasının sebepleri de pek anlaşılamamıştır.
Dipnot: 1. Bu konuda daha detaylı bilgi için Sn. Taner Demir tarafın-
dan hazırlanıp, Sn. Naci Kaptan tarafından internete sunulan rapora
da bakılabilir. "Kültür Vadisi" internet sitesi.
4- Dördüncü hususla ilgili olarak:
• Mayın temizlendikten sonra başka ülke ve şirketlere temiz topraklar
uzun vadeli olarak kiralanacak olursa, o zaman, Türkiye toprakları
üstünde, adeta başka bir ülke veya grubun fiili kontrol ve hakimiyeti-
ni kabul etmek gibi bir durumu ortaya çıkacaktır. Bu kabul edilemez
bir durumdur. 
• Mayınlı arazi en az 350,000 dönüm olup, temizlendikten sonra buna
Ceylan Pınar ve yakınındaki diğer devlet arazileri ve askeri güvenlik
gerekçesi ile kamulaştırılmış olan devlet arazileri de eklenince söz
konusu kiralanacak alan yaklaşık 650,000 dekar (hatta daha da

üstüne) çıkmış olacaktır. Mayınlama sırasında, askeri güvenlik
gerekçesi ile kimi bölümlerde 5 km derinliğine ve kimi yerde de 20
km derinliğine arazi kamulaştırılmıştır. Dolayısı ile bunlar da hesaba
katılarak alan hesabı yapıldığında, kimilerine göre nerede ise iki
KKTC toprağı kadar bir yer kiraya verilmiş olacaktır.
Daha sınırlı tahminlere göre bile en az Bolu ili kadar veya Aydın ilin-
in ekili-dikili topraklarının iki katı kadar yer kira ile başkalarına ver-
ilecektir.
•        Bu topraklar yarım asırlık bir dönem için (44 yıl) başka bir
devleti beslemek üzere tarıma açılacaktır. İlaveten içinden (büyük
ihtimalle) petrol çıkarsa, bunun da kullanma ve işletme hakları nasıl
halledilecektir?.. Her ne kadar, hükümet bu konuda tedbir alındı
demekteyse de bunun fiili olarak nasıl uygulanacağı veya kontrol
edileceği henüz açıklık kazanmamıştır.
Kısacası, beş yıl temizleme için, 44 yıl tarım için yani toplam 49 yıl
bu topraklar ihaleyi alan firmaların veya devletin arazisi olarak kul-
lanılacaktır. İhaleyi dışarıdan alan kim olursa olsun, bu kabul edile-
mez bir durumdur.
* Zaten Türk devleti, GAP projesi ile buraları suladığı için, kiralayan
her kim olursa, onların su getirme zahmeti de olmayacaktır. Yani
masraf ve zahmetin tümünü Türk devleti ve sonuçta Türk halkı
karşılamış olduğundan, kırkdört yıl bu toprakların safasını ve verimi-
ni başkaları kullanacaktır. Böylesine adaletsiz bir durum da kabul
olunamaz.
İtiraz edilen ana konular şunlardır:
1- Mayın temizleme işinin dışarıya ihale edilmek istenmesi. Bunun
çok daha ucuza ve iyi bir şekilde yerli imkanlarla yapılabilineceğine
inanılmaktadır.
2- Mayın temizlemeye karşın bu yerlerin temizleyenlere kiralanması.
Temizliği yapan firmaya ücreti ödenmeli ve kontratı tamamlan-
malıdır. Ayrıca verimli toprakları kiralamak gibi bir cömertliğe gerek
yoktur.
3- Temizleme masrafı ne olursa olsun, bunu Türkiye devleti kaldıra-
bilir. Hatta, halk bile gönüllü olarak verebilir. Dolayısı ile yapılan bir
işe karşılık hiç lüzum yokkan 49 yıllığına Türkiye topraklarını kirala-
mak kabul edilemez bir husustur.
4- İlaveten kiralanmak istenen alanın büyüklüğüne de itirazlar bulun-
maktadır. Mayınlı toprak tarım için kiraya verilecek ise sadece temi-
zlenen 300 bin dekar üstünden konuşulması gerekmektedir. Oysa,
kanunda onun mücavir alanları da kiraya verilecek alanlar içine
eklenmektedir. Bu durum yani 300 bin dekar temizleme karşılığı 650
bin ve hatta daha çok dekarı kiralama hakkı elde etmek hiç kabul
edilir bir durum değildir.
5- Mayın temizleme masrafı ile iki katı bir araziden 44 yılda elde
edilecek tarım kazancı karşılaştırılmaları yapılmış mıdır? Aradaki
fark nedir? Bu rakamlar meclise ve komisyonun bilgisine sunulmuş
mudur? Halkın bunu öğrenme şansı nedir?
Bunlar olmadan hiç bir kanunun mantıki ve makul bir gerekçesi ola-
maz. Afaki hesaplar da kabul edilemez.
6- Yeraltı suları son derece zengin olan ve Türkiye'nin en iyi devlet
çifliklerin biri olan Ceylanpınar neden mayın şirketlerine kiralanmak
istenmektedir? Esasen kiraya verilmek istenen arazinin tarifi
yapılmıştır ama boyutu ve tam kaç bin dekar olacağı belirtilmemiştir.
Böyle muğlak ve anlaşılmaz bir kanun veya anlaşma kabul edilemez.
7-  Dünyanın yakında "Gıda kıtlığı ve su sıkıntısı ile" karşı karşıya
kalacağı Dünya Çevre raporlarında çokça anlatılmaktadır. Keza
Dünya Sağlık Örgütü de bu hususlara dikkat çekmektedir. Böyle bir
dönemde Türkiye'deki verimli arazilerin ve mevcut yer altı ve yer
üstü sularının korunması gerekmektedir. Bunun aksi kabul edilemez.
Böylesine anlaşılmaz hesap ve ayarlamalarla "Kiraya verilmek iste-
nen" topraklar ve "mayın temizleme" işlemi kabul edilemez bir
durumdur.
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Komünist Çin’in Doğu Türkistanlı Uygur Türklerine uyguladığı zulüm hala
devam ediyor. 21.yy.ın başında insanlık dışı uygulamalarla çaresiz
bırakılmış, yardıma muhtaç bu insanların resimlerine veya gazetelerde çıkan
katliam haberlerine bakıp hayıflanmak yeterli değil. Bu zulme dayanak
sağlayan ideolojileri çökertmek için ilmi ve kültürel adımlar atılmalı ve
iman eden her insan bu fikri mücadele içinde yer almalı…
Rusya, Moğolistan, Kazakistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan, Keşmir,
Tibet ve Çin’le çevrili Doğu Türkistan’da Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek,
Tatar Türkleri, Huiler (Çin Müslümanları), Han milletine mensup Çinliler,
Moğol ve Şibeler var. Bölgedeki Türk boylarının Halife Abdülmelik
Mervan döneminde, kendi istekleri ile İslamı kabul etmeleriyle İslam alemi-
nin ayrılmaz bir parçası olan Doğu Türkistan aynı zamanda İslam alemine
değerli alimler yetiştirerek katkıda bulunmuş bir bölge olmuş.
1863’de Yakup Bey önderliğinde kurulan Doğu Türkistan İslam Devleti,
1877’deki Mançur devleti (zamanın Çin İmparatorluğu) işgaline kadar
bölgede hakim olmuş.
1911 yılında Çin’de Komünist devrimi olunca 1943’e kadar bölgede Çinli
yöneticiler tarafından yönetilen fakat Çin’den bağımsız bir devlet yer almış.
1933 yılında Kaşgar’da Doğu Türkistan İslam Devleti kurulmuş. 1937’deki
Rus işgaline kadar hayatta kalmış. 1944’de Çin tekrar bölgeyi işgal etmiş.
