ŞAMPİYON KIZLAR FİNLANDİYA EYOF’DA YARIŞIYORLAR
25-30 Haziran Dünya Okullar arası Şampiyonasında
Dünya Şampiyonu olan Beypazarı Lisesi Atletizm Kız
takımından 5 öğrenci Milli Takım bünyesinde
Finlandiya’da yarışıyor.
Şampiyon kızlar 12-18 Temmuz İtalya’da Dünya
yıldızlar şampiyonasına katıldılar.
19-26 tarihleri arasında Finlandiya’da yapılan EYOF
(Avrupa Yıldızlar Olimpik Festivalinde yarışan
Beypazarı Lisesinden 5 kız sporcular şunlar; 800
metrede Hande Yazıcıoğlu, Disk ve Gülle atmada
Elçin Kaya, Yüksek atlamada Esengül Gökdemir,
Çekiç atmada Kıvılcım Kaya, 100-200 metrede Nimet

*www.yeniyildizgazetesi.com

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

Doç Dr. Oya Akgönenç

Karakuş Türkiye adına milli takımımızı temsil etmektedir.
Antrenör Muhsin Soysal; ‘’Türkiye Atletizm
Federasyonu tarafında Milli takıma alınan Beypazarı
Lisesi öğrencilerimiz son bir aydır çok yoğun bir müsabaka devresine girdiler. Son bir ay içinde 3 Avrupa
ve Dünya Şampiyonası, 2 Ulusal yarışta yarışarak
Ülkemizi temsil ettiler. Dünya Liseler
Şampiyonasından hemen sonra İtalya ve Finlandiyada
Türkiye Atletizm Federasyonunca Milli Takımı temsilen Beypazarı Lisesi Kız Takımı Sporcuları yarışıyorlar. Bu yarışlarda da başarı bekliyoruz.’’ dedi.

*www.ortaanadoluas.com

Doğu Türkistan olayları ve Uygurların
var olma mücadelesi

Doğu Türkistan'da olaylar fırtına gibi gelişip, dünya
gündemine yıldırım gibi düştü. Meydana gelen tepkiler çok karışık ve farklı oldu. Durum hala ciddiyetini sürdürmekte, olayların üzerinden bir haftadan fazla zaman geçmesine rağmen Uygurlar
sokak ortasında yürürken veya bisikletle işine
giderken vurulup öldürülmekte... Bütün bunlara
rağmen dünyadan yükselen tepkiler son derece cılız
kalmakya devam ediyor. Daha da fenası, medyayı
kontrol eden Çin, öldürülenlerin Han Çinlileri
olduğunu dünyaya bildirmekte ve olayların tüm
yükünü Uygur Müslümanlarının üstüne yıkmaktadır.

Yazısı Sayfa 2’de

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA
AFÝÞ
Dijital Baskı-Tasarım
İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.
TE LEFONUNUZ

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

Tarihi dokunun korunması ve yaşatılmasına yönelik
çalışmalarıyla dikkat çeken Beypazarı, Türkiye’deki
yöresel mirasını korumanın yollarını arayan merkezlere örnek olmaya devam ediyor.
Bugüne kadar 500’ün üzerinde Belediye’nin;
Beypazarı’nda yapılan Belediye çalışmaları ile özellikle turizm alanında elde edilen başarıları yerinde
görmek ve bilgi almak için ziyaret ettiği Beypazarı
Belediyesi; son olarak Afyonkarahisar Belediyesi
yetkililerini ağırladı.
Afyonkarahisar Milletvekili Sait Açba ve
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban
ile birlikte gelen heyet; Beypazarı Kaymakamı
Hikmet Aydın ve Beypazarı Belediye Başkanı M.
Cengiz Özalp’i ziyaret ederek, yeni dönemde
Beypazarı’nda gerçekleştirmeyi düşündüğü projeler
hakkında bilgi aldılar. Özellikle Beypazarı’nda
yapılan restorasyon çalışmalarına büyük ilgi gösteren
yetkililer; ilçeyi gezerek incelemeler yaptılar.
Beypazarı’nda yaşanan gelişmeleri yakından takip
ettiklerini ve Beypazarı’na hayran kaldıklarını dile
getiren katılımcılar özellikle evlerin mimari özelliklerini yakından incelediler.
Belediyeler tarafından örnek alınmaktan memnun
olan Beypazarı Belediye Başkanı M. Cengiz Özalp;
Beypazarı’ndaki değişimi yakından görebilmek ve
karşılıklı fikir paylaşımında bulunabilmek amacıyla
tüm kültür ve tarih gönüllülerini Beypazarı’na davet
ettiklerini söyledi.
BU GÜZEL YAPIYI İLİMİZE AKTARMAMIZ
GEREKİR
Beypazarı'nın tarihi ve kültürel dokusunun yanı sıra
şehrin ekonomik yapısının geliştirilmesine yönelik
yapılan çalışmaları yerinde gören Başkan Çoban
“Beypazarı"nda başarıyla sonuçlanan çalışmaları iyi
etüt edip, Valiliğimizle, Belediyemizle.
Üniversitemizle, Ticaret Odamızla turizmcilerimizle
işbirliği yaparak acilen Beypazarı"nda ki bu güzel
yapıyı ilimize aktarmamız gerekir” dedi.

TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİĞE SAHİBİZ”
Afyonkarahisar ile Beypazarı İlçesinin kültürel ve tarihi alanda bir çok ortak noktasının olduğunu söyleyen
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, “1990 yıllardan
itibaren Kaymakamlar ve Belediye Başkanları
buradaki tarihi yapıya büyük önem vermişler. Ahşap
evler restore edilmiş, sokakları ise güzel bir
görünüme kavuşturulmuş.
Beypazarı"na gelen turistlerin güzel vakit geçirmeleri
için gerekli alt yapıyı hazırlayan ilçenin önde gelenleri gerek el sanatları, gerekse ilçe ekonomisini ayakta
tutma adına hazırlanan ürünlerin satışa sunulması
noktasında vatandaşlarla işbirliği içerisine girmiş.
Afyonkarahisar için de bizde inşallah bu işe başlamak
zorundayız, bu amaçla buraya geldik. Beypazarı"nda
yapılan çalışmalardan çok etkilendik. Neden
Afyonkarahisar"da bu tür bir çalışma olmasın,
Afyonkarahisar olarak bizde Beypazarı modelini
örnek alarak hatta daha güzelini başarmak için çalışmalarımıza başlayacağız. Afyonkarahisar Kalesi eteklerinde gerek yurt içi, gerekse yurt dışından turistleri
çekecek bir potansiyele sahip, tarihi ve kültürel
zenginliğimiz var.
Tüm Afyonkarahisarlı hemşehrilerimden, turizmcilerimizden, esnafımızdan özellikle istirham ediyorum,
gelin burayı gezin ve inceleyin. Burada ikamet edenler kırsal kesimde bulanan vatandaşlarımız olmasına
rağmen iyi eğitilmiş, ilçeye gelen misafirlerle çok
güzel diyaloglar içerisindeler. Afyonkarahisar olarak
bizim acilen Beypazarı"ndaki çalışmaları iyi etüt edip,
Valiliğimizle, Belediyemizle. Üniversitemizle, Ticaret
Odamızla turizmcilerimizle işbirliği yaparak
Beypazarı"nda ki bu güzel yapıyı ilimize aktarmamız
ve tarihi mekanlarımızı canlandırmak zorundayız.
Beypazarı"nın böylesi güzel bir yapıya sahip olması
noktasında bu güne kadar emeği geçen
Kaymakamlarımıza ve Belediye Başkanlarımıza çok
teşekkür ediyorum.” dedi.

Alkol ve sigara kullanmayan öğrenciler ödüllendirildi.

Nevzat LALELİ

nevzatlaleli@gmail.com
Ekonomik Konular Yazı Serisi 8

Bizlere "Küresel ekonomik kriz" olarak tanıtılan
başta ülkemiz piyasasını kilitleyen, ticari hayatın
durgunlaştıran, alış – verişi donduran, üretimi
durduran, ihracatı frenleyen ve birçok işçinin
işten çıkarılmasına sebep olan olayın sebebi ve
müsebbipleri (sebep olanları) artık açığa çıkmıştır.
"Ülkemizin 100 adet vergi rekortmeni" olarak
ilan edilen listeye girebilenler veya listenin başına yerleşerek büyük paralar kazanan kuruluşlara
(ilk on bir) bir bakalım.
Yazsısı Sayfa 3’de

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Beypazarı temsilciliği
alkol ve sigara kullanmayan öğrencileri ödüllendirdi.
SBS ve ÖSS’de yüksek puan alan alkol ve sigara
kullanmayan 7 öğrenci 20/07/2009 Pazartesi
günü Cırcırların Konağına’a aileleriyle davet
edilerek ödüllendirildi. Akşam yemeğinden sonra
tebrik konuşmaları ve ödül törenine geçildi.TYC
Beypazarı Temsilcisi Ali Başaran öğrencileri ve
ailelerini tebrik ederek, öğrencilerin başarılarının
devamını diledi. Ödül törenine Belediye Başkanı
Cengiz Özalp’de katıldı.

