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

31 Temmuz 2009 Cuma Yýl:5 Sayý:239 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- YKr
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

*www.yeniyildizgazetesi.com *idare@yeniyildizgazetesi.com *yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com *www.ortaanadoluas.com *ortaanadolu@ortaanadoluas.com

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

MMÜÜHHÜÜRR VVEE
KKAAŞŞEELLEERRİİNNİİZZ
2200 DDAAKKİİKKAADDAA

TTEESSLLİİMM
TTeell::77662255116633

TTiinnttoo mmaaddeenn aavvıınnddaa

DDÜÜNNYYAA mmaaddeenn üürreettiimmiinniinn yyüüzzddee 1122,,55''lliikk kkııssmmıınnıı eelliinnddee

bbuulluunndduurraann vvee RRiioo TTiinnttoo şşiirrkkeettii,, AAnnkkaarraa''nnıınn KKaazzaann,,
SSiinnccaann vvee BBeeyyppaazzaarrıı iillççeelleerriinnddee zzeennggiinn ttrroonnaa mmaaddeennii
aarrııyyoorr.. 
IMF ve Dünya Bankası'nın talepleri doğrultusunda hazır-
lanan Madencilik Yasa Tasarısı ile Türk madenlerinin
"peşkeş çekilip çekilmediği" tartışılırken, uluslararası
madencilik şirketleri, Türkiye'deki madenler için kolları
sıvadı. Özellikle dünya madencilik devi Rio Tinto'nun,
Türkiye'deki maden sahaları için geniş kapsamlı araştır-
malar yaptığı belirtildi. 
30 milyar dolarlık cirosu 
Devlet Denetim Elemanları Derneği (DENETDE) üyeleri

ve Eti Holding A.Ş. Teftiş Kurulu Başmüfettişleri
Mustafa Çınkı ile Galip Türkmen'in yaptığı araştırmaya
göre, Dünya maden üretiminin yüzde 12,5'lik kısmını
elinde bulunduran ve yıllık cirosu 30 milyar dolara
ulaşan Rio Tinto şirketi, Rio Tur firması aracılığı ile
Ankara'nın Kazan, Sincan ve Beypazarı ilçelerinde trona
madeni arıyor. Şirketin, sözkonusu ilçelerde yaptığı
araştırmalarda zengin trona madeni yatakları tespit ettiği
ve bu sahaların bulunduğu toprakları satın aldığı
kaydedildi. Müfetişlerin araştırmalarına göre, Rio Tinto
ayrıca, Anatolia Mineral Devlopment Ltd. isimli firması
ile, altın, gümüş, bakır çinko madeni araması yapıyor. 

EEGGOO GGEENNEELL MMÜÜDDÜÜRRÜÜ ÖÖMMEERR UULLUU
ŞŞAAMMPPİİYYOONN SSPPOORRCCUULLAARRII ÖÖDDÜÜLLLLEENNDDİİRRDDİİ

Misafir Kalem
SSİİYYAASSEETTÇÇİİLLEERREE TTAAVVSSİİYYEELLEERR ((33))

İİssmmaaiill HHaakkkkıı KKaarr
İİnnssaann İİlliişşkkiilleerrii UUssttaassıı

ARA SIRA

DURUMUN YENİSİ
Kıbrıs’ta çözüme ilişkin görüşmelerin tık nefes
olduğu artık herkesçe kabul edilmektedir. Toprak ve
Mülkiyet konusunda uzlaşma sağlanamadığı için
görüşmeler askıya alınmıştır. Konunun temelinde ise
“tüm mallar ilk kullanıcısı olan sahibinindir” yak-
laşımının yattığı biliniyor. Bu yaklaşımı “ada toprak-
larının tamamı bizimdir” düşüncesinin yattığını
söylemek olasıdır. 
Kıbrıs Türk Vakıflarına ait olan toprakları da kendi
egemenlik alanlarında görüyor olmaları ise
düşündürücüdür.                        YYaazzııssıı SSaayyffaa 33’’ddee

Merhaba sevgili arkadaşlar!
Geçenlerde çok eski dostlarımdan biri ile

görüşüyordum. Sağ olsun biz  aramada kusur etsek de o
etmez. Kadim dostluğunun gereğini her zaman gösterir.
Sohbetimizde laf döndü dolaştı, siyasilerle alakalı
makaleme geldi. “ – Hocam, şu yazıları okurken aklıma
geldi. Hatırlar mısın, senin adaşın olan bir belediye
başkanımız vardı. YYaazzııssıı SSaayyffaa 22’’ddee 