Aynı yıl bu sefer Gulca’da Doğu Türkistan İslam Devleti kurulmuş. 1949
Çin işgaline kadar hayatta kalmış.
1949 yılındaki işgalden beri Doğu Türkistan’lı kardeşlerimiz işgalci Çin
devleti tarafından her geçen gün artan bir şiddetle devam ettirilen asimilasy-
on ve zulüm uygulamalarına karşı koymakta ve özgürlük için mücadele
etmektedirler.
Doğu Türkistan, Çin için önemlidir çünkü barındırdığı maden, mineral,
petrol ve doğalgaz yataklarıyla bir hazinedir. Çin’de çıkarılan mineralin
%78’i Doğu Türkistan topraklarından çıkmakta. Çin Halk Cumhuriyeti
topraklarından çıkarılan 148 tür madenin 118’i yine Doğu Türkistan toprak-
larından elde edilmekte. Çıkarılan madenler arasında; kömür, demir,
uranyum, volfram, manganez, krom, kurşun, molibden, çinko, berilyum,
lityum, niyobyum, tantal, sezyum, beyaz mika, asbest, altın sayılabilir.
Ülkenin 25 bölgesinde altın, 7 bölgede bakır, 7 bölgede kurşun, 10 bölgede
demir madeni 3 bölgede de uranyum bulunmakta.
Doğu Türkistan da 500 noktadan petrol, 30 noktadan da doğalgaz çıkarıl-
maktadır. Keşfedilen petrol rezervlerinin Çin resmi kaynaklarınca tespit
edileni 20 – 40 milyar ton ve her yıl 10 milyon ton petrol Çin’e taşınmakta.
Sadece Taklamakan çölündeki petrol rezervi 50 milyar ton civarında tahmin
edilmekte… Doğu Türkistan’da bulunan 2,2 trilyon ton kömür rezervi Çin
rezervinin yarısını teşkil etmekte. Bilindiği üzere Doğu Türkistan
kömürünün kalitesi çok yüksektir çünkü pek az sülfür içermektedir. Doğu
Türkistan 150.000 km2’lik bir tarım arazisine sahiptir. Buğday, mısır,
süpürge darısı, yulaf, arpa, üzüm, kavun, armut, elma, incir, ceviz, nar gibi
ılıman iklim ürünlerinin hemen hepsi yetiştirilmekte, Tanrı dağları ile Altay
dağlarını kaplayan 12.000 km2’lik ormanlık alan Sibirya karaçamı ve beyaz
ladin ağaçlarıyla yüksek kalitede kereste sağlayan kapasitede.
Doğu Türkistan topraklarında 1988’den beri zorunlu doğum kontrolü ve
toplu kürtaj uygulanmaktadır. Çoğunlukta iken, yürütülen politikalarla azın-
lık millet durumuna düşürülen Uygur halkının, şehirde bir, köylerde ikiden
fazla çocuk sahibi olabilmesi yasaklanmış, çok ağır ekonomik ve idari
cezalar verilmiş, hiçbir sağlık ve hijyen önlemi alınmadan zorunlu toplu
kürtaj operasyonlarına tabi tutulmuşlar.
Asimile olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan halkın uzun vadede en iyi
mücadele yolu, yeni nesillerin iyi bir eğitimden geçmesidir. Bunu önlemek
isteyen Çin yönetimi, halkın kaliteli eğitim alma yollarını kapamış, okullara
kabul edilme oranı düşürülmüş, resmi dil Çince kabul edildiği ve Çin
alfabesinde hiçbir değişiklik yapılmadığı halde, bölgede, son 30 yıl içinde
üç defa alfabe değiştirilmiş. Uygur alfabesi önce Kirilce’ye, sonra Latin
harflerine, önce Rusya sonra Türkiye ile kurulacak ilişkilerden korkulduğu
için de son olarak Arap alfabesine zorunlu değiştirilmiştir. Uygur dilinde bir
ansiklopedi veya sözlük bulunmazken, Uygur öğretmen ve fikir adamlarının
Uygur tarihi, kültürü, sanatı üzerine yazı yazmaları yasaklanmıştır. Aksi
halde, bölücülük suçlamasıyla cezalandırılmakta, tutuklanmakta ve okulları
kapatılmaktadır. Türk öğretmenlere Çince ders verme mecburiyeti getirilmiş
şu anda eğitim tamamen Çince olmuştur. Yani eğitim üzerinden kültüre
müdahale için her yol uygulanmıştır.
Sağlıkta ise tam bir dram, içler acısı bir durum mevcuttur. Alt yapı eksikliği
yanı sıra tedavinin ücretli olması nedeniyle halkın sıkıntısı, Doktorların
çoğunun Çinli olması sebebiyle hastalarla iletişim problemi yaşanması, kan
ihtiyacı olanlara AIDS’li kan verilmesi, tıbbi müdahale eksikliğinden
hastalıkların %70 inin ölümle sonuçlanması, çocuk ölüm oranının binde iki
yüz olması, sağlıksız şartlardaki kürtajlar sağlık sisteminin üzücü durumları.
1949 yılındaki Komünist işgalle Çin devleti Doğu Türkistanlılara yönelik
ilk sistemli zulmü dini alanda başlatmış ve devam etmekte. Dine inanmaları
ve yaşamaları kısıtlanmakta, engellenmekte. İşsizlikse had safhada çünkü
bu verimli toprak ve alanlarda Uygurlardan ziyade Çinliler istihdam
edilmekte. Birazı da ucuz iş gücüyle Çinin iç bölgelerine götürülüp zor şart-
larda çalıştırılmakta.
Çin’in Doğu Türkistan’ı istilasından beri basılı ve görsel yayın devlet
tarafından yapılmakta. TV, radyo, kitap, dergi, gazete kurumları devlete ait
ve tabi komünist düzeni destekleyici tarzda yayın yapıyor. Yurt dışından
yayın yapan internet sitelerinin çoğu yasaklanmış. Yurt dışında basılan
kitap, dergi ve görsel yayının girişi yasaklanmış. Doğu Türkistan’daki
Uygur kimliğinin ve medeniyetinin yok edilmesi amacıyla tarihi İpek yolu
üzerinde Kaşgar’daki tarihi yapılar yıkılmaya başlanmış. Seyahat hakları
kısıtlanmış, köylere giderken köy karakollarına bilgi veriyor, Çin’in iç böl-
gelerindeki otellere kabul edilmiyor, yurtdışına çıkışları yasaklanıyor.
En önemlisi de Çin hükümeti, Uygurları terörist, katil, hırsız, bölücü,
radikal İslamcı olarak yaftalamaya çalışarak, “dikkatli olmamız gereken,
düşman millettir” anlayışını yaygınlaştırarak ırki ayrımcılığı tırmandırıyor.
Türk kamuoyunun bu konuda hassas olduğu malum ancak bilgilendirecek
ve çözüme yönlendirecek çalışmalar yapılması da gerekli. TV kanalları
Doğu Türkistan’ı her yönüyle gündeme getirmeli. Medya organları sorunu
duyurmalı ve de Doğu Türkistan halkına yayınlarla gerçekleri öğretmeli.
Bölgeye yönelik bir radyo, TV, internet sitesi kurulmalı. Öğrenciler getir-
ilmeli, dışarıda okuyanlara yardım edilmeli, lisans ve lisansüstü öğretimi
destekleyerek aynı zamanda dini ve milli kimliğini korumasına yardımcı
olunmalı. Bölgede donanımlı hastaneler açılmalı, Türk doktorlara ağırlık
verilmeli. Din eğitimi veren din adamlarına da destek verilmeli, kitap ve
araç gereçler temin edilmeli. Temel eserler günümüz Uygurcasına çevrilip
basımı sağlanmalı. Devlet ilişkileri kullanılarak bunlar yapılabilir.
Türkiye’den ve başka bölgelerden Türkistan’a yatırımlar yönlendirilip bölge
ile ticaret artırılmalı. TC’nin  Urumçi’de kültür ve ticaret ataşeliği açılması