Misafir Kalem

SİYASETÇİLERE TAVSİYELER (2)
İsmail Hakkı Kar
İnsan İlişkileri Ustası

Merhaba sevgili dostlarım!
Bu yazımdan sonra, o kadar çok eleştiri aldım
ki, şaştım kaldım. Ben “Galiba halkımız siyasete karşı
iyice soğudu.” diye düşünüyordum. Ama yanılmışım.
Meğer milletimizin siyasilerden istekleri ve beklentileri
ne kadar da çokmuş da benim haberim olmamış. Şaka
bir yana, toplumun talepleri(nin) çığ gibi büyüdüğü
tartışılmaz bir gerçek. Halkın siyaset ve siyasetçilerde
aradıkları kıstaslara bakınca, bu nasıl mümkün olacak
Yazısı Sayfa 2’de
merak ediyorum.

YE TERLÝ

Kemal ÇE LEN

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

KISA-KISA

Yine Kırbaşı Yolu yine trafik kazası.
Kırbaşı Yolunda meydana gelen
trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi
yaralandı.
ÖZEL SEKTÖR AKTÜRK İNŞAAT
TARAFINDAN YAPILAN EMİNE
AKTÜRK SAĞLIK OCAĞI
HİZMETE GİRDİ.

Ankara’dan Beypazarı girişinde Ana yol üzerinde
Beypazarı Oğuzkent Bölgesinde açılışa hazır 4 nolu
sağlık ocağı olarak adlandırılan Emine Aktürk
Sağlık Ocağı hizmete girdi. Beypazarlı Aktürk İnşaat
tarafından yaptırılan tek katlı prefabrik Sağlık Ocağı
bu bölgede yaşayan 3900 nüfusa hizmet verecek.
Sağlık Ocağı’nın iskan ile ilgili problemleri
çözülünce Santral-Elektrik sistemi ve Bilgisayar sistemi, çevre düzenlemesi gibi ihtiyaçlar tamamlandı
ve hizmete girdi. Beypazarı Sağlık Grup
Başkanlığından verilen bilgiye göre açılacak sağlık
ocağı için 1 doktor, 1 hemşire, 1 ebe, 1 Sağlık
memuru, 1 hizmetli görevlendirildi. İlerleyen zamanlarda ihtiyaca göre personelin artırılacağı belirtildi.

BEYPAZARI BELEDİYESİ BEYGEM
3. GENÇLİK ŞÖLENİ PAZAR GÜNÜ

Beypazarı Belediyesi Gençlik Merkezi
(BEYGEM)’nin bu yıl üçüncü kez düzenleyeceği
"Beypazarı Gençlik Şöleni" 26 Temmuz Pazar günü
Gazi Gündüz Alp İş Merkezi’nde kutlanacak.
BEYGEM bünyesinde müzik, halk oyunları, konser
ve davul ritim kurslarında yaklaşık bir yıldır eğitim
alan Beypazarılı gençler tarafından gerçekleştirilecek
şölende gençler yıl boyunca gerçekleştirdikleri hünerlerini sergileyecekler. Sinevizyon gösterileri ve
resim sergisi açılacak. Etkinlik gün boyu devam edecek.
Beypazarı Belediye Başkanı M.Cengiz Özalp;
Beypazarılı gençlerin BEYGEM bünyesindeki müzik
ve halk oyunları kurslarına büyük ilgi gösterdiklerini
söyleyerek, gençlerle gurur duyduklarını belirtti.

ARA SIRA

Ahmet GÖKSAN

a.goksan@hotmail.com

HASAN’IN BÖREĞİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 19 Nisan 2009
günü yapılan erken milletvekili seçimlerinin sonucu,
yeni bir umuda yolculuğun da göstergesi oluyor.
Kıbrıs Türkleri, adadan gidici değil kalıcı olacaklarının da mesajını da ilgili veya sorunlu olan
herkese vermişlerdir. Seçim sonuçlarının birincil
fikrinin de bu olduğunun herkesçe paylaşılması ve
kabul edilmesi gerekiyor.
Referandum sürecinde verilen sözlerin buharlaşması
sonrasında, Kıbrıs Türkleri, tepkilerini milletvekili
Yazısı Sayfa 3’de
seçimlerinde vermiş oldular.

Sabri Başol yönetimindeki 06 BU 7651 plakalı
otomobil, Kırbaşı Kavşağı'nda Fehmi Bayramoğlu
yönetimindeki 06 BFA 05 plakalı otomobille
çarpıştı. Fehmi Bayramoğlu beypazarının sevilen
Terzi esnaflarındandı. Son olarak devlet hastanesinde çalışıyordu. Kazada Fehmi Bayramoğlu
olay yerinde öldü. Diğer aracın sürücüsü Sabri
Başol yaralandı. Başol, Beypazarı Devlet
Hastanesine kaldırıldı. Bayramoğlu toprağa verildi.

BEYPAZARI ŞEHİR STADINA YAPILAN
ÇOCUK OYUN ALANLARI
TAMAMLANDI

Beypazarı Kaymakamlığı tarafından İlçe Gençlik
ve Spor Müdürlüğü stad alanında çocuk oyun
alanı, basketbol ve voleybol sahası yapım işi ihalesi yapılmıştı. İşi alan firma yapım işini tüm hızıyla
devam ettirerek işi tamamladığı öğrenildi. Kısa
sürede yapımı tamamlanan spor kompleksi
Beypazarı halkının kullanımına önümüzdeki günlerde sunulacak.

EMNİYETE 2 YENİ ARABA

Ankara Emniyeti tarafından beypazarı emniyet
Müdürlüğüne gönderilen iki araç törenle hizmete girdi.
Ankara Emniyeti tarafından beypazarı emniyet
Müdürlüğüne gönderilen iki araç törenle hizmete girdi.
Törende Beypazarı kaymakamı, belediye başkanı,mülki
ve idari amirler ile birlikte emniyet personelide hazır
bulundu.Turizme açılan beypazarı için iki yeni aracın
devrede olması hizmet ve görüntü açısındanda halk
tarafından memnuniyetle karşılandı.

Türk Dünyası İnsan
Hakları Derneğinin Çin'de
Yaşanan Olaylarla İlgili
Basın Açıklaması

Haberi 3 de

YENİ HASTANE
BİNASI
YAPILMASI
PROJE
KAPSAMINA
ALINDI. Haberi 4 de

MÜHÜR VE
KAŞELERİNİZ
20 DAKİKADA
TESLİM
Tel:7625163

TÜRKİYE DOĞU TÜRKİSTAN’A SAHİP ÇIKMAHaberi 3 de
LIDIR.

Sigara hayatını
kararttı.
Haberi Sayfa 3’de
Doludan Zarar Gören
Çiftçileri MHP’li
Vekiller Ziyaret Etti.

Haberi 3 de

Beypazarı Hava Durumu
Haberi Sayfa 4’de

HABER
ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63
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SİYASETÇİLERE TAVSİYELER (2) İsmail Hakkı Kar İnsan İlişkileri Ustası
İletişim: bilgi@edimer.net