Beygem  3. Gençlik Şöleni Yapıldı 
HHaabbeerrii  33 ddee

Turizmciler Beypazarı’nda
toplandı.              HHaabbeerrii 33’’ddee
Beypazarı Ak Parti’den bir Grup
ankara İl Emniyet Müdürünü
Ziayer etti.                  HHaabbeerrii 33’’ddee

Ahmet GÖKSAN
a.goksan@hotmail.com

Gençlik Değişim
Kapsamında
Gençler Buluştu

HHaabbeerrii 33 ddee
Ak Parti  İlçe
Yönetiminden Ankara
İl’e ziyaret HHaabbeerrii 33’’ddee

Ayaş Belediyesi Ayaşlı
ailesinin mirası peşinde 

HHaabbeerrii 22 ddee
Beypazarı'na yangın havu-
zları kuruluyor

HHaabbeerrii 22 ddee

Beypazarı’nda Elektrik Kesintisi 
HHaabbeerrii 22 ddee

Beledite Başkanı Cengiz
ÖZALP Parklarda
Denetim Yaptı HHaabbeerrii 33’’ddee
Belediye Başkanı  ÖLzalp 
basına yemek verdi HHaabbeerrii 44’’ddee

Güdül ilçesi Kayı köyünde çıkan arazi yangının-
da 65 dönüm ekli alan yandı. Yangını söndürmek
isteyen iş makinesi operatörü yaralandı.
Beypazarı'nın Uruş beldesi yakınlarındaki Güdül
ilçesi Kayı köyü arazisinde bilinmeyen nedenden
dolayı çıkan yangına Uruş, Güdül ve Beypazarı
belediyelerinin itfaiye ekipleri müdahale etti.
Uruş Belediye başkanı Osman Şefik Karlıdağ, iki
büyük arazi yangını atlattıklarını kaydederek,
“İtfaiye ekiplerinin ve halkın yanan arazi yangını
söndürme çalışmalarına katılması ile yangın kon-
trol altına alındı, ancak 60–65 dönüm ekili alan-
daki buğdaylar yandı” dedi.
Uruş Belediye Başkanı Osman Şefik Karlıdağ,
yangının çıktığı yerde Kayı köyüne ait bağ ve
bahçelerin de bulunduğunu ve buraların da zarar
gördüğünü söyledi.
Başkan Karlıdağ, yangına müdahale eden iş
makinesi operatörü Ali Emirhan Kaya'nın, alev-
lerin aniden yükselmesi sonucu yaralandığını
bildirdi. Karlıdağ, yaralının, Beypazarı Devlet
Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından
Ankara Numune Hastanesi'nin, yanık servisi
bulunan Akyurt Semt Polikliniği'nde tedavi altı-
na alındığını da söyledi.