sağlanabilir. Dış işleri bunları kabul ettirebilir. Türk dünyasının birlik ve
bekası için, aynı zamanda en temel hak olan insanların yaşama ve özgürlük
haklarının sağlanabilmesi için bir şeyler yapılmalı. Türk soydaşlarımızın
uğradığı katliamların, insan hakları ihlallerinin, asimilasyonların sona
erdirilmesi için bir şeyler yapılmalı. Acilen ve elbirliğiyle...
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Oldukça soğuk ve sıkıntılı geçen kış aylarından
sonra havalar ısındı. Bu nedenle Anadolu
coğrafyasında ilkyazın güzellikleri ve coşkusu
yaşanıyor. Yüce Atatürk’ün başkenti olan Ankara’da
ilkyazın uzun süreli yaşanmadığı biliniyor.
Ankara’da yaşamanın bedeli de bu olsa gerek. 
Yazın gelişinden mi olacak, siyasetçiler de ortamın
ısınmasına katkı vermeyi alışkanlık haline getirdiler.
Tüm olanaklarını esirgemeden bu yolda harcıyorlar.
Kaynamakta olan kazanın altına attıklarını büyük bir
titizlikle içine atmıyorlar. Onlarsız demokrasinin ola-
mayacağına inananlardanız. Buna karşın ortamı
fazladan germemelerini istiyoruz.
Benzer bir kazan, Kıbrıs’ta da kaynatılmaktadır. Bir
yılı aşkın süredir yürütülmekte olan çözüme ilişkin
görüşmelerde, beklentilerin de buharlaşmakta olduğu
gözleniyor. Taraflar bir yandan görüşme masasına
oturuyor gibi yapıyorlar, diğer yandan da Rum tarafı
anlaşmış gibi masadan kalkar kalkmaz saldırıya
başlıyorlar.
Karşılıklı suçlamaların yapılması sonrasında
çözümün hangi dağ veya dağların arkasında olabile-
ceği arayışına giriliyor. Tarafların gönüllerinde yatan
çözümün ne olduğu artık kesinleşmiştir. Bu noktada
BM’in devreye girmesini beklemekte zamanı boşa
harcamanın ötesindedir.
Mendil büyüklüğündeki ülkenin başı olan Bay
Dimitris Hristofyas, 31 Mayıs ve 01 Haziran 2009
günlerinde Filelefteros gazetesinde yayınlanan
değerlendirmesinde, “Gözünüz arkada kalmasın,
bazı suni veya suni olmayan takvimler hatırına sırf
çözüm olsun diye çözümü kabul etmemiz söz
konusu değildir” diyordu.
Sürekli olarak da koro halinde çözümün Ankara’da
olduğunu söylemekten de geri durmuyorlar. Bir
anlamda görüşme masasına zaman kazanmak için laf
olsun diye mi oturuyorlar ne…
Rum kesiminde hükümet ortağı olan DİKO’nun
başkanı Marios Karoyan, aynı günlü aynı gazetedeki
açıklamasında ise “Cumhurbaşkanının müzakere
tezini desteklememizin doğru olduğunu düşündük.
Amacımız bu çabanın başarısız olması değildir.
Olası bir başarısızlık, tüm Kıbrıs Helenizminin
başarısızlığı anlamına gelecektir.
Kıbrıs sorununun çözümü konusunda, uzun
zamandır varılan tezlerde sabit kalması konusunda
da desteklemeye çalışıyoruz. Bu müzakerelerin süre-
ci konusunda iyimser değiliz. Kıbrıs Helenizminin,
kırmızı çizgilerini ihlal edecek sapmalara izin ver-
meyeceğiz” vurgusunu yapıyordu.
Akel Genel Sekreteri Andros Kipriyanu da 01
Haziran 2009 günlü Haravgi gazetesinde yer alan
açıklamasında yukarıdaki açıklamalara destek veriy-
ordu. “Kıbrıs sorununun ilkeler zemininde çözülmesi
konusunda siyasi iradeye sahip olduklarını” söylüy-
ordu.
“Kıbrıs sorununun çözümünün aranacağı çerçeve
BM’dir. Bu da politik nedenlerle çok önemlidir.
Belirlenen ilkeler, BM’in ilgili kararları ve Doruk
Anlaşmaları ile belirlenen ilkelerdir… AB’nin de
kendi rolünü oynaması gerektiğini düşünüyoruz”
diyordu.
Bay Kipriyanu, Akel’in tutumu konusunda ise, “
Kıbrıs sorununa ilişkin net görüşleri olan bir parti
varsa, o da Akel’dir. İşgalin ve istilanın olduğu ilk
andan itibaren Akel, Kıbrıs sorunundaki çözüme
ilişkin açık bir şekilde görüş belirtti. Devamında ise
Akel, çözümü belirleyecek olan çerçevenin Kıbrıs
Rum tarafınca biçimlenmesi için sorumluluk üstlen-
miştir.
Akel’in tezleri bunca yıldır nettir. Kesinlikle hiçbir
kuşkuyu kabul etmiyoruz. Kongre kararlarının hep-
sinde bunlar ortaya konmaktadır” vurgusunu yapıy-
ordu. 
Önümüzdeki Aralık ayında yapılacak olan AB
dönem toplantılarına kadar yapacakları çalışmalara
ilişkin olarak ipin ucunu vermekten de geri durmuy-
ordu. Cumhurbaşkanları ile Dışişleri Bakanlarının
başlattıkları kampanyalara destek verdiklerini
söyledikten sonra, “Akel olarak Avrupa
Parlamentosu seçimlerinden sonra bir dizi ziyaret
yapacaklarının” altını kalın çizgilerle çiziyordu. 
BM Güvenlik Konseyi’nin 161 sayılı kararı ile 04
Mart 1964’de adaya gönderilen Barış Gücünün kon-
umu yeniden tartışma konusu olmaktadır. 1964 yılı
Nisan ayında göreve başlayan bu gücün görev
süreleri ilk önceleri 3’er daha sonraları ise 6’şar
aylık dönemlerle uzatılıyordu. 
Aradan geçen 45 yıla karşın, bu gücün görevi sürekli
olarak tartışılmıştır. Bu uzun dönemde ne Musa’ya
ne de İsa’ya yaranabildiler. Günümüzde bu gücün
görevinin değişmesi gerektiği, bu gücü gönderen-
lerce de sorgulanmaktadır. 
Esmer tenli vatandaş, görevden ayrılırken Konseye
sunduğu raporunda bu güce artık gerek kalmadığının
vurgusunu yapmıştı. İki bölgeli bir yapının oluş-
tuğunu belirtiyordu. Raporunda ayrıca, “Uluslararası
toplumun Barış Gücü aracılığı ile Kıbrıs’taki aktif
katılımının devamını asla düşünmemelidir” diye
yazıyordu. 
Son açıklamalara bakacak olur isek bu gücün
Konseye maliyetinin 50 milyon dolar olduğu belir-
tiliyor. Bu rakamın ancak 18 milyon dolarını
karşılayabilen BM, ayrıca olayın ekonomik boyu-
tunu da sorgulamaktadır.
Rum Yönetiminin önde gidenleri, Barış Gücü’nün
Kıbrıs’taki varlığı nedeniyle kendini güvende hisset-
tiklerini her fırsatta yinelemektedirler. Buna karşın
BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, son raporunda,
“Gelişmelere kronolojik olarak bakıldığı zaman,
uluslararası faktörün eğilimi açık bir şekilde
görülmektedir. Barış Gücü bu günkü şekliyle misy-
onunu tamamladı. Çözüm olsun ya da olmasın, aşa-
malı olarak adadan ayrılma hedefiyle misyonu
değişecektir” diye yazıyordu.     
Rum Yönetiminin bu gücün, adada kalabilmesi için
harcamalara katkı vereceğini de duyurduğunu da
söylemek istiyoruz. Adı geçen bu yönetim,
Türkiye’nin dönem başkanı olduğu günlerde
Türkiye’ye ve BM’e rüşvet vermek mi istiyor ne… 
SEVGİ ile kalınız…     12 Haziran 2009 - Ankara -