kesifyolculugu@gmail.com

Merhaba sevgili dostlarım!
Bu yazımdan sonra, o kadar çok eleştiri aldım ki,
şaştım kaldım. Ben “Galiba halkımız siyasete karşı iyice
soğudu.” diye düşünüyordum. Ama yanılmışım. Meğer
milletimizin siyasilerden istekleri ve beklentileri ne kadar
da çokmuş da benim haberim olmamış. Şaka bir yana,
toplumun talepleri(nin) çığ gibi büyüdüğü tartışılmaz bir
gerçek. Halkın siyaset ve siyasetçilerde aradıkları kıstaslara
bakınca, bu nasıl mümkün olacak merak ediyorum.
Özelikle Haber5’ teki yazıma yazılan eleştirileri okuduktan
sonra düşüncelerim altüst oldu. Çünkü siyasilerden istenen
meziyetler, günümüzde çoğumuzun pekte riayet etmediği
şeyler. Bir misalle açıklayayım; herkes adalet istiyor. Ama
bazıları tuttuğu avukatla pazarlık yaparken, ne olursa olsun
davayı kazanmasını istiyor. Adeta onun üzerinde baskı
kuruyor. Yani öncelikle kendinin haklı-haksız olduğunu
araştırmıyor. Kanunlar bu konuda ne der kısmına, sadece
“nasıl kazanırım” anlayışıyla yaklaşıyor. Ben avukat değilim. Bunlar avukat dostlarımın bana aktardığı mesleki tecrübeleridir. Bu misalimizde bahsettiğimiz bakış açısını,
siyasiler için de aynen kullanıyorlar. Kendisinin uymadığı
birçok etik değeri siyasilerden bekliyor. Daha da ötesi,
siyasilerin de bu coğrafyanın insanı olduğunu unutuyorlar.
Elbette hepimiz için bu düşünce geçerli değil. Toplumun
tamamı böyle düşünüyor demek, hakkaniyete sığmaz.
Zaten eğitimlerimde sıkça vurguladığım gibi, hiçbir konuda
genelleme yapmak (olumlu ya da olumsuz) sağlıklı bir yaklaşım olmaz.
Gelelim siyasilerimize olan tavsiyelerimize;
Doğal olun; her şartta ve her statüde öncelikle tüm insan
gibi etten ve kemikten olduğunu unutmamalısın. Elindeki
bütün güç, kamu adına faydalı çalışmalar yapmak için bir
fırsattır. Gerçek sosyal güç, insanların gönlüne girmek ile
elde edilir. Bu temel bilinci her zaman diri tutarsan, o
makamı bırakman gücünü azaltmaz, aynı sevgi ve saygıyla
karşılanırsın. Ama eğer halkın gönlüne girecek samimiyete
dikkat etmezsen, yetki elinden gittiğinde hemen unutulursun. Gönle giremeyenler, sadece akla girerler. O makamdan
indiğinde de unutulur, giderler. Bu seni çok çok üzer. Hayır
demen gereken bazı kararların olacaktır. Zaten ne kadar
istesen de, bazı şeyler seni aşabilir. Seni de aşan engeller,
yasalar, mevzuatlar olacaktır. Bir hadiseye, olaya hayır
demekle, kişiye hayır demek aynı şey değildir. Tabi bunun
yöntemleri var. Aslolan, bu gök kubbede hoş bir sadâ
bırakabilmek. Bırakabilirsen, ne mutlu sana.
Planlı ve programlı olun; yabancı ülkelerden misal vermek
hoş değil ama maalesef günümüzde çalışma hayatındaki iyi
örnekler daha çok onlardan çıkıyor. Ülkemizde prensip
sahibi siyasiler ve tüm idareciler ise genellikle yadırganıyorlar. Bazen kibirlilikle suçluyorlar. Gelelim örneğimize.
Efendim derler ki; Amerika’da toplantı veya konferans için
6 aydan az zaman kala biri böyle bir organizasyona çağırılsa, bunu hakaret olarak kabul edermiş. O zat, “-demek ki
birini bulamadılar, mecburen beni çağırdılar!” diye
düşünürmüş. Oysa ülkemizde bırakın 6 ayı, 6 gün sonrasına randevu almak nerede ise bir nimet gibi görülüyor.
Kendimden biliyorum; bir eğitim için en azından 2 ay
öncesinden görüşme prensibime kırılan çok dostum oldu.
Tepkilerin özeti, “- hocam, 2 ay sonrasında biz o salonu
tutabilir miyiz, ya başka önemli işimiz olursa, ya salon
sahibi vazgeçerse!” şeklinde oluyor.
Bilenleriniz bilir; Sultan Selim han, 2 yıl 2 ay
süren Mısır seferinin plan ve programlanması, taaa
şehzadelik yıllarında başlıyor. Yani hayatının neredeyse %
85’ini bunu planlayarak geçirmiş. Amerika’nın Irak işgal
planlarını 70’li yılların başında pentagonda gördüğünü
söyleyen gazeteci, buna o zaman bir anlam veremediğini
yazmıştı. Sonrası malum. Profesyoneller, her zaman planproje-program ile çalışırlar… çalışmalılar. Buna uygun
ekibiniz yoksa önce kendinizin sonra da onların bu eğitimi
almasını sağlayın. Yönetişim bundan başka hangi yöntemle
olacak? İyi bir teknik direktör, iyi bir takım ile maç alır.
Takım iyi değilse, öncelikle onların bilgi ve performans
eksiğini giderir. Öyle değil mi?
Yönetici değil, idareci (Lider) olun; çok daha fazla kısma
ayrılabilir ama ben siyasileri çalışma yöntemleri açısından
üç bölümde açıklıyorum. Birincisi, her şeyi en ince ayrıntılarına kadar inceleyen, sevk ve idare etmeye çalışan
siyasiler. Bunları eğitimlerimde “ipleri elinde tutmayı sevenler” olarak da tarif ediyorum. Onlara sorsanız, siyaseten
sorumluluk onlardadır ve her şeyden bilgisi olmalıdır. Hatta
lavabolara alınan havlu kâğıttan bile. Evet evet.. o kadar..
Bu benim fikrim değil. Siyasilerin eğitimlerinde paylaşılan
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bilgiler bunlar. Böyle olursa, işlerin daha iyi yürüdüğünü
savunuyorlar. Bir belediye başkanı tanıyorum, eğitim veren
herkesin isim listesini bizzat gözden geçirip, bazılarının
ismini çizerdi. Bunun emrinde çalışana daha büyük hakaret
ne olabilir. Ey efendi sen bu iş için görevlisin ama senin bu
işlerde pek anladığın yok. Senin her işini ben onaylarım.
Hani bir reklam spotu vardı; ….. ama, para bende!. Sakın
kimse bu espriye alınmasın. Ben kendi yöresini hicveden,
bunu yaparken asla onurumu incitmeyen bir yapıya
sahibim. Sadece latife olsun. Bu zat-ı muhterem
başkanımız bir eğitimci arkadaşımın ismini neden çizdi
biliyor musunuz; bir sayfiye yerinde neden kendisine selam
vermeyip, (kaba olacak ama affedin) “yalakalık” yapmadı
diye.
Eğitimci arkadaşım bundan bahsederken, “-Hocam, inanın
görmedim görsem neden selam vermeyeyim. Benim için
her insan eşit değerdedir. Tanıdığım herhangi bir insan olsa
da değişmez! İnanın çok kırıldım.. çok” diye serzenişte
bulunmuştu. Bazı insanlar makamına güç verir, bazıları ise
ona güç katar. Ama bildiğim kadarıyla en çok teftişi de
böyle davranan siyasiler görüyor. Gece yarılarına (bazen
sabahlarlar) kadar makamlarında durarak çalışmaları da
cabacı. Bu arada evlilik yıldönümleri, çocuklarının sınavdan başarıyla çıkmaları sebebiyle bir kutlama seremonisi
güme gider. Ama ne gam.. işlerini bihakkın (!) yapmışlardır
ya.. gerisi laf-ı güzaf.. En çok sızlandıkları şeyse, zaman
yetmezliğidir.
Bir de her şeyi danışmalarına, yardımcılarına devredip
adeta protokol başkanı veya idarecisi v.s. olanlar var.
Açılışlarda, törenlerde ve bilumum protokollerde boy
gösterenleri vadır ki, bunlara “protokol yöneticileri” diyorum. Kurumlarındaki birçok şeyden verilen bilgiler
seviyesinde haberleri olur. En fazla malumat sahibi oldukları konu, katılacakları davetlerin hazırlık v.s. çalışmalarıdır. Batan kurumlarını kendisine bir takım düzmece
bilgilerle iyi olarak empoze etmişlerse (ki çoğu kez
edilebilirler) her şey sütlimandır Bir defa başardıkları şeyleri daha sonra tekrarladıkları pek görülmemiştir..
Bilirsiniz, duran saat bile iki defa doğru zamanı gösterir.
Kaliteli bir ekibin olması tabi ki iyidir ve çok önemlidir.
Ancak sadece iyi kurmaylara sahip olmak, bir ordunun
savaşı kazanmasına yetmez. Her müessese başarılı olmasını
iyi bir idareciye borçludur.
Oysa liderler (idareciler), her ikisinin tam aksi davranırlar.
Aslında her ikisinde(n) de bir şeyler alırlar demek daha
doğru. Ne her şeye müdahale ederler, nede bütün işleri
ekibin inisiyatifine bırakırlar. Onlar idareciliğin altın prensibini özlerinde benimsemiş kişilerdir. Yetkilerin 2 tanesi
hariç tamamını tevzi ederler, dağıtırlar. Biri verdikleri yetkileri geri alma yetkisi, diğeriyse hiç görülmemiş bir risk
anında karar verip buna göre ekibini yönlendirme yetkisi.
Zaten bu ikincisine herkes dünden razıdır. Kimse idareci
gibi risk alamaz. Almak istemez. Ama bu idareciler de
verdikleri her yetkiyi de öyle olur olmaz hatalardan dolayı
geri almazlar. Önemli kıstasları, doğru insanı doğru göreve
getirmektir. Bu ölçüt onlar için hayati önem taşır.
Ekiplerine güven verirler.
Taban tabana zıt düşünenleri bir masa etrafında tek hedefe
kilitlemeyi becerirler. İnsanları değil, sistemi yönetirler.
Sistemin gereklerine kendileri de uyarlar. Sistemlerini
belirlerken, kurumdaki her görevlinin görüşlerini alarak son
şeklini verdikleri kurum anayasasını oluştururlar. Herkesin
samimice hata yapmaya hakkı olduğunu, ancak aynı benzer
hataları tekrar etmemeleri gerektiğini bilirler. Her birimden
gidişat raporları alırlar. Eksik olanlarla ilgili ilk görüşü,
eksiği olana sorar, önerilerini dikkatlice dinlerler.
Günümüzde buna “yönetişim” diyorlar. İtiraf etmeliyim ki,
siyasilerin eğitimlerinde en fazla itirazlarla karşılaştığım
konu budur. Oysa size sevgi ve saygı duyan bir insan, bilerek asla sizi üzmek istemez. Sonunda ittifak edip hem
fikir olsak da, en hararetli tartışmaları kendi aralarında ve
benimle bu konuda yaşıyoruz. Her işi başarmak için üç
şeye ihtiyacımız vardır; ilgi, bilgi ve sevgi. Öğrenmeden
bilmek, bilmeden yapmak mümkün mü? Şimdi kendinizi
bir yoklayın.. siz hangi tip siyasetçisiniz?
Yaşlı bir amcayla siyaset ve siyasetçilerden bahisle
konuşurken, nur yüzlü ihtiyar son noktayı koydu; oğul!
İdereciliih, (idarecilik) zor zenat (zanaat). Emme, her daim
bizden habar (haber) alsınlar kâfi (yeterlidir). Doğru söze
ne denir. Ama bahsettiğimiz ve belirtemediğimiz bir takım
kurallar takip edilirse bu o kadar da zor değil. Şunu peşin
peşin kabul edelim; eğitimsiz ve sevgisiz insanla çalışmak
oldukça zordur.
Bunları daha da konuşacağız. Ama şimdilik bununla iktifa
edelim. En hasbi sevgilerimi sizlere sunuyorum. Kabul
ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Umut ve sevgiyle…
(Devam Edecek)
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Doğu Türkistan olayları ve Uygurların var olma mücadelesi Doç.Dr. Oya AKGÖNENÇ