Diyanet camiası Bilge köyünde genç yaşta katledilen
köyün imamı Kazım Ozan için ağlıyor. Mardin'de bir
camiye Beypazarı'nda ise kuran kursuna adı verilecek
imamın üç kızkardeşinin eğitim masrafını da yine Diyanet
üstlendi. 
Çocukluk hayalini gerçekleştirmek, İslam'ın doğru bilgisi-
ni anlatmak, rehber ve önder olmak için 2 yıl önce
Beypazarı'ndan Mardin'e doğru yola çıkan imam Kazım
Ozan'ın genç yaşta ölümü Diyanet camiasını derin yasa
boğdu. Din bilgisiyle vatandaşları aydınlatmak için ilk
görev yerine büyük bir heyecanla giden Ozan'ın çalış-
maları camiada takdirle anılıyor.
SSOONN HHUUTTBBEESSİİNNDDEE ZZUULLÜÜMM VVAARRDDII 
Mardin Müftüsü Mehmet Kızılkaya, sık sık görüştüğü
Ozan'ı "tam mesleğin adamı" olarak tanımlıyor.
Kızılkaya, görev şehidi Kazım Ozan'ın hatırasını yaşat-
mak için Mardin merkezde yapılacak camilerden birine
ismini vermeyi düşündüklerini kaydetti. Beypazarı
Müftüsü Mustafa Düzgüney ise genç imamın adının
önümüzdeki aylarda açılacak Kur'an kurslarından birine
verileceğini bildirdi. Ailesi için yardım kampanyası başla-
tan Türkiye Diyanet Vakfı ayrıca Kazım Ozan'ın kız
kardeşlerinin eğitim masraflarının karşılanması planlanıy-
or. İlk görev yeri olan Bilge köyünde dini eğitim ver-
menin yanında çocukların derslerine de yardımcı olan
Ozan, çocukların liseye gönderilmesi için de aileleri ikna
ettiği öğrenildi. Ozan köyde Kürtçe öğrenip bu şekilde
köylülerle daha kolay iletişim kurmayı başarmıştı. Tayini
Bolu Kıbrıscık'a çıkan ve cuma namazında köylülerle
helalleşecek olan Ozan'ın öldürüldüğünde cebinden çıkan
kurşun kalemle yazılmış cuma hutbesinde ise insanın
yaratılış itibariyle ne kadar mükemmel olduğuna dikkati
çekilmiş, bu özelliğiyle insanın zulüm ve eziyetten uzak
durması gerektiğini öğütlemişti. Ancak bu hutbeyi oku-
mak nasip olmadı. 
Şehit annesi mertebesine çıkardı 
Anne Neriman Ozan Anneler Gününde her anne gibi
oğlunun yanında olmasını istediğini belirterek,
“Oğlumuzu iyi bir insan olsun diye yetiştirdik. Geriye
baktığımda bunu da başardığımıza inanıyorum. Bu
Anneler Günü'nde bana bir hediye alamadı, ama oğlum
beni şehit annesi mertebesine ulaştırdı. Bundan daha
büyük gurur olur mu? Onunla hep gurur duyacağı” dedi.. 

BBÖÖLLGGEE

EEssttttoonnyyaa’’nnıınn bbaaşşkkeennttii TTaalliinnddee yyaappııllaann DDüünnyyaa OOkkuullllaarr
AArraassıı AAttlleettiizzmm ŞŞaammppiiyyoonnaassıınnddaa DDüünnyyaa ŞŞaammppiiyyoonnuu
oollaann vvee bbaaddmmiinnttoonn bbaallkkaann şşaammppiiyyoonnuu oollaann vvee bbaaşşaarrıı
kkaazzaannaann ttüümm ssppoorrccuullaarr iillee aannttrreennöörrlleerrii AAnnkkaarraa
BBüüyyüükkşşeehhiirr BBeelleeddiiyyee BBaaşşkkaannllıığğıı EEGGOO GGeenneell MMüüddüürrüü
ÖÖmmeerr UUlluu 2288..0077..22000099 SSaallıı ggüünnüü mmaakkaammıınnddaa kkaabbuull
eeddeerreekk ööddüülllleennddiirrddii.. 
Ömer Ulu; ‘’EGO olarak sosyal alanda da hizmet
veriyoruz. Gençlerin spor yapması kahve ve kötü
alışkanlıklardan alıkoymaktadır. Enerjilerini Spor
sahalarında harcayarak vakitlerini spor yaparak
geçiren gençlerimiz hem bedenen hem de fikren
sağlıklı nesiller yetişmektedir. EGO olarak buna katkı
sağlamak ve sağlıklı nesil yetiştirmek görevimiz.
Görüyoruz ki bu destek ve hizmetlerimiz bize başarı
ve ödül olarak geri dönüyor. Bu destek ve hizmetler-
imiz devam edecek. Başarılı sporcularımız bizi gurur-
landırdı. Bundan sonra da Milli takımlara giren
şampiyon olan üst düzeydeki sporcularımıza da
desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Bu sporcu-
larımızın ülkemizi dünya ve olimpiyat şampiyon-
alarında daha iyi temsil etmelerini sağlayacağız’’
dedi. 
EGO sporun alt yapısından oluşan Beypazarı Lisesi
Kız takımı öğrencileri ve antrenörleri ile diğer sporcu-