AARRAA SSIIRRAA
Ahmet GÖKSAN

a.goksan@hotmail.com

BUHARLI KAZAN

SSİİYYAASSEETTÇÇİİLLEERREE TTAAVVSSİİYYEELLEERR ((11)) BBaayykkaall,, KKaarraaşşaarr''ıı TTüürrkkiiyyee''yyee ÖÖrrnneekk GGöösstteerrddii
BBaaşşttaarraaffıı SSaayyffaa 11’’ddee
29 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından CHP'li belediye
başkanlarına ''hayırlı olsun'' ziyaretinde bulunan CHP
lideri Baykal'ın bugünkü gezisini Beypazarı'nın Karaşar
beldesi, Nallıhan'ın Sarıyar Beldesi, Güdül'ün Yeşilöz
beldesi, Ayaş ve Kalecik ilçeleri oluşturdu. İlk olarak
Nallıhan'ın Sarıyar Beldesi'ni ziyaret eden Baykal, bura-
da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 
BBaayykkaall,, GGüüll''üünn OOnnaayyllaaddıığğıı AAsskkeerree SSiivviill YYaarrggıı YYoolluunnuu
AAççaann YYaassaayyıı,, PPaarrttii MMeecclliissiinnddee GGrruupp KKaarraarrıı AAllddııkkttaann
SSoonnrraa AAnnaayyaassaa MMaahhkkeemmeessii''nnee GGööttüürreecceekklleerriinnii AAççııkkllaaddıı..
''Cumhurbaşkanı'nın onayından geçen askere sivil yargı
yolu açan yasanın iptali için ne zaman Anayasa
Mahkemesi'ne gideceksiniz'' şeklinde bir gazetecinin
sorusuna Baykal, pazartesi günü CHP Genel
Merkezi'nde yapılacak olan parti meclisi toplantısını
hatırlatarak, ''Burada alacağımız grup kararı sonrası
mahkemeye başvuru yapacağız'' açıklamasında bulundu. 
Baykal ayrıca, Sincan'da Uygur Türkleri'nin
öldürülmesinden büyük üzüntü duyduğunu açıkladı.
Sincan olayları için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın
''adeta soykırım'' açıklamasının sorulması üzerine
Baykal, bu olayları ''şiddetli bir vahşet'' olarak nite-
lendirerek, Erdoğan'ın açıklamalarını tribüne oynamak
olarak değerlendirdi. Başbakan ve Dışişleri
Bakanlığı'nın açıklamaları arasında farklılıklar bulun-
duğunu savunan Baykal, Uygur Türkleri konusunda
ortak hareket edilmesi gerektiğini söyleyerek,
''İktidarıyla, muhalefetiyle, halkıyla, devletiyle bir bütün
olarak bu vahşete karşı ortak tavır sergilenmelidir.'' dedi.
Baykal, Sarıyar'da CHP'li Belediye Başkanlığı'nı da
ziyaret ederek tebrik etti. 
Ankara'nın ilçe ve beldelerini ziyaret eden CHP liderinin
Nallıhan'ın Sarıyar beldesinden sonraki ikinci durağı
Beypazarı'nın Karaşar beldesi oldu. 
BBeeyyppaazzaarrıı''nnıınn KKaarraaşşaarr BBeellddeessiinnii ZZiiyyaarreett EEddeenn CCHHPP
GGeenneell BBaaşşkkaannıı DDeenniizz BBaayykkaall,, BBeellddeeddeekkii BBiirrlliikk vvee
BBeerraabbeerrlliiğğiinn TTüümm TTüürrkkiiyyee''yyee ÖÖrrnneekk OOllmmaassıınnıı İİsstteeddii..