Doğu Türkistan'da olaylar fırtına gibi gelişip, dünya
gündemine yıldırım gibi düştü. Meydana gelen tepkiler çok karışık ve farklı oldu. Durum hala ciddiyetini sürdürmekte, olayların üzerinden bir haftadan fazla zaman geçmesine rağmen Uygurlar
sokak ortasında yürürken veya bisikletle işine
giderken vurulup öldürülmekte... Bütün bunlara
rağmen dünyadan yükselen tepkiler son derece cılız
kalmakya devam ediyor. Daha da fenası, medyayı
kontrol eden Çin, öldürülenlerin Han Çinlileri
olduğunu dünyaya bildirmekte ve olayların tüm
yükünü Uygur Müslümanlarının üstüne yıkmaktadır.
Olayları anlamak için bir kaç değişik açıdan tahlil
etmek gerekmektedir.
Olayların panaromik tespiti:
Doğu Türkistan Türkleri kendi vatanlarında, yıllardır büyük bir baskı rejimi altında yaşamakta olup
Doğu Türkistan topraklarına sistemli bir şekilde
"Han Çinlileri" yerleştirilmektedir. Yeni gelenler
kendilerini üstün görüp, en iyi işleri elde etmekte,
bölgedeki ekonomik kalkınmadan en çok Han
Çinlileri pay almaktadır. Uygurlar kendi ana yurtlarında ikinci ve hatta üçüncü sınıf vatandaş
muamelesi görmektedirler. Adeta yıllar öncesi
Güney Afrika'ya Avrupa'lı beyazların gelerek, tüm
kaynakları ele geçirmeleri ve toprakların sahibi
haline gelmeleri gibi.
Son olaylarda da bir sivil protesto hareketi olarak
başlayan hadiselerde Han Çinlileri ellerindeki iri
sopalarla Uygurları linç etmiş ve olayları bastırmaya gelen Çin askerleri de kaçan Uygurları vurup,
öldürmüştür. Dahası evlere "kimlik kontrolü"
yapma bahanesi ile giren Çin polisi, evdekilerin
boğazlarını kesip, öyle dışarı çıkmışlardır.
Çin devleti için asıl mesele, toplum düzeni, insan
hakları veya demokratik ifade falan olmayıp, Çin
devletinin, "mutlak devlet otoritesini en sert şekliyle ihdas etmek" olmuştur. Gözaltına alınanların
geleceği veya nerede oldukları belli olmayıp, Çin
hükümeti "olaylara sebep olanları idam edeceğini"
ilan etmiştir. Son yıllarda hazırlanan Çin
anayasasında "bölgesel şovenizm" yasaklanmış
olup, şiddetle cezalandırılacağı belirtilmiştir. Yani
diğer bir deyimle kimsenin milli kimliğini öne
çıkartma hakkı yoktur. Ne var ki bunu Han Çinlileri
yaptığında, bunun adı, "büyük Çin milleti adına "
bir hareket olmakta, ama ezilmeye ve haksızlığa
karşı ayaklanan Uygur Türkleri veya başka gruplar
olursa, adı, "bölücü şovenizm" olmaktadır.
Kısacası Çin, son 25-30 yıldır, Batı'ya ve dünyaya
ekonomik olarak açılıp, son derece ucuz mallarla
dünya piyasalarından büyük sermayeler toplarken,
yüzü güller açan "Çin bebekleri" gibi şirin hareket
etmiş ama içeride "demir bir yumrukla" idare ettiği
gruplardan herhangi bir "demokrasi ve insan hakları" talebi geldiğinde derhal "korkunç yüzlü ve
yırtıcı güçlü dragon-canavar" haline gelmiştir.
Çin'in yeni düzeni, kapitalist kıyafet içinde, hırçın
ve katı bir komünist kişiliğin ifadesi olmuştur. Veya
bir başka anlatışla, çok eskilerden beri Çin'de mevcut olan ezici "sömürgecilik" alışkanlığının ve eski
"Çin Kapitalizm"inin acımasız sömürüsünün yeni
şartlar ve metodlarla tekrar su yüzüne çıkması diye
de tarif edilebilir.
Bir de Doğu Türkistan'a bakmak gerekir. Burası çok
büyük bir ülkenin ikiye bölünmüş şeklidir. Batı
Türkistan, uzun yıllar Rus hâkimiyetinde kalmış ve
daha sonra daha çok Rusya'dan etkilenen bağımsız
bir ülke olmuştur. Doğu Türkistan ise Çin hegemonyası altına düşmüştür.
Doğu Türkistan sadece 20. yüzyılın başından beri
en az dört-beş defa bağımsızlık mücadelesi vermiş
ve hürriyetleri için ölümü göze almıştır. Sonunda
Çin tarafından Özerk Uygur bölgesi olarak tanınmış
bulunmaktadır.
Çinliler bu yöreye "Sincan" adını yani Çince:
"kazanılmış yeni topraklar" anlamına gelen bir ad
vermişler ve bu tabirin ifade ettiği anlamda,
kazanılan bu "yeni topraklara" Çinlileri yerleştirmeye başlamışlardır. Doğu Türkistan 1,680,001 Km2
alandır. Yani yaklaşık Türkiye'nin iki katı bir alan.
1920'larda 35 milyon kadar olan Uygur Türkleri, şu
anda orada mevcut bulunan 21.3 milyon insan
içinde sadece 8 veya 8,5 milyon kalmışlardır. İç
göçle getirilen Han Çinlileri ise 7 miyon'u bulmuştur. İlaveten 1,5 milyon Kazak ve 16 değişik milletten azınlık, bu topraklara yerleştirilmiştir. Uygurlar
bugün nüfusun sadece yüzde 45'ini oluşturmaktadırlar.
Anayasa'da "özerk bölge" denmesine rağmen ve her
türlü haklara sahip görünmelerine rağmen uygulamalar bunların tam tersi istikamette ilerlemektedir.
Din baskısı vardır. Camilere gidiş kısıtlı ve kontrollüdür. 18 yaşına kadar Kur'an öğrenmek yasaklanmıştır. Birkaç yıl önce kadir gecesi bir evde kendi
aralarında Kur'an okuyan kadınlara baskın yapılmış,
ikisi öldürülmüş, diğerleri cezalandırılmış ve bu
olay , "rejime karşı bir toplantı" olarak polis kayıtlarına geçmiştir.
Çin hiçbir şekilde Türkiye'nin oralarda etkili
olmasını veya oradaki olaylara karışmasını arzu