ları ağırlayan EGO Genel Müdürü Ömer Ulu sporcu-
lara çeşitli hediyeler verdi. EGO Spor ve Beypazarı
Lisesi Kız Takımı Antrenörü Muhsin Soysal’ı da
tebrik eden Ulu Soysal’a kızların başarılarında göster-
diği özel ilgi ve alakadan dolayı tebrik ederek başarı
diledi. 
Antrenör Muhsin Soysal EGO Spor’un alt yapısını
oluşturan Beypazarı Lisesinin başarısı Türkiye’de
örnek bir model gösterilebilecek bir başarıdır.
Buradaki başarının sırrı okul, klüp ve kurumların
işbirliğidir. En büyük gayrette başarılı sporculardan ve
ailelerinin desteklerinden kaynaklanmaktadır. Bu üç
temel öge Türk sporunun kalkınmasının temel
gereğidir. Tek başına bir Lisenin üst düzey sporcu
yetiştirmeye maddi ve manevi imkanların yetmesi
mümkün değildir. Dünya şampiyonu olan sporcu-
larımız aynı zamanda 6 yıldır EGO Sporun sporcusu
olarak yarışmaktadırlar. 15 yıldır yapmakta olduğum
atletizm sporunda daha önce çalıştırdığım 3 kuşak
sporcuyu klüpleşemediğimiz ve bir kurumdan destek
alamadığımız için 15 -16 yaşlarında spora devam
ettiremez duruma düştük. Bu sporcuların içinde de
çok başarılı sporcular vardı ama Türk atletizmine
kazandırılamadı ve yok olup gitti. Bu ülkemiz için
çok büyük bir kayıp. Nice değerlerimizi desteksizlik
nedeniyle kaybediyoruz. EGO Genel Müdürlüğüne bu
son sporcularımızın desteklenmesi adına gösterdikleri
maddi ve manevi destek nedeniyle Teşekkür ederiz.
Eğer bu desteği bulamasaydık bu gün başarılı olan ve
Dünya şampiyonluğunu bizlere kazandıran sporcu-
larımızda önceki sporcularımız gibi yok olup gidecek-
lerdi. Bu nedenle başta Büyükşehir Belediye
başkanımız sayın Melih Gökçek olmak üzere EGO
Genel Müdürümüz Ömer Ulu, EGO Spor Klüp
Başkanı Zafer İçyer, Beypazarı Kaymakamı Hikmet
Aydın, Beypazarlı işadamlarımızın sporcularımızın
başarısında büyük emeği geçmiştir. Hepsine teşekkür
eder desteklerinin devamını Türk Sporu bekleriz’’
dedi. 

TTaarrıımm aarraazziissiinnddee
yyaannggıınn:: 11 yyaarraallıı

Doç Dr. Oya Akgönenç

DDooğğuu TTüürrkkiissttaann oollaayyllaarrıı vvee UUyygguurrllaarrıınn
vvaarr oollmmaa mmüüccaaddeelleessii 

GGeeççeenn HHaaffttaannıınn DDeevvaammıı
Pek çoğunda Çinli nüfus büyük azınlıklar halinde
bulunmakta ve onların ekonomisine büyük katkılarda
bulunmaktadır. Kendi ülkelerinde pek çok sayıda faal
azınlık grupları olan bu devletler, Çin'le uğraşmak iste-
memektedirler.
bb-- AAssyyaa kkoommşşuullaarrıı::
Pakistan ses çıkartamamaktadır. Pakistan ve Çin arasın-
da stratejik ortaklık mevcuttur. Kaldı ki şu günlerde,
ABD bir taraftan Swat vadisini vururken, diğer taraftan
Rusya ve Hindistan'la işbirliği içine girerken, ekonomik
olarak, yatırım ve altyapı inşaatları ile Pakistan'a yardım
eden tek ülke Çin'dir. YYaazzııssıı SSaayyffaa 22’’ddee 

BBeeyyppiilliiçç''ee kküürreesseell kkrriizz hhaaffiiff ggeellddii
Beypiliç Avrupanın en
büyük kapasiteli kes-
imhanesini kuruyor.
Ekim ayından itibaren
ihracata başlayacak. Bu
konuda açıklama yapan
Beypiliç Genel Müdürü
Sait Koca, 'Avrupa'nın
en büyük kapasiteli kes-

imhanesini kuruyoruz.
Tarihimizin en büyük
krizini yaşadık geçen yıl.
Bu global kriz bize hafif
geldi. Kotaları
yetiştirirsek, ekim ayın-
dan itibaren, ufak ufak
avrupa birliğine ihracata
başlarız' dedi.