CHP Lideri Baykal, Genel Sekreter Önder Sav ve Genel
Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş ve bazı milletvekilleri
ile Nallıhan'ın Sarıyar beldesindeki temaslarının ardın-
dan helikopterle Beypazarı'nın Karaşar beldesine geçti. 
29 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin AK Parti'nin elin-
den belediye başkanlığını alması nedeniyle bu yere
giden Baykal, yüzde 82 gibi bir oy oranıyla seçimleri
kazanmalarından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getir-
di ve Karaşarlılara teşekkür etti. Beldenin kültürel
yapısından bahsederek konuşma yapan Baykal, bir süre
önce belde halkının önce cami yaptırması ardından da
cemevi yaptırmasına atıfta bulunarak, "Keşke tüm
Türkiye böyle olsa. Buradaki birlik ve beraberliğin tüm
ülkemize örnek olmasını diliyorum." diye konuştu. 
Bir vatandaşın, gübre fiyatlarının yüksekliğinden yakın-
ması üzerine Baykal, şunları söyledi: 
"Hiçbir şey ebedi değildir. Siyasette de böyledir.
Yenilenme dönemi geldi. Şimdikiler eskidi, değişecek-
ler. Bir değişim kaçınılmaz. İşsizlik almış başını gidiyor,
çocuklarımız işsiz, yolsuzluk çok, çalışma yok. Sizler de
biliyorsunuz yeni bir döneme giriyoruz. Bunlar da
değişecek." 
Hükümetin tarım politikalarının çiftçiyi çok zor durum-
da bıraktığını savunan Baykal, Türkiye'nin yatırım
yapılamaz bir ülke haline geldiğini, işsizliğin arttığını
söyledi. 
Baykal, "Türkiye'nin kaynakları, yolsuzluğa, gereksiz
ithalata gidiyor" iddiasında bulundu. 
Türkiye'de yolsuzlukların sona ermesi için dokunulma-
zlıkların kaldırılması gerektiğine işaret eden Baykal,
dokunulmazlıkları ancak CHP'nin kaldırabileceğini öne
sürdü.
Beypazarı'nın Karaşar beldesini ziyaret eden CHP Genel
Başkanı Deniz Baykal, beldedeki birlik ve beraberliğin
tüm Türkiye'ye örnek olmasını istedi. 
Baykal, belde belediyesini ziyaretinin ardından vatan-
daşlarla sohbet ettikten sonra Karaşar'dan helikopterle
Güdül'ün Yeşilöz beldesine geçti. 1111 tteemmmmuuzz 22000099

“İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın”       Şeyh Edebali
Merhaba sevgili dostlarım!
Bir önceki makalemde duyurusunu yap-

tığım bu makale konusu üzerine ülkenin birçok
yerinden mail grubumuza üye olanlardan hayli
yorum, tavsiye ve menfi eleştiriler aldım. Tabi ki
olumlu eleştiri gönderenlerin sayısı da azımsana-
mayacak kadar çok. Ama en çarpıcı olanını, eğitim-
lerini verdiğim siyasilerden oluşan bir grupta aldım.
Yıllardır siyasetin içinde olduğunu söyleyen katım-
cı beyefendi, bu ülkede siyasetçiden beklentilerin
çok olduğunu, çıkarı olanın size şirin görünerek
amacına ulaşmak istediğini, ama aynı zamanda
siyasilere çıkarcı ve sahtekâr gözü ile baktığından
bahsetti. Bu işten hayli dertli deneyimli siyasetçi:
“Hocam! Vatandaşın isteklerini yaparsanız mükem-
mel insansınız. Yook yapmazsanız, her türlü
hakareti hak eden düzenbazın biri olduğunuzu
düşünüyorlar. Oysa bazı konuların bizim yetki ve
görev alanımıza girmediğini kabul etmiyorlar. Yani
‘aşağı …. sakal, yukarı …. bıyık’ misali bir
ikilemde kalıyoruz. Bu o kadar sıklıkla oluyor ki,
zaman zaman bundan bunalıp cep telefonlarımızı
kapattığımız oluyor.” dedi.    

Aslında bu sözler bildik şeyler. Torpil yapa-
madığımızda, bunu bize sağlayacak olan kişi kadar
çıkarcı insan yoktur. Toplumumuzun bir kesiminde
bilinç, maalesef böyledir. Bunun kıyasını siyaset
bilicilere bırakarak, biz başka yönüne eğilelim;
insanoğlunun egolarına. Çok eski yıllarda, daha
ortaokuldayken yaşadığım bir olaya çok içerlemiş,
durumu rahmetlik dedeme anlatmıştım. Bana:
“Torunum, sana bir şey söyleyeceğim. Sakın bu
dediklerimi unutma” diye tembihlemişti. İnsanoğlu
üç şeyden dolayı anlaşmazlığa düşer:

“Ben yiyeyim, sen yeme
Ben diyeyim, sen deme
Ben iyi, sen fena”

“Oğul! İnsanların her kavgası, anlaşmazlığı işte bu
tekerlemenin içinde gizli” diye sözlerini bağlamıştı.
Sadece insanlar mı? Her türlü kurumsal yapılardaki
mücadele bu mantığın üzerine kurulu değil mi?

Siyaset, bir bilimdir ve bu alanda tam
anlamıyla donanımlı olmadan yapılmamalıdır.
Siyaset ve siyasetçinin birçok tanımı var ama bana
göre kestirmeden tarifi; insan idare etme sanatıdır.
Bu idare etme işlevinden insanları oyalamak
anlamını çıkarmayın lütfen. İnsanların ihtiyaçlarını
gidermek, kamu adına onlar için faydalı olan icraat-
ları yapmaktır siyaset. Ancak insanların en öncül
ihtiyacı ilgi, sevgi ve dürüştlük olduğunu unutma-
mak gerek. Yapılan her icraatın ana gayesi, insanın
mutluluğu, huzuru olmalıdır. Yani asıl amaç,
“insan“ olmalıdır. Devletler neden devlet olur ki?
İnsan olmadan bir kurumun, mesela devletin olması
mümkün mü? Elbette değil. O halde siyasetçi,
(aslında tüm idareciler) öncelikle insanı iyi tanı-
malılar. Bundan da önce, kendilerini tanımalılar
diye düşünüyorum. İçlerindeki dinamikleri bilmeli,
eksiklerini gidermeli ve sonrada karşısındaki kitlel-
er için doğru olan şeyleri yapmalılar.

Yüreğinde insan sevgisi olmayan bu işe
soyunmasın. Nasıl ki annelerde onlara mahsus
şefkat duygusu olmasa analık yapamayacakları gibi,
siyasetçinin de insan sevgisi oldukça güçlü olmazsa
bu mesleği icra edemezler. İyiliğinde bulunduğunuz
insanlar, zaman zaman birilerinin dolduruşuyla size
karşı kışkırtıldıklarında, bu sorunlarla mücadele
gayreti, işte bu sevgi gücünüze bağlıdır. Yoksa
kırılır, öfkelenir, onlara azap çektirirsiniz. Çünkü
gücünüz var. 

Bir filozof, huzur ve barış ülkesini şöyle
tarif ediyor; “zayıf olanın, hakkını güçlü olandan
alırken zorlanmadığı bir memleket”. Bu adalet
sağlayıcılığın önemli aktörleri de siz siyasetçil-
ersiniz. Mazeret üretmeye kalkanlarınız olabilir.
Ancak unutmamak gerekir ki, kimse sizi bu çetin ve
zorlu mücadeleye zorlamadı. Bunu siz istediniz.
Göz ardı edemeyeceğiniz vebaliniz olduğunu hatır-
dan çıkarmayın. Ülkemizin geleceği, sizin vere-
ceğiniz kararlarla şekilleniyor.      