etmemekte ve buna karşı çıkmaktadır. Son olaylarda da Türkiye tarafından ifade edilen, "ülkede bir
an önce sükûnet ve adaletin gerçekleşmesi arzu ve
temennisi" çarpıtılarak, "Türkiye, Uygurlara düzeni
bozmaktan vazgeçin" dedi şeklinde yansıtılarak,
oradaki Uygur Türk ve Müslümanlarının tüm ümit
ve gayretlerini kırma yoluna gidilmiştir.
Doğu Türkistan'ın jeo-stratejik önemi:
Tiyen Şan ve Pamir Dağları arkasında ve Gobi
Çölü'nün bir kenarında var olan bu geniş topraklar,
inanılmaz zenginlikleri bağrında barındırmaktadır.
Burada zengin petrol ve doğal gaz yatakları mevcuttur. Burada yine uranyum madeni ve diğer
önemli madenler de bulunmaktadır. Bu kadar
zenginlik üstünde oturan insan sayısı ne yazık ki
kocaman bir devin inanılmaz iştahı karşısında durabilecek kadar çok değildir. Sayı zaten az iken, göç
politikaları, ölüm programları ve sürgünler yolu ile
daha da azaltılmıştır.
Doğu Türkistan adeta dünyaya açılan bir ana girişçıkış kapısı gibidir. Sadece sınırı olan komşularını
saymak bir fikir vermeye yeter. Komşuları Pakistan,
Afganistan, Keşmir, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya,
Moğolistan ve içindeki Nepal. Bir bakıma Çin'in en
uzak, en Kuzey Batı köşesidir. Eski ticaret kervan
yollarının başlangıç noktasıdır. Bugün de orada
inanılmaz modern merkezler kurulmuş olup, enerji
kaynaklı ticaretin beyni gibi işlemektedir. İşte böyle
bir yerde, oranın ana sahipleri istenmemektedir.
Bu kadar gelişmenin olduğu yerde Uygur
Türkleri'nin bir kısmı işsiz kalmaktadır. İş bulmak
bahanesi ile alınıp, Çin'in diğer uzak köşelerindeki
fabrikalara gönderilmektedirler. Gönderilenlerin
çoğu kadın ve kızlardır. Böylece aile parçalanmaktadır. Gönderildikleri yerlerde 12 saatlik vardiyalarla adeta köle gibi çalıştırılan Uygur kız ve kadınları
çok daha düşük bir ücret almakta ve hatta
kazançları kendilerine verilmeyip, bölgedeki resmi
yetkililer eliyle ailesine gönderilmektedir. Kızların
pekçoğu, bulundukları yerlerdeki erkeklerle evlenmeye mecbur bırakımakta ve birden fazla çocuk
yapmalarına izin verilmemektedir.
Diğer taraftan Han Çinlileri çocuk yapma tercihlerini "erkek evlat" edinme yönünde kullanmakta ve
ortaya çok daha agresif, daha çok erkek-egemen bir
Han toplumu çıkmaktadır. Son olaylar bile bir
dedikodu ve bir yalanla başlamıştır. İki Uygur
Türkü'nün bir Çinli kıza tecavüzü yalanı ortaya
atılmıştır. Bizzat hükümet bunun böyle olmadığını
ilan etmesine rağmen, Han Çinlileri "intikam tugayları" ile harekete geçmişlerdir.
Doğu Türkistan'ın kültür merkezleri, aşina isimlerden meydana gelmektedir: Kaşgar, Hotan, Tufan,
Yarkand, Gülce, Kumul, Aksu ve Altay. Bunları
hafızalara kazımak gerekir, çünkü Çin bunların hepsini yeni Çin isimleri ile değiştirmiştir. Çocukların
eski tarihlerini öğrenme şansları da pek yoktur zira
böyle bir tutum, "şovenizm" olarak nitelendirilmektedir. Yeni nesiller zaman içinde "geçmişlerini, kimliklerini unutarak ve tamamen Çin kültürü içinde
eriyip kaybolarak yetiştirilmeye" çalışılmaktadır.
İşte Uygurların mücadele verdiği en büyük konu da
budur. KİMLİK VE VAR OLMA savaşı.
Tepkiler ve Sebepler:
Doğu Türkistan'da gerçekleşen olaylar asimetrik bir
mücadelenin en canlı örneği. Bir tarafta koskoca bir
Çin Komünist Halk Cumhuriyeti, diğer tarafta ona
karşı Çin'in en uzak Kuzey Batı bölgesindeki bir
avuç "DoğuTürkistanlı"nın "özerklik" mücadelesi.
Hemen belirtilmelidir ki, Uygurların çoğunluğu
bağımsızlık iddiasında değillerdir. Bunun olamayacağını bilecek kadar gerçekçidirler. Uygurların
isteği ve talebi, kendi yurtlarında daha çok söz
sahibi olmak, o yurdun yeraltı ve yer üstü zenginliklerinden daha çok pay almak ve herkes kadar iyi
yaşamaktır.
Doğu Türkistanlılar kendi insanlarının, kendi yurtlarında iş bulmasını, kız ve kadınlarının uzak bölgelere gönderilmemesi ve bu ekonomik kalkınma
sürecinde ana yurtlarına, dışardan gelen grupların
kendilerinden daha hâkim ve üstün bir sınıf meydana getirmesini istememektedirler.
Kendi dinlerini ve kültürlerini her zamanki gibi
yaşayabilmek, Uygur benliğini yaşatmak istemektedirler.
Olayların karşısında dünya devletlerinin ve milletlerinin tepkisi gözden geçirilmeye değer.
a- Büyük devletler ve özellikle Batılı ülkeler:
Her fırsatta "insan hakları", hak ve hukuk üstünlüğü" iddiası ile ortaya çıkan bu ülkelerin hiç bir
tanesi dikkat edilecek bir tepki ortaya koymamıştır.
Bunun nedeni daha çok ekonomik ve siyasidir.
Artık Çin bir dünya ekonomik devidir. Muazzam
bir nüfusa ve etkileyici bir kalkınma hızına sahiptir.
Bir nükleer güçtür. Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi'nin daimi üyesidir. Yani veto hakkına
sahiptir.
Ne ABD ve ne de Rusya Federasyonu şu sıralarda
Çin'i karşılarına almayı düşünmemektedirler. Her
ikisi de Çin'le iyi geçinme politikası içindedirler.
Asya'da Japonya veya Endonezya ve Malezya gibi
ülkelerle Çin'in bir çekişmesi yoktur. Devam edecek
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Ekonomik konular yazı serisi (8)

Çocuklarınız,"NEVZAT AMCA ÇOCUKLARLA"
yazılarımı Www.gulesevdalibirgenclik.com/forum sitesinden takip edebilirler.