ŞŞeehhiitt iimmaammıınn aaddıı ccaammiiddee yyaaşşaayyaaccaakk 

Beypazarı’nda Elektrik Kesintisi 
HHaabbeerrii 22 ddee

Halter ve Güreşte 5
madalya daha HHaabbeerrii 33’’ddee
Nallıhan’da İngilizceye yoğun
ilgi HHaabbeerrii 44’’ddee
Hastane Bilgi Rehberi 33’’ddee

Beypazarı’Kaymakamı İzinden
Döndü.           HHaabbeerrii 33 ddee
Beypazarı Devlet
Hastanesinde ayrılmalar
oldu.              HHaabbeerrii 44’’ddee
Beypazarı Hava Durumu 

HHaabbeerrii  44’’ddee
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Merhaba sevgili arkadaşlar!

Geçenlerde çok eski dostlarımdan biri ile
görüşüyordum. Sağ olsun biz  aramada kusur etsek de o
etmez. Kadim dostluğunun gereğini her zaman gösterir.
Sohbetimizde laf döndü dolaştı, siyasilerle alakalı
makaleme geldi. “ – Hocam, şu yazıları okurken aklıma
geldi. Hatırlar mısın, senin adaşın olan bir belediye
başkanımız vardı. Ne yalan söyleyeyim belediyecilik adına
pek de elle tutulur bir şey yapmadı ama iki dönem üst üste
kazanmayı becerdi. O zamanlar buna bir anlam verememiş-
tim. Oysa şimdi anlıyorum ki, insanların gönüllerine
yatırım yapıyormuş. Ah birde belediyeciliği daha iyi
bilseydi, ne kadar iyi olurdu. Kaymaklı kadayıf!”
Sözlerinde gerçekçilik payı yok değil. Yaptığı çalışmalar-
dan ziyade, insanlara olan yaklaşımı çok hoştu. Çocukla
çocuk, yetişkinle yetişkin olmasını çok iyi beceriyordu.
Simitçiyle olan bir sohbetini hatırlıyorum. Çocuğa o kadar
samimi, o kadar içten davranmıştı ki, sormayın. Sakın yan-
lış anlamayın, bu diyaloglar sadece seçim arifesinde
olmuyordu. Bilir siniz, secim arifesine buna benzer çok
ziyaretler yapılır. Hem de abartılı bir şekilde. Bizim adaş
başkan, başkanlığı süresince bunu rutin olarak yapıyordu.
Şüphesiz sevmeyeni olmuştur. Ancak hiç kimsenin ondan
söz ederken ”çok kötü bir adamdır” sözünü işitmedim. En
fazla partisini acımasızca eleştirenler olmuştur, o kadar.

Her zaman söylerim; ana babadaki evlat sevgisi,
yaratılış gereği olan bir duygudur. Bunun dışındaki tüm
sevgilerin oluşması, evvela saygı ile başlar. Saygı olmadan
sevgi olmaz, olamaz. Kabul edelim ki, sevginin oranı kişi-
den kişiye değişir. Bu çok normal bir duygudur. Birini az,
diğerini daha çok sevebilirsiniz. Ama herkese saygı duy-
mak zorundasınız. Sloganlaştırdığım bir cümlem var:
”Sevgi tercih, saygı mecburiyettir!” Şüphesiz saygıyı da
belli oranda sevginin beslediğini unutmamak lazımdır.

Sevgili siyasi namzetler; yönettiğiniz halka asla
uzak durmayın. Onlarla haşır neşir olun. Fakat sadece
onların toplantılarına düğün derneklerine gitmeniz yetmez.

Randevu verin; herkesin sizinle bire bir
görüşmek isteyeceği özel problemleri olacaktır. Onlarla
sadece fırsat buldukça görüşmeyin. Hatta bunu hiç yap-
mayın. Onlara randevu verin. İşinizin yoğunluğu gereği bir
hafta, bir ay sonrasına gün vermeniz çok normaldir. Ancak
çok olağan üstü durumlar hariç, randevunuza sadık kalın.
Bu, kişiye verilen değerin en önemli göstergesidir. Tam bu
anlattığımız konuya benzer bir hadiseyi yaşayan bir okuru-
mun öfke ve sitem dolu eleştirisini okumuşsunuzdur. O

kadar saat bekleyip, geçiştirme bir toplantı.. Ne kadar onur
kırıcı değil mi? Ama sonunda beddua etmesi hoş olmadı.
Hanım efendi bilmelidir ki, o başkan yaptığı yanlışı bilmiy-
or. Eğer bilse yapmaz diye düşünüyorum.