Sevgili siyasiler, meslektaşlarınıza
verdiğim eğitimlerde benim bir sloganım var.
“Sevmek tercih, saygı mecburiyettir.” Sizi sevenler
olduğu gibi nefret edenleriniz de olacaktır. Bu çok
normal bir durumdur. Her şartta karşınızdakine
saygı en temel ilkeniz olmalıdır. Biliyorum, bu
söylendiği kadar kolay değildir. Ama buna mecbur-
sunuz. Göreviniz boyunca başarılı olmanız buna
bağlıdır. Bir an için kendinizi kaybetseniz de, topar-
lanmasını bilecek, muhatabınızdan özür dileye-
ceksiniz. Her şartta duygu destekli olup, mantık
merkezli davranmasını bilmelisiniz. Merak etmeyin,
gün geçtikçe bu konuda deneyiminiz artacaktır.
İsmini hatırlayamadığım bir filozofun dediği gibi,
“Sizi yıkmayan her zorluk, daha güçlü olmanızı
sağlar.” Hepimize kolaylık sağlayacak genel insan
psikolojisi kuralını da hatırlatarak bu yazıyı bağlay-
alım. “Davranışlar, davranışları doğurur.
Davranışlar bulaşıcıdır.”

Fırsat buldukça sizlere dilimin döndüğü,
aklımın erdiği bazı ipuçlarını aktaracağım. Bakalım
seminerdeki arkadaşlarınızdan sizler için ne gibi
pratik öneriler alacağım. Bunu bende şimdilik
bilmiyorum. Yazı yayınlandıktan sonra öğrenmek
mümkün olacak.  Şimdilik benden bu kadar.
Hepinize mutluluk, huzur, sıhhatli günler dilerim.
Kalın sağlıcakla.                         ((ddeevvaamm eeddeecceekk))

İsmail Hakkı Kar
İnsan İlişkileri Ustası

İletişim:
bilgi@edimer.net

kesifyolculugu@gmail.com
www.edimer.net
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ÝÝLLAANNLLAARRIINN IIZZII  
GGAAZZ EETTEEMMÝÝZZDDEE

DD EEÐÐEERRLLEENNDDÝÝRR ÝÝNN
ÝÝ LLAANN VVEE  RR EEKKLLAAMMIINN IIZZ 

DDEEÐÐEERR BB UULLSSUUNN

DDoolluunnuunn ÇÇiiffttççiiyyee ZZaarraarrıı
YYaakkllaaşşııkk 3322 MMiillyyoonn TTll

BBaaşşttaarraaffıı SSaayyffaa 11’’ddee
Türkiye Havuç Üretiminin Yüzde 60'ı, Başkent'in
Tüm Sebze İhtiyacının İse Yüzde 80'ini Tek Başına
Karşılayan Beypazarı Çiftçisini Dolu Vurdu.
Pazar akşamı yaklaşık 10 dakika yağan ceviz büyük-
lüğündeki dolu, 6 köyde tarım arazilerine zarar verdi.
Yaklaşık zararın 32 milyon TL olduğu belirtildi 
Beypazarı İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, Dikmen,
Oymaağaç, Tacettin, Kırbaşı, Kırşehler ve Mahmutlar
köylerinde yaklaşık 45-50 bin dekarlık alanda ekili
olan yetişmiş ürünlerden arpa, buğday, hububat,
marul, ıspanak, havuç, kabak ve ay çekirdeğinin zarar
gördüğünü belirtti. Yaklaşık 16 bin dekar ayçiçeği, 28
bin dekar hububat, 10 bin dekar sebze alanlarına
zarar veren dolunun maddi kaybının yaklaşık 32
milyon TL olduğu bildirildi. 
Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş,
"Çiftçilerimiz zaten 2 yıldır yaşanılan kuraklık sebe-
biyle sıkıntı çekiyordu. Bu sene ürünler güzel derken
dolu yağışı ile yerle bir oldu. Şu an çiftçilerimiz çare-
siz durumda. Artık devletimizin üreticilere gereken
yardımı yapması gerekir." diye konuştu. 
Çiftçilerle yapılan görüşmelerde ürünlerini sigorta
ettirmeleri konusunda gerekli telkinlerde bulunduk-
larını söyleyen Ateş, "Beypazarı ülke tarımının
önemli merkezlerinden
birisi. Çiftçilerimizin bir
çoğu kuru tarımdan daha
ziyade sebze ekilişi
yapıyor. Sebze üretimi
maliyetli. Örneğin bir
dekar hububatın maliyeti
150 TL iken sebzenin
maliyeti 900 TL. Sebze
üretmek çok masraflı
olduğu için çiftçilerim-
ize ürünleri sigorta
ettirme konusunda ısrar-
cı oluyorduk. Ama
çiftçilerimiz sigorta
konusunda duyarsız."

şeklinde konuştu. 
Beypazarı Tarım Kredi Kooperatifleri Müdürü
Mehmet Özgan, dolu yağışından ötürü zarar gören
sebze ve hububat alanlarında incelemelerde bulundu.
Beypazarı İlçe Tarım Müdürü Beytullah Ertan ile bir-
likte dolunun vurduğu tarlaları gezen Özgan, hasar
tespit ön çalışması yaparak konuyu merkeze bildirdi.
Beypazarı Tarım Kredi Kooperatifleri Müdürü
Mehmet Özgan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
"İlçe Tarım Müdürü'yle birlikte zarar gören alanları
gezdik. Ceviz büyüklüğünde, bazı yerlerde ise
yumurta büyüklüğünde dolu yağışı meydana geldi.
Türkiye'nin tarım alanında gözbebeği olan Beypazarı
çiftçisi büyük zarar gördü. Yaptığımız incelemeler
sonrası çiftçilerimizin zararlarının karşılanması için
ilgili sigorta şirketlerine gerekli bildirimlerde bulun-
duk." şeklinde konuştu.
Oymaağaç köyü muhtarı Ergün Tuncel, özellikle
sebzelerin tamamen bittiğini söyledi. Tuncel,
"Köyümüz Beypazarı'nın en fazla sebze ekilişinin
yapıldığı yerlerdin birisi. Yaklaşık 12 bin dekarlık
marul, ıspanak, havuç tamamen yerle bir oldu. Bilek
kalınlığındaki çerezlik ay çekirdekleri tamamen
kırıldı. Ne diyelim Allah'tan geldi. Yapacak bir şey-
imiz yok." şeklinde konuştu. 

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



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

17 Temmuz  2009 Cuma Yýl:5  Sayý:237  Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’

IIÞÞIIKKLLII TTAABBEELLAA
BBEEZZ AAFFÝÝÞÞ--BBRRAANNDDAA  AAFFÝÝÞÞ

SSÝÝPPAARRÝÝÞÞLLEERRÝÝNNÝÝZZ  ÝÝÇÇÝÝNN

OORRTTAA AANNAADDOOLLUU

RREEKKLLAAMM AAJJAANNSSII

HHÝÝZZMMEETTÝÝNNÝÝZZDDEE..