Bizlere "Küresel ekonomik kriz" olarak tanıtılan başta
ülkemiz piyasasını kilitleyen, ticari hayatın durgunlaştıran,
alış – verişi donduran, üretimi durduran, ihracatı frenleyen
ve birçok işçinin işten çıkarılmasına sebep olan olayın
sebebi ve müsebbipleri (sebep olanları) artık açığa çıkmıştır.
"Ülkemizin 100 adet vergi rekortmeni" olarak ilan edilen
listeye girebilenler veya listenin başına yerleşerek büyük
paralar kazanan kuruluşlara (ilk on bir) bir bakalım.
İŞTE ŞAMPİYONLAR(!) TAHAKKUK TUTARI
KURUMLAR (TL)
1. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ...........
675.780.829,44
2. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ..................
641.575.081,93
3. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. GEN. MÜD. ...........
598.317.075,02
4. İŞ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ............
369.843.491,33
5. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş...................
361.915.746,06
6. MERKEZ BANKASI A.Ş...................................
339.854.214,78
7. AKBANK T.A.Ş. UMUM MÜDÜRLÜĞÜ..............
338.323.623,10
8. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.GENEL MÜD......
243.239.521,18
9. TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.............................
204.795.675,76
10. VAKIFLAR BANKASI T.A O.GENEL MÜDÜR......
198.859.315,54
11. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.........................
187.589.558,14
ALO DEMEKLE MEMO KURTULMUYOR
Yukarıdaki listeden de görüleceği gibi ülkemizde üretim,
imalat, istihdam, ihracat gibi reel (gerçek) kalkınma konularıyla uğraşanlar değil ama laf ve finans sektörünün bir
"süngerin suyu emmesi gibi" şişerek zengin olanlar
almışlardır.
Evet. Biz millet olarak çok konuşuyoruz ve ama bilelim ki
boş konuşuyoruz. Bir yılda yaptığımız konuşmaların tutarı
sadece iki kuruluşta (TURKCELL ve TELEKOM)
1.317.355.000 (Bir trilyon, üç yüz on yedi milyar üç yüz
elli beş milyon...) TL Eski para değerimize göre
1.317.355.000.000.000 (Bir katrilyon, üç yüz on yedi trilyon, üç yüz
elli beş milyar...) lira tutması, halimizin perişanlığını
göstermektedir?
Alo, demişiz elin adamalarına katrilyonlarca para
kazandırmışız. Onlar bizden bu paraları almışlar, hükümetimiz de onları şampiyon ilan etmiş. Ama millet olarak biz
yokluk ve kıtlık içerisinde krizlerle boğuşurken onlar kârlarına kâr katmış ve vergi rekortmenleri olmuşlar.
Allah aşkına... Peki, ne olmuş hangi derdimize çare bulunmuş, bu kadar konuşmayla.... Kaç işyeri kapanmaktan kurtulmuş, kaş işsize yeniden iş bulunmuş, kaç parasızın
cebine üç - beş kuruş para girmiş? Ekonomik düzenimiz
kimin veya kimlerin refahına çalışmış? Bunlar açıkça
görülmüyor mu bu listeden...
Bu büyüme ve şişme, yanlış ekonomik politikaların bir
sonucudur ve milletimiz refahına dönük bir ekonomik
politika olmadığının, buna mukabil belli mutlu azınlığın
şişmesine ait bir politika güdüldüğünün açık işaretidir.
SÜNGERLER CANIMIZI DA EMECEK
Faiz, aldığın kredinin karşılığında kendisi değil cezasını
ödemek olmaktadır. Sormayacaksın vereceksin... de
denilebilir. Bir de "temerrüde düşmek veya temerrüt faizi"
vardır ki, onda vatandaş faizin faizini de ödemeye mecbur
bırakılmaktadır. Eğer veremezsen evine
barkına haciz gelebilir ve sen de çoluk çocuk ortada açıkta
kalabilirsin.
Önce büyük ve anlı şanlı reklâmlarla halkımız "tüketime
teşvik edilmekte" arkasından da bu tüketimi yaparken
ihtiyacı olan parayı bankalar yüksek faizle ona vermekte,
"şimdi al sonra öde veya haydi çalış çalış öde" yani
"tavşan'a kaç tazı'ya tut" denmektedir.
Serbest piyasa ekonomisi burada da karşımıza çıkmakta
hükümet özel bankaların verdiği faizlerin oranına karışmazken, onların yurt dışı kredilerinde onlara kefil olmakta, zarar ve iflas etmeleri halinde garantörlük görevi
üstlenmiş bulunmaktadır. Üç beş banka patronu da
bir araya gelerek kartel oluşturmakta, birbirleri ile rekabet
yapmak yerine banka kredi faizlerini birlikte yüksek tutulmakta ve büyük karlar elde etmektedirler. İşte vergi rekortmenleri listesi bunu açıkça göstermektedir.
Denebilir ki vatandaş "ayağını yorganına göre uzatsın"
krediye ve faize girmesin?
Bu soruya yine bir soru ile cevap verelim. Peki,
bankaların en karlı müşterisi kimdir? Duyamadım, kim
dediniz?
Yok, yok... Bankaların en karlı müşterisi, devlettir ve
başta hükümettir. Hükümet, iç ve dış borç faizinin ödeme
tarihleri yaklaştıkça, piyasadan para alabilmek için yüksek
faizli tahviller
satışa çıkarmakta ve yeniden borçlanmaktadır. Sonra
devlete bağlı KİT'ler, sonra Belediyeler, daha neler neler...
Ne güzel dönüyor çark görüyor musunuz?
Sonra hükümet sattığı tahvil bedel ve faizlerini ödeyebilmek için yeni zamlar ve vergiler koymaya ve açıktan
para basarak enflasyonist hareketlere girmeye başlamaktadır.
VATANDAŞA NE OLUYOR
Vatandaş da çalışmış hem de çok çalışmış. Ama emeğiyle
eline geçen paranın üçte ikisini faize ve vergiye ödemiş
kalan bir de kendine ve ihtiyacına vermeye çalışmış ama
bu ona yetmemiş. Ve şimdi iflaslar, işsizlikler, açlıklar
başlamış. Tabii buna bağlı olarak da sosyal
boyutta hırsızlıklar, soygunlar, talanlar, adam öldürmeler
almış başını gitmiş.
Bu cins süngerler ise bir türlü de doymak bilmemişler. Sen
ne kadar ödersen öde. Ne borcun bitmiş ne de borcunun
faizi...
İşte yukarıda ki listede bu açıkça görülmekte, ülkemizde
"reel sektör" patır patır patlarken, bunların ağıt ve feryatları karşısında bir sünger gibi durmadan şişen ve şampiyon ilan edilen "finans sektörü" görülmektedir.
Sözün burasında Hükümet yetkililerini tebrik etmemek
elde değil! Hem süngerlerin refahından insanlarımıza sıra
gelmeyen bir ekonomik politika uygulamaya devam edeceksiniz ve hem de halkın huzuruna çıkarak ondan büyük
reyler alabileceksiniz? Sahi... Bunu nasıl
becerebiliyorsunuz?

HABER-İLAN

DOLUDAN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERİ
MHP’Lİ VEKİLLER ZİYARET ETTİ

MHP li millet vekilleri geçen hafta yaşanan dolu afeti
sebebiyle doludan zarar gören köylülere geçmiş olsun
ziyaretinde bulundular.
Doludan zarar gören çiftçileri ziyaret eden MHP li
Vekiller;
MHP Kahramanmaraş tarım komisyon üyesi Mehmet
Akif Paksoy, MHP Adana Sanayi Komisyon üyesi
Yılmaz Tankut, Beta Tohumculuk eski genel müdürü
Ali Bilici , Tarım köyişleri bakanlıgı eski müsteşarı

Doç Dr Hamit Ayanoğlu,
Vekillere Beypazarı Belediye Başkanı M.Cengiz
Özalp, MHP Beypazarı İlçe başkanı Ahmet
Uzunoğlu, MHP ilgenel meçlis üyesi Adil
Yıldırım’da eşlik etti.
Çiftçinin dertlerini dinleyen vekiller köylülerin afet
nedeniyle banka borçlarının ertelenmesi dileklerinde
bulundular ve elektrik borçlarının yapılandırılması
dileklerinde bulunup bu konuda yardımcı olacaklarını
belirttiler.
Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz Özalp çifçilere,
bankaların faizsiz diye verdikleri banka kartlarından
sakınmalarını söyledi.
Doludan zarar gören çifçiler vekillerin köylerini
ziyaretinden dolayı çok memnun olduklarını dile
getirdiler.

Beypazarı’nda bir dönem günde üç paket sigara içen, bu
nedenle yakalandığı ''buerger hastalığı''na bağlı olarak bacağı
kesilecek olan 38 yaşındaki İsmail Ünlü, ''Ağrılarım nedeniyle
1,5 yıldır, günde en fazla yarım saat uyuyabiliyorum, rahat bir
uyku için bile bir an önce bacağımın kesilmesini istiyorum.
Ben ibret olmalıyım. tiryakiler benim bu perişan halimi görüp
sigarayı yol yakınken bıraksınlar'' dedi.
Ünlü; sigaraya ilkokul dördüncü sınıfta okuduğu dönemde
babasının sigarasından gizli gizli alarak başladığını belirterek,
çocukken sigara içmesinin bir fiyaka olduğunu düşündüğünü,
İlkokulun ardından sanayide çırak olmasıyla sigarayı paketle
almaya başladığını ve aldığı paketin o dönemler kendisine 5
gün yettiğini belirterek şunları anlattı:
''Babam sigara içtiğimi ilk fark ettiğinde beni dövdü. Benim
sigara içmemi istemiyordu, ama kendisi içiyordu. Babamın
tepkilerine rağmen sigara içmeye devam ettim. Daha sonra
kamyon şoförü olarak çalışmaya başladım. Ankara'dan
İstanbul'a sebze taşıyordum. Yolun uzun, işin de yorucu
olması nedeniyle günde içtiğim sigara 3 paketi buluyordu.''
Kamyon şoförlüğü yaptığı dönemde sigaranın kendisine
arkadaşlık yaptığını sandığını, ama 2004 yılında sol elinin
işaret parmağında küçük bir yaranın çıkmasıyla gerçekleri
fark etmeye başladığını dile getiren Ünlü; ‘’İlk başlarda umursamadığım yara sonraları canımı acıtmaya başladı. Yaklaşık
bir yıllık tedavinin ardından yara iğleşmeye başladı. Yaranın
sigaradan olabileceği aklıma geldi, ama yine de sigara içmeye
devam ettim. Daha sonra 2006'da sol bacağımda şişlik
başladı. Doktorlar 'buerger hastalığı' nedeniyle bacağımdaki 5
damarın tıkalı olduğunu söyledi. Geçirdiğim ameliyatta 4
damar açıldı, ama iliğe yakın olan bir tanesine riskli olduğu
için dokunulmadı. Doktorların tüm uyarılarına rağmen sigara
içmeye devam etmem nedeniyle o damar bacağımda yaraya
neden oldu. Yaranın zamanla artmasıyla da orta ayak parmağım kesildi. Bugün ise artık yara tüm bacağımı kaplamış
durumda.’‘ dedi.