Mesela ben de bir belediye başkan yardımcısından randevu
talep ettim, bekliyorum. Henüz bir sene olmadı. Şaka bir
yana, ben bazen bu gibi durumlarda özel yöntemlerle bu
kalkanı deliyor ve görüşüyorum. Bunlar sır değil, eğitimler-
imde teknikleri dinleyenlerimle paylaşıyorum. Görüşmemiz
bittikten sonra bu siyasiye ince bir mesaj verip, oradan
ayrılıyorum. Yüzlerindeki şaşkın ifadeyi görmelisiniz.
İnanın birçoğu randevu hususunda nasıl bir hatanın içinde
olduklarının farkında değiller. Eğitimlerimin birinde deney-
imli siyasetçi olduğu her halinden belli katılımcı; “ –
Hocam randevuyu vermesine veriyoruz ama gelenlerin
bazıları fırsat bu fırsat diyerek resmen demir atıyorlar!”
diye çıkıştı. Haklı olduğu durumlar var. Ama bunun bir
çözümü de var. Özel kalem, yönetici asistanlığı, sekreterlik
mesleği zaten bunun için var. Haydi, sekreterleri bu konuda
tam donanımlı saymazsak, yönetici asistanları ve diğerleri
acaba ne için istihdam edilirler? Onların randevu verirken
konunun önemine göre zamanlama yapmak gibi bir ödev-
leri vardır. Mesela; “İsmail bey, size …. tarihinde saat
16:15 - 16:25 arası randevu veriyoruz. Lütfen saatinde ran-
devunuzda olunuz. Eğer geç kalırsanız,  bu durum rande-
vunuzun bir başka tarih ve saate kaymasına sebep olacak-
tır.” şeklinde uyarmalıdır. Bu zamanlama hassasiyetini ran-
devu için ofise buyur ederken tatlı bir üslup ile tekrar hatır-
latmalıdır. Eğer beceremiyorlarsa, gönderin eğitelim. Bu
kadar basit. Derdim var.. derdim var diyerek yana yakıla
ağlayan insan çare bulabilir mi? Ben böyle bir çözüm
bilmiyorum. Öğrenmeden bilmek, bilmeden yapmak kims-
enin harcı değildir. Ama siz randevu kabul eden ev sahibi
olarak, toplantıyı yönettiğinizi unutmayın. Bilgi almak
maksadı ile yerinde soru sorma kabiliyetinizin olması
lazım. Mevlana ne güzel demiş; “ Doğru soru, cevabın
yarısını içinde barındıran sorudur”. Doğru soruları sorarak
konuyu anlayın, ayrıntılar için ekibinize havale edin. Ve
mutlaka raporunu isteyin. Bu onlara disiplinli olarak çalış-
ma kabiliyeti kazandırır. Sizde geriye dönük faaliyetlerinizi
kayıt altına almış olursunuz. 