TTEELLEEFFOONNUUNNUUZZ

YYEETTEERRLLÝÝ

KKeemmaall ÇÇEELLEENN

TTEELL::776622 5511 6633

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

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) 23,2 °C 
Nem (%) 43
Basınç (hPa) 1006,9 hPa
Görüş (km) .......
Rüzgar (km/sa) Kuzeydoğudan  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

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

18 Temmuz  Cumt.
En Yüksek 

27°C 
En Düşük 

18°C

19 Temmuz  Pazar
En Yüksek

30°C 
En Düşük

17°C

20 Temmuz P.tesi
En Yüksek

32°C 
En Düşük

18°C

21 Temmuz Salı
En Yüksek

32°C 
En Düşük

19°C

22 Temmuz Çrşam.
En Yüksek

31°C 
En Düşük

20°C

23 Temmuz Perşem.
En Yüksek

30°C 
En Düşük

20°C

Ankara Barosunun 85. kuruluş yıldönümü
nedeniyle Ankarada bulunan yabancı konuklar
toplu olarak Beypazarı’na gezi düzenlediler.
Ankara Barosu ve beraberinde gelen yabancı
konuk baro temsilcileri Beypazarı Belediye

Başkanı Cengiz Özalp’i makamında ziyaret
ederek yeni göreve başlamasından dolayı tebrik
ettiler. 
15 Temmuz 2009 Çarşamba günü Beypazarı’na
gelen heyette Makedonya Barosundan, Mr.

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

AANNKKAARRAA BBAARROOSSUUNNDDAANN VVEE YYAABBAANNCCII KKOONNUUKKLLAARRDDAANN
BBEEYYPPAAZZAARRII’’NNAA ZZİİYYAARREETT

EMO Ankara Şubesi
Sosyal Etkinlikler
Komisyonu üyeleri, 24
Mayıs 2009 Pazar günü
Ankara Beypazarı’na
günübirlik gezi düzenle-
di. EMO Ankara Şubesi
önünden pazar sabahı
hareket edilmesinin
ardından Beypazarı’na
ulaşıldı. Beypazarı’nı
tepeden gören Hıdırlık
Tepe’de verilen molada
bir yandan çaylar

içilirken bir yandan eski
Beypazarı evleri
seyredildi. Beypazarı’nın
yerel motiflerini içeren
el dokumaları ve gümüş
işçiliği yapan yerlerin
gezilmesi, İnözü
Vadisi’nde yenilen öğle
yemeğinin ardından
Ankara’ya dönülürken
hafta sonunu birlikte
geçirmenin keyfi
çıkarıldı.

25.05.2009

((EEMMOO)) EELLEEKKTTRRİİKK
MMÜÜHHEENNDDİİSSLLEERRİİ

OODDAASSII BBEEYYPPAAZZAARRIINNAA
GGEEZZİİ DDÜÜZZEENNLLEEDDİİ..

TTüürrkk YYeerreell HHiizzmmeettsseenn ddeenn
BBeeyyppaazzaarrıı zziiyyaarreettii

2009 yılı Başkanlar Kurulu Toplantısının ardın-
dan Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz
ve Şube Başkanlarımız Beypazarı'nı da gezmek
ve yapılan güzellikleri yerinde görmek ve
Beypazarı Belediye Başkanı Sayın Mehmet
Cengiz Özalp'i ziyaret etmek, ilçedeki çalış-
malar hakkında bilgi sahibi olmak üzere
Beypazarına gidildi. İlk önce Beypazarı
Belediye Başkanı Sayın Mehmet Cengiz Özalp
ziyaret edildi. Kendisine günün anısına Türkiye
Kamu-Sen nostaljik radyosu hediye edildi.
Yaklaşık 30 dakika devam eden ziyaretin ardın-
dan Beypazarı İlçesinde restore edilen binalar,
müzeler ziyaret edildi. Ziyaretlerin ardından
Ankara'ya dönüldü.

BB      AA     SS     II    NN         AA     ÇÇ   II    KK   LL   AA   MM   AA   SS   II

SSİİNNCCAANN’’DDAAKKİİ VVAAHHŞŞEETT VVEE ŞŞİİDDDDEETT DDUURRDDUURRLLMMAALLIIDDIIRR 
Yurt Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Avukat Meral Demirhan dan kınama
mesajı;Çin'in Sincan bölgesinde Uygur Türklerine karşı uygulanan vahşet sonucu
156 kişi hayatını kaybetmiş, bini aşkın kişi yaralanmış ve 400 den fazla kişide
tutuklanmıştır.  
Sincan’da yaşanan vahşet sonuç itibari ile olduğu kadar, bu noktaya gelinmesinde

geçen süreç içerisinde de bir çok insan hakları ihlalini içinde barındırmaktadır. 
1949 yılından bu yana Uygur Türkleri Çin yönetiminin zulmü ve baskısı altında

kalmış,   zorunlu göç ettirilmiş, kültürel ve dini kısıtlamalara, eğitim, ekonomi ve sağlık-
ta ayrımcılığa maruz bırakılmıştır. İnsan hakları bu nedenlerle ağır şekilde ihlal edilen Uygur

Türkleri’ne karşı, daha da vahim bir şekilde,  sonu bilinmez hukuki dayanağı olmayan gözaltılar, işkenceler ve adil
olmayan yargılamalar sonunda idamlar uygulanmıştır. 
Evrensel insan hakları gereği, devletlerin vatandaşlarına  uygulaması gereken sağlık eğitim ve ekonomik standartlara
ilişkin  koşullar belirlenmiştir. İnsan haklarının her yönüyle geliştiği ve koruma altına alındığı, modern ve çağdaş
yaşamın gereklerinin her ülkenin vatandaşlarına sunulması gereken elzem koşullar olduğu 21.yy da, Çin de uygulanan
ve özellikle Uygur Türkleri üzerinde baskı aracı olarak kullanılan “zorunlu işçilik” uygulaması da  başka bir insan
hakkı ihlali olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Urumçi Sincan Bölgesinde 5 Temmuz da gelinen nokta insan hakları ihlalinin en ağır şeklidir. Çin Devleti etnik ayrım-
cılık yaparak insan haklarını, yaşama hakkını hiçe saymaktadır. 
Çin Devleti tarafından Uygur Türklerine karşı uygulanan bu vahşette de bütün savaşlarda ve çatışmalarda olduğu gibi
“kadın” hedef kitle olarak görülmektedir. Bu büyük vahşette en büyük acıyı ve işkenceyi yine kadınlar görmekte ve
kadın bedenine yönelik uygulanan fiziksel  eylemler bir savaş yöntemi olarak kullanılmaktadır. 
Eşlerini, çocuklarını babalarını tüm ailesini kaybeden kadınlar bunların acısının üzerine; tüm varlığı, manevi değerleri,
onuru yok sayılarak tecavüzlere ve işkencelere maruz kalmıştır.   
Uygur Halkına uygulanan bu vahşete öncelikle devletimizin, yetkili organları aracılığı ile uluslararası platformda  tepki
koyması ve gereken eylemleri gerçekleştirmesi gerekmektedir. Ayrıca uluslararası camianın, özellikle uluslararası ve
ulusal insan hakları örgütlerinin bu insan hakları ihlaline  engel olmak için harekete geçmeleri  önem arz etmektedir. 
Yurt Partisi Kadın Kolları olarak en çok kadınların zarar gördüğü ve mağdur olduğu bu vahşeti ve dünyanın neresinde,

kime karşı uygulanırsa uygulansın bütün insan hakları ihlallerini kınıyoruz.  Kamuoyuna saygıyla bildiririz.  
YYuurrtt PPaarrttiissii KKaaddıınn KKoollllaarrıı GGeenneell BBaaşşkkaannıı