Ayağının gözlerinin önünde her geçen gün erimesine rağmen
sigarasız yapamadığını, en son sigarasını 4 gün önce içtiğini
belirterek ‘’Tüm çabalarıma rağmen sigarayı bir türlü
bırakamıyorum. Bir gün içmesem ertesi gün dayanamıyorum.
Sigara yüzünden hayatım karardı, ama ben hala onun bağımlısıyım. Birileri bana yardım etsin. Ağrılarım nedeniyle 1,5
yıldır en fazla yarım saat uyuyabiliyorum, rahat bir uyku için
bile bir an önce bacağımın kesilmesini istiyorum’‘ dedi.
LİSEDEKİ OĞLUNU OKULDAN ALDIRDI
Evli ve iki çocuk sahibi olan Ünlü, hastalığı nedeniyle
düzeninin bozulduğunu ve evini geçindiremediğini belirterek
borçlarının artmasıyla lisede okuyan oğlunu çalışıp aile bütçesine katkı sağlaması için okuldan aldırdığını söyledi.
Oğlunun bir otobüs firmasında muavinlik yaptığını aktaran
Ünlü, ''Oğlum çalıştığı şirketten yaklaşık 3 aydır para alamıyor. Tam bir çıkmaz içindeyiz. Tedavimin devam etmesi
gerekir, ama çaresiziz. Güzel bir aile düzenim varken bugün
bu haldeyim. Ben ibret olmalıyım, tiryakiler benim bu perişan
halimi görüp sigarayı yol yakınken bıraksınlar'' dedi.
EŞİ SİGARALARI SAKLAMIŞ, YA DA ÇÖPE ATMIŞ
Gülender Ünlü ise kocasıyla sigara yüzünden çok tartıştıklarını vurgulayarak, eşinin tüm yaşananlara rağmen sigara
içmeye devam etmesinin kendisini büsbütün harap ettiğini
ifade etti.
Eşinin sigara içmemesi için birçok yolu denediğini, ama hiç
başarılı olamadığını belirten Gülender Ünlü; ‘’Eşimin sigaralarını çok kez saklamışımdır, çok kez de çöpe atmışımdır. O
ise bunun için her seferinde benimle tartıştı. Kızımız baktı ki
ben babasının sigara içmesine engel olamıyorum o da kendince bir yöntem geliştirdi. Belli saat aralıklarıyla babasının
sigara içmesine izin verdi. Oğlum ise babasının sigara içmesine kızıyor, ama ne yazık ki kendisi de sigara içmeye devam
ediyor. Umarım uygulamaya başlanan sigara yasağı yeni
nesilleri sigaradan uzaklaştırır. Bizim düzenimiz alt üst oldu
başkalarının olmasın.'' dedi.

Sigara Hayatını Karatttı

Türk Dünyası İnsan Hakları Derneğinin Çin'de Yaşanan Olaylarla İlgili Basın Açıklaması

Türk Dünyası İHD. Kadın Kom. Gen. Bşk. Yard. Gülgün GÖKÇE Çin’in Doğu Türkistan’da Uygur
Türklerine yaptığı katliamı kınadıklarını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin acil müdahalesini beklediklerini belirtti ve derneğin konuyla ilgili basın açıklamasını gönderdi.
26.06.2009 Günü Çin İç Eyalatlerinden Guandong daya zorunlu işçi olarak götürülen Doğu Türkistanlı
Uygurlar ile Çinliler arasında vukuu bulan tartışmalar, Çinli ve Uygur kavgasına dönüşmüş,çıkan olaylarda
binlerce çinli tarafından dövülerek öldürülen masum D.Türkistan lı Uygur Kardeşlerimizin ölümlerini protesto
etmek amacıyla,05.07.2009 Pazar günü Sincan'ın merkezi Urumçi de çoğunluğunu aydınlar ve halkın oluşturduğu gurubu dağıtmak için Çin polisinin gerçek mermilerle halkın üzerine ateş açması ve gaz bombası kullanması neticesinde 140 kişi hayatını kaybetmiş,828 kişide yaralanmıştır.
Çin Hükümetinin yanlış politikaları ve İnsanlık dışı uygulamaları neticesinde halen devam etmekte olan olayları kaygıyla takip ediyor ve esefle kınıyoruz. Bu insanlık dışı olayların bir an önce bitmesi için BM Güvenlik
Konseyi çok acil olarak müdahale etmelidir.
Çıkan olaylarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerken,buradan
bütün Dünya Devletlerine ve İnsan Hakları Örgütlerine seslenerek Çin'in işlediği devlet terörüne ve İnsan
Hakları İhlallerine dur demelerini bekliyoruz.
Abdullah BUKSUR Uluslar Arası İnsan Hakları Avrasya Federasyonu Genel Başkanı

TÜRKİYE DOĞU TÜRKİSTAN’A SAHİP ÇIKMALIDIR.

Doğu Türkistan’da yıllardır artarak süren sömürgeci baskı ve zulüm son günlerde Dünya’nın gözü önünde açık kitlesel
katliamlara dönüşmüştür.
Katliamların en korkunç yönü bir yandan resmi “güvenlik” güçlerinin en masum haklı ve barışçı kitle gösterilerine ateş
açılarak toplu kıyımlara yol açarken öte yandan açıkça organize olan ve göz yumulan eli sopalı faşist çetelerin sokaklarda
insan avı ve linç cinayetlerinin paralel yürütülmesidir. Bu insanlık dışı vahşet tam Nazi tiplidir ve Tiananmen olaylarından
bu yönüyle daha vahimdir.
Olaylar günlerdir artarak sürerken ilk önce sesini yükseltmesi gereken Türkiye’de iktidar sahiplerinin koltuklarını korumak için durmadan kendi ulusal kurumlarına hırpalamak için iç çekişmeleri körüklemekten konunun önemini ve vehametini dahi anlatmaktan aciz olduklarını göstermektedir.
Her konuda her gün saatlerce nutuk atan ve herkese çatmayı marifet sayan Sayın Başbakan’ın Gazze’deki olaylardan kat
kat büyük ve yaygın katliama karşı “ bir dakika” (one minute) tavrı koymak bir yana “bir dakika” bile ayırmaya hala
tenezzül etmemiş, işi Dışişleri’nin beylik açıklamalarıyla geçiştirmeye çalışmaktadır.
Oysa sorun “bir dakika” bile ertelenemeyecek denli önemli ve ivedidir. Türkiye derhal Çin Devleti’nin en yüksek
düzeyde uyarmalıdır. Türk cumhuriyetleri Devleti ve Hükümet Başkanları Doruğu en kısa sürede toplanarak 1991’de
SSCB’nin dağılmasından sonra en büyük meydan okumayla karşı karşıya kalan Türk Dünyası’nın bu soruna ortak bir
strateji geliştirmesi sağlanmalıdır. AKP iktidarı her konuda içli-dışlı olduğu Arap Dünyası ve Arap Birliği’nin çalışmasını
örnek almalıdır.
Aynı şekilde Genel Sekreteri’ni seçtirmekle övündüğümüz İslam Konferansı Teşkilatı’nın İslam Dünyası’nın Doğu
Türkistan’da yaşayan bu mazlum kesimine yapılan bu zulme karşı dehal harekete geçilmelidir.
Etkin politikalarla Çin’e bu tutumuyla yalnız Doğu Türkistan’ı değil tüm Türk ve İslam Dünyası’nı kaybedeceğini, kendi
birlik ve gelişimini tehlikeye sokacağını vurgulamak gerekir. Türkiye aynı uyarıları üyesi bulunduğu diğer uluslar arası
oluşumlara ve Birleşmiş Milletler Platformuna taşımak durumundadır.
Türkiye Halkı elbetteki Doğu Türkistan Halkı’na destek ve dayanışmasına göstermek durumundadır. Ama bu tepkiyi gösterirken gereksiz taşkınlıklara kapılmayarak, yapılabilecek kışkırtmaları boşa çıkarmak gerekir. Halk olarak Çin mallarına
boykot etmek ve Çin’e yapılan turistlik seyahatlerin durdurmak sonuç alınması açısından çok daha uygun ve yararlı olaY.Murat GÜZTOKLUSU
caktır.
Yurt Partisi Genel Başkan Yardımcısı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 19
Nisan 2009 günü yapılan erken milletvekili seçimlerinin sonucu, yeni bir umuda yolculuğun da göstergesi oluyor. Kıbrıs Türkleri, adadan gidici değil
kalıcı olacaklarının da mesajını da ilgili veya sorunlu
olan herkese vermişlerdir. Seçim sonuçlarının birincil fikrinin de bu olduğunun herkesçe paylaşılması
ve kabul edilmesi gerekiyor.
Referandum sürecinde verilen sözlerin buharlaşması
sonrasında, Kıbrıs Türkleri, tepkilerini milletvekili
seçimlerinde vermiş oldular. Adada yaşanan bu
güzel ve onurlu duruşun Orams Davası ile gölgelenmek istendiği de ortalık yere çıkmıştır.
Ortodoks Kilisesinin önderliğinde başlatılan adanın
kuzeyindeki Rum topraklarına el konulması hareketinin yayılarak ve genişletilerek bu noktaya taşınacağının da çok önceden görülmesi gerekiyordu.
Çünkü Loizidu davası diye başlatılan süreç, Aresti
davası ile yeni bir boyut kazanıyordu. Orams davası
ile de sorunun hızla çok tehlikeli bir noktaya doğru
taşınmakta olduğunun artık görülmesi gerekiyor. Bu
tür davalar devam edeceğine göre, gerekli olan çalışmaların bir an önce yapılması bir zorunluluktur.
Geçmişe kısaca bakacak olur isek, Loizidu davasının
münferit bir dava olacağı ve genele taşınamayacağı
düşünülmüştür. Bu bakışın sakat bir yaklaşım
olduğuna ilişkin görüş, o dönemde kabul
görmemiştir. Geçmişe bağlanıp kalmanın anlamsız
olduğunu biliyoruz.
O zaman yapılması gerekenleri yeniden paylaşmak
durumundayız Şu anda soruna çözüm bulma
görüşmelerinin, hızlandırılmış turlarla sürdürülmesi
kararı alınmıştır. Toprak konusu es geçilerek bu noktaya gelinmiş olması çok tehlikeli bir yaklaşımdır.
Özellikle Türk Vakıflarına ait olan toprakların
statüsü sorgulanmalıdır.
Görüşmeler sürdürülürken Rum tarafı sürekli olarak
mülkiyet ve toprak konusunda, “mülkiyette, malın
eski sahibinin ilk sözü söylemesi” gerektiğini
savunuyordu. Mülkiyetle ilgili çalışma grubu üyesi
Serden Hoca, haklı olarak konuyu gündeme
taşımıştır. Geçte olsa bu konuyu gündeme taşıdığı
için kendisini yürekten kutlamak istiyoruz.
Görüşmeler sırasında Serden Hoca, “Mülkiyette,
malın eski sahibi ilk sözü söyleyecekse 1900 1948 yılları arasında yağmalanan ve istimlak edilen
270 bin dönümlük Vakıf malları ne olacak? Bizde
malımızı istiyoruz. Yağmalanan mülklerin ilk sahibi
Evkaf’tır. Bu konu masadadır. Mülkiyet ibrazları
yapacağız. Uluslararası tarafsız kurum da oturup
karar verecek” diyordu. Geçte olsa bu noktaya
geliniyor olması umutların yeniden yeşermekte
olduğunun da kanıtı olmaktadır.
Bu noktada Avrupa Topluluğu Adalet Divanı’nın
uluslararası ve tarafsız bir kurum olmadığının da
kabul edilmesi gerekmektedir. Daha önceleri Kıbrıs
Türklerini ilgilendiren konularda verdikleri kararlarla da sabıkalı durumdadırlar.
Verdiği kararları sürekli tartışılan bu kurumun son
olarak verdiği karar, yasal değil politik bir karardır.
Rum basını bu karardan yola çıkarak saldırılarını
sürdürmektedir. Kararı, “Yağmaya Fren…
Yağmacılığa Son… Tek Egemen Devlet Kıbrıs
Cumhuriyeti… Mülklerimizle İlgili Karar Türkiye
İçin Şamar” diye duyuruyorlardı.
Avrupa Birliği Komisyonu bir süre önce, “10.
Protokolün bir anlaşma oluncaya değin, AB
Yasalarının Kuzey Kıbrıs’ta uygulanamayacağı”
kararını almıştı. Bu kararın olduğu bir kurumda,
Orams davasına ilişkin olarak verilmiş olan karar ise
havada kalmaktadır. Bu kuruluşun adını Avrupa
Topluluğu ADALETSİZLİK Divanı olarak
değiştirmek gerekiyor mu ne…
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde göreve yeni
başlayan hükümete ağır bir sorumluluk düşmektedir.
Adanın güneyinde İngilizlerin marifetleri ile gasp
edilen Türk Vakıflarına ait toprakların konusunu birincil öncelikle ele almaları gerekiyor.
Uluslararası mücadele, iğne ile oya işlemekle koşut
bir mücadele yöntemidir ve uzun bir soluğu gerektirmektedir. Rumların yıllardır sürdükleri bu yöntemin gasp edilen topraklarımızla ilgili olarak yapılmasını zorunlu görüyoruz. Seçimlerde Kıbrıs
Türkleri bu konuda da mesajını vermiştir.
Türkiye’den de alınacak hukuki destekle ve ortak
olarak yürütülecek çalışmalarla güzel sonuçlara
ulaşılacağına inanmaktayız. Anadolu insanı da
siyasetçilerden bunun sağlanmasını istemektedirler.
Geçtiğimiz hafta içerisinde katıldığımız bir panelde
izleyicilerden akademik unvanı olan bir takım kişiler
“Kıbrıs sorununun milli bir dava olmadığı söylemekle kalmadılar. Yıllardır yürütülen mücadelenin
Türkiye ve Yunanistan’ın destek vermeleri sonrasında Türk faşistlerle Rum faşistler arasındaki bir
mücadele olduğunu” söylüyorlardı. Bilim adına
görev yapanların düzeyi bu olduğuna göre neden
mesafe alamadığımız ortalık yere kendiliğinden çıkmış oluyor.
Azerbaycan’la yaşanmakta olan kırılmanın en kısa
sürede ortalıktan kaldırılması siyasetçilerin elindedir.
Bölgede 20 yıla yakın bir süredir kurulan bir denge
vardır. Açılması düşünülen kapı ile dengenin bozulacağının da bilinmesi gerekiyor. Ortak sınırı tanımamakta ısrar eden ülkeye hangi sınırı da açacağımızın
sorgulanması gerektiğini söylemek istiyoruz.
SEVGİ ile kalınız…
08 Mayıs 2009 - Ankara -