Kısa kısa yazalım ki, okuması kolay olsun.
Malum, okumada milletçe tembel olduğumuz gerçeğini
bazen unutuyorum. Bu durumu, bana gelen mailleriniz
hatırlatıyor. Hepinize mutlu ve huzurlu bir hafta sonu diliy-
orum. Hafta içi görüşmek dileğiyle hepinizi sevgiyle
selamlıyorum.
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nun Köst köyü yakınlarındaki Bakırlı
Yaylası'nda yapılmaya başlandığını belirten
yetkililer; ''Bakırlı Yaylası'ndaki bu yangın
söndürme havuzu aynı zamanda Bolu'nun
Kıbrıscık ve Seben ilçelerindeki muhtemel
orman yangınlarında da kullanılabilecek.
İlerleyen dönemde sayısı 6'ya çıkartılacak havu-
zlarla, orman yangınlarına karşı daha etkin
mücadele edilmiş olunacak.'' açıklamasında
bulundular. 
Öte yandan, hava sıcaklıklarının artmasıyla
Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğünün motor-
ize ekiplerinin,  gündüz orman yangınlarına
gece ise kaçak avcılığa karşı devriyelerini şık-
laştırdığı öğrenildi.                 2299 tteemmmmuuzz 22000099
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GGeeççeenn HHaaffttaannıınn DDeevvaammıı
Pek çoğunda Çinli nüfus büyük azınlıklar halinde bulun-
makta ve onların ekonomisine büyük katkılarda bulun-
maktadır. Kendi ülkelerinde pek çok sayıda faal azınlık
grupları olan bu devletler, Çin'le uğraşmak istememekte-
dirler.
bb-- AAssyyaa kkoommşşuullaarrıı::
Pakistan ses çıkartamamaktadır. Pakistan ve Çin arasında
stratejik ortaklık mevcuttur. Kaldı ki şu günlerde, ABD
bir taraftan Swat vadisini vururken, diğer taraftan Rusya
ve Hindistan'la işbirliği içine girerken, ekonomik olarak,
yatırım ve altyapı inşaatları ile Pakistan'a yardım eden tek
ülke Çin'dir. Kırgızistan ve diğer orta Asya Türk
Cumhuriyetleri zayıf ve korumasızdır. Yeraltı zenginlik-
leri çok ama nüfusları azdır. Dolayısı ile Çin'e karşı taraf
tutacak durumda değildirler.
cc-- DDiiğğeerr ÜÜllkkeelleerr::
Diğer Arap ülkelerinin pek çoğu Çin'le büyük ticaret
ilişkisi içindedir. Hemen yanlarındaki Filistinlilere
yardımcı olamıyorlar.  Mısır, zaten Gazze'de süre giden
abluka olayına yardımcı olmaktadır.
İslam Konferansı Örgütü bu konuda öne çıkabilecek tek
kuruluştur. Onun da telkinleri sadece insan hakları, yaşam
hakkının korunması, demokrasinin gelişmesine izin ver-
ilmesi gibi konularda uzlaşmacı bir yaklaşımla mümkün
olabilir.
Çin gücünün farkındadır. Çin, etrafındaki herkesle başa
çıkabilecek durumda olduğunu da bilmektedir. Girdiğimiz
yüzyılın Asya yılı olacağını çok iyi bilen Çin, oradaki
avantajlarından tekini bile feda etmeye niyetli değildir.
Bugünkü şartlar altında Çin'in bileğini bükecek veya ona
dur diyebilecek ve de böyle bir çatışmayı isteyecek bir
gücün mevcut olmadığını da tartabilmektedir.
Bugün Çin tekrar eski emperyal tutumuna bürünmüş
olup, komünist rejimin getirdiği katılık ve sertlik içinde
hedefine doğru ilerlemektedir.
dd-- TTüürrkkiiyyee''nniinn ttuuttuummuu::
"Mazlumun " yanında yer almış tarihi bir misyonun
mirasçısı olarak Türkiye haklı olarak Uygurların katliamı-
na sert bir tepki göstermiş bulunmaktadır. Bu ölen, ezilen
ve baskı altında işkence ve eziyet gören kendi insan-
larımız, soydaşlarımız ve dindaşlarımızdır.
Türkiye haksızlık ve zulme karşı sesini yükseltmeyi
bilmiştir. Nitekim Saadet Partisi tarafından organize
edilen 12 Temmuz 2009 Çağlayan Mitingi de bunun en
güzel örneği olmuştur. Orada partili ve partili olmayan
ama tüm Türkiye'nin çeşitli kesimlerini temsil eden gru-
plar bulunmuş ve haksızlık karşısında yekvucut hissiyat-
larını belirtmişlerdir.
Türkiye'nin de bazı açmazları mevcuttur. Mesela, daha
çok kısa bir süre önce Türkiye Cumhurbaşkanı Çin'i
ziyaret etmiş ve iki ülke arasında yeni anlaşmalar
yapılmıştır. Bu yapılan 19 önemli anlaşma ile Çin, 230