AAvv.. MMeerraall DDEEMMİİRRHHAANN 

AANNKKAARRAA EESSNNAAFF OODDAALLAARRII BBİİRRLLİİĞĞİİ BBEEYYPPAAZZAARRII’’NNDDAA
EESSNNAAFF OODDAALLAARRII İİLLEE TTOOPPLLAANNTTII YYAAPPTTII

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Beypazarı
Esnaf Odaları Beypazarı’nda buluşarak birlikte toplantı yap-
tılar.  11 Temmuz 2009 salı günü saat 11 de Beypazarı’a
gelen Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği heyeti
Beypazarı’nda kurulu bulunan 7 oda başkanı ve yönetim
kurulu üyeleri tarafından karşılandı. 
Belediye Başkanı Cengiz Özalp’i ziyaretten sonra İnözü
Vadisi Dostlar Tesisinde yenekli bir toplantı yapıldı.  
Toplantıya Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Başkan Mehmet Yiğiner, Başkan vekilleri Hüseyin Ar,
H.Hasan Çavuşçulu, Genel Sekreter Abdurrahman Vural,

Yönetim Kurulu Üyeleri
Osman Aydoğan (Polatlı),
Fazlı Yiğit(Beypazarı),
İrfan Cinkaya, Yaşar
Öztürk, Şerafettin Kaya,
Mehmet Çetin, Mehmet
Gündüz ve Beypazarı’nda
kurulu bulunan 7 oda
başkanı ve yönetim kuru-
lu üyeleri katıldı.
Ankara Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları
Birliği olarak Ankara ve
ilçelerinde kurulu bulunan
esnaf odalarının birlik
yönetim kurulu tarafından

ziyaretlere başlandığı, bu günkü ziyaretin Beypazarı ve
Beypazarı’ndaki esnaf odaları olduğu, odaların sorunları ve
sıkıntılarının yerinde görüldüğü belirtilerek, bu toplantılar
esnaf odalarımızı destekleme amaçlıdır denildi. ‘’Ankara
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak Beypazarı’ndaki
odalara destek vermek amacıyla Beypazarına geldik ve bir
toplantı düzenledik’’ açıklaması yapıldı. 
Toplantıda bilgi alışverişinde bulunuldu, toplantı sonunda
birlik ve beraberlik mesajı verildi. Saat 12’de başlayan
yemekli toplantı saat 14.00 da sona erdi. 

Nenad Janicevic, Mr. Gorjanco Simonoski,
Ms.Anastas Pop Gjorcev ve eşi, Mr. Stoiance
Ribarev, Selanik Barosundan Mr. Eleftherios
Mylonas, Mr. Manolis Lamtzidis, Ms. Dimitra
Dimitrakopoulou, Arap Barolar Birliği Başkanı
Mr. Hamdy Khalifa, Sirbistan Barosu Yönetim
Kurulu Üyesi Mr. Bozidar Vukasınovic,
Sırbistan/Sabac Barosu Başkanı Mr. Rajko
Petricic,  Ankara Barosu üyeleri bulundu. Heyet
Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz Özalp ile
bir süre görüşerek Beypazarı üzerine sohbet etil-
er.

İİmmddaaddıınnaa HHaavvaa
AAmmbbuullaannssıı YYeettiişşttii
11.07.2009
Bolu'nun Göynük ilçesi yakınlarında, traktör
devrilmesi sonucu ağır yaralanan yaşlı adam,
hava ambulansıyla Beypazarı Devlet
Hastanesine kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye göre, ağır yaralanan Mehmet
Günkaya (77), Beypazarı Devlet
Hastanesindeki ilk tedavisinin ardından,
Ankara 112 Acil Servis'ten istenen hava ambu-
lansı helikopterle Ankara'ya gönderildi.
Yaşlı adamın damadı Ali Bakan, kayınped-
erinin, traktör devrilmesi sonucu ağır yara-
landığını ve Nallıhan Devlet Hastanesine
kaldırıldığını, yaralıyı daha sonra Beypazarı
Devlet Hastanesine getirdiklerini söyledi.
Bakan, kayınpederinin ilk tedavinin ardından
istenen helikopter ambulansla Ankara'ya gön-
derildiğini belirtti.

DDooğğrruulluukk EEkksseennii
`̀ssüüppeerr`̀ vveeddaa eettttii
Doğruluk Ekseni muhteşem bir sezon finali ile ekranlara
geldi.
Beypazarı’nda çekimleri yapılan Doğruluk Ekseni dizisi,
Samanyolu Televizyonun bir anda gözde dizilerinden biri
olmayı başardı. Yapımcı Mustafa Kartal`dan oyuncularına
büyük bir emek gayret ve samimiyet ile çekilen dizinin
final bölümü izleyicilerinden hak ettiği değeri görerek ilk
yüzde en çok seyredilen 3. program oldu. 
Lüks, şatafatlı evler, birbirinden alımlı kıyafetlerle değil,
verdiği mesaj ile ve oyuncularının başarılı temposu ile bu
noktaya ulaşan Doğruluk Ekseni, ülkemizde unutulan
birçok değeri yeniden insanımıza hatırlattı. 
Dizide modellik dünyasında yıldızı parlayan Rahman
Görede` nin oyunculuk alanında da gösterdiği performans
büyük takdir ile dile getirildi. İlk dizi projesi Doğruluk
Ekseni`nde ününü arttıran Görede, dizide ki başarılı ve
ahlaklı bir doktor olan Oğuz`u canlandıran karakteri ile
kanalın seyircileri tarafından çok kısa zamanda sevilmeyi
başardı. Dizi sezon finaline büyük bir reyting başarısı ile
girdi. Ahmet Günbay` ın hikâyesi farklı bir tat içermektey-
di doğruluk ekseni o hikayeyi canlandırmaya çalıştı.
Başarılı bir set ekibi, başarılı bir kast ve bunları çok iyi
organize eden bir yönetmen.  Doğruluk Ekseni projesi bir
aksilik olmaz ise seneye de devam edecek. Seneye çekim-
lerin Kastamonuda yapılabileceği öğrenildi. 