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

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

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
24 Temmuz 2009 Cuma Yýl:5 Sayý:238 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr

TEŞEKKÜR

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

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi,
EGO Spor Klübü atletlerinden oluşan
Dünya Şampiyonu, Beypazarı Lisesi
Atletizm Takımına, bu güne kadar maddi
ve manevi desteklerini esirgemeyen;

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
İ.Melih GÖKÇEK’e

EGO Genel Müdürü Ömer ULU’ya
EGO Spor Klüp Başkanı Zafer İÇYER’e
Teşekkür Ederiz.

Antrenör; Muhsin SOYSAL
Alper BAŞYİĞİT
Sporcular; Hande YAZICIOĞLU,
Elçin KAYA, Gül TİFTİK,
Gamze BARLAS, Merve GÖKÇE,
Nimet KARAKUŞ, Gülsen DEMİREL,
Fatma Cemre YURTSEVEN, Tuba YİĞİT,
Elif YILDIRIM
BÖLGEYÝ WEB’LÝYORUZ

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

Alan adı tescili ve Hosting bayililiklerimizle

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL

SU

UF
SARR
A
T
N
DA

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

Fiyatları Düşürdük

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

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

DİJİTAL BASKI MERKEZİ
Kaşeleriniz 20 Dakikada hazır

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

Beypazarı için Hava Durumu

Ülkemizin Doğu Bölgelerinde Sağanak Ve Gök
Gürültülü Sağanak Şeklinde Görülecek Olan Yağışların;
Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı
Ve Iğdır Çevrelerinde Kuvvetli Olması Bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin doğu
bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde
görülecek olan yağışların; Trabzon, Rize, Artvin,
Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde
kuvvetli olması bekleniyor.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan
tahminlere göre; hava sıcaklığının ülkemizin güney ve
batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece
üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında
seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve
kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve
kuzeybatı, zamanla Akdeniz kıyı kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, iç ve batı
kesimler ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli
olarak esecek.
Bazı illerimizde beklenen hava durumuyla günün en
yüksek sıcakları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 32
İstanbul: Az bulutlu ve açık 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı
bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 40
Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 27
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların il
genelinde kuvvetli olması bekleniyor) 27
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların
öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor) 24
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,
öğle saatlerinden sonra Sıcaklık (ºC)
34 °C
kısa süreli ve yerel olmak Nem (%)
24
üzere sağanak ve gök
Basınç (hPa)
1008 hPa
gürültülü sağanak yağışlı
.......
Görüş (km)
38
Rüzgar
(km/sa)
Güneyden
8
Beypazarı’nda ise son 6
günlük hava tahmin raporu ise şöyle;

25 Temmuz Cumt.
En Yüksek
34°C
En Düşük
16°C

28 Temmuz Salı
En Yüksek
31°C
En Düşük
18°C

26 Temmuz Pazar
En Yüksek
34°C
En Düşük
17°C
29 Temmuz Çrşam.
En Yüksek
30°C
En Düşük
17°C

27 Temmuz P.tesi
En Yüksek
32°C
En Düşük

18°C

30 Temmuz Perşem.
En Yüksek
28°C
En Düşük
18°C

YENİ HASTANE BİNASI YAPILMASI
PROJE KAPSAMINA ALINDI.

Edinilen bilgiye göre, fiziki koşullarının yetersizliği
nedeniyle Adalet Bakanlığı'nca karar verilen 46 yıllık
Beypazarı Cezaevi yıkılacak; yerine Beypazarı
Devlet Hastanesi ek binası inşa edilecek. Cezaevinin
kapatılmasının ardından, tutukluların Sincan E Tipi
Cezaevi'ne gönderildiği belirtildi. Adalet
Bakanlığınca yer, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne tahsis edilmişti..
2009 yılı için yeni hastane binamızın yapılması
bakanlık bütçe planına alınmıştır. Yeni hastane
binasının yapılmasının bölgemiz halkı açısından ve
verdiğimiz sağlık hizmeti kalitesi açısından önemli
ölçüde yararlı olacağı düşüncesindeyiz.

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

DÜĞÜN SÜNNET NİŞAN
VİDEO KASETLERİNİZ
CD YE AKTARILIR

ORTA ANADOLU REKLAMCILIK A.Þ.

Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32

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

Kemal ÇELEN Gsm: 0.532.557 98 53

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