milyon dolarlık Türk malını almayı taahhüt etmiştir.
Çin'den ucuz mal getirerek geçimini temin eden ve bun-
lardan yararlanan büyük bir kesim de mevcuttur. Şimdi
bu öfke dalgası içinde büyük bir "Çin malı boykotu"
yapıldığı takdirde kimlerin zarar göreceği de doğru hesap
edilmelidir. Çin'in 2009 yılı dünya ticaret hacmi 2.6 trily-
on dolar meblağındadır. Aynı dönem içinde Türkiye ile
olan ticareti ise 13 Milyar dolar tutarındadır. Herkes bu
boykota katılsa bile, bunun Çin üstündeki etkisi ne ola-
bilir, bu düşünülmeye değer. Bugün, IMF bile kısa dönem
için Çin'den borç almış bulunmaktadır.
O halde varılan nokta maalesef tamamen küreselleşen ve
kapital düzenin hâkim olduğu günümüzün dünyasında,
Çin gibi bir ülkeye kolay, kolay bir şey yapılamayacağı
ve onun da bundan pek etkilenmeyeceği hususudur.
Sadece, İtalya'da yapılan G-8  veya zengin ülkeler toplan-
tısında sergilenen fütursuzluk, ve Çin'e tek söz söyle-
meme durumu, olayı anlatmaya yeter.
Nükleer denemelerini de Doğu Türkistan'da gerçek-
leştiren ve oradaki insanların sağlığı ve genetik yapısı ile
ölümcül şekilde oynayan Çin'e yine kimse bir şey söyle-
memektedir. İran için sürekli plan ve gürültü çıkartanların
Çin için benzeri bir eylem girişimi henüz vaki olmamıştır.
İşin içine bir de 1998-99 arasında imzalanan Duşanbe
Deklarasyonu olayı da girmektedir. Bu da işin hukuki
yönünü izah etmektedir. Çin bu deklarasyona imza
atmadan önce, şöyle bir maddenin yazılmasında ısrarcı
olmuştur:" Çin'in mevcut sınırlarının tanınmalı ve Sincan
bölgesi dahil ( Çince Kazanılmış, fethedilmiş topraklar
demektir) iç işlerine karışılmayacağına dair taahüdün ver-
ilmelidir. Bu madde eklenmiştir. (Bu, Çin için yeni bir
uygulama değildi)
Bunun üzerine Rusya da benzer bir madde ile Çeçenistan
işini garantiye almıştır. Böylece her iki Asya gücü de en
az Güvenlik Konseyi'nde herhangi bir müdahale gir-
işimine karşı iki oyu garantilemişlerdir. Bunu diğer
ülkelere kabul ettirmişlerdir çünkü bu durum diğerlerinin
de işine gelmiştir.
Daha sonra, 1999 yılında Ecevit'in Moskova ziyareti
sırasında imzalanan "Teröre karşı mücadele anlaşması"
içine bu deklerasyon maddeleri yerleştirilmiştir.
Şimdi, bir çok kişinin merak ettiği ve acaba "Çeçenlere
neden daha çok yardım etmiyoruz?" veya "Uygur
Türkleri için neden daha büyük bir mücadele yürütmüy-
oruz?" ve de onlara "neden kolay vize vermiyoruz?" sual-
lerinin pek de konuşulmayan hukuki yapıları ve gizli
cevapları ortaya çıkmaktadır.
SSoonnuuçç::
Durum ve güçlükler veya engeller ne olursa olsun, dünya
bu kadar gaddarlığa ve haksızlığa sessiz kalmamalıdır.
Dünya kalsa bile, biz kalmamalıyız ve vicdanımızın
sesine göre akıl çerçevesinde birşeyler yapmalıyız.
Çin'e karşı yürütülebilecek en etkili politika "kapalı veya
gürültüsüz diplomasi" yolu ile yapılmalıdır. Kapalı diplo-
masi, daha çok evrensel değerler üstünde durarak yapılan
vurgu ve talepler daha iyi dinleyici bulur ve daha etkili
olabilir.
Türkiye, Uygurlar için yaptığı Çağlayan Mitingi'nde
toplumun sesini yansıtmış ve kamu vicdanını konuştur-
muştur. On bir maddelik bir eylem planı ortaya konmuş-

tur. Bu önemlidir. Halkların ne düşündüğü ve ne hissettiği
de bilinmelidir. Bunun yanı sıra çeşitli baroların, meslek
odalarının, spor klüplerinin, tcaret odalarının,  sivil
toplum kuruluşlarının göstermiş olduğu tepkiler de
fevkalade önemlidir.
Türkiye'nin yanı sıra İran'da da birçok dini otorite böyle-
sine mezalime karşı sessiz kalınmaması hususunda çağrı
yapmışlardır.
İslam Konferansı Örgütü genel sekreterliği bir bildiri
yayımlayarak itidal, insan haklarına saygı ve demokrasi
konularında Çin'i daha hassas olmaya davet etmiştir.
Bütün bunlar devam etmeli ve dostluk bağları koparıl-
madan, dostluk çerçevesi içinde yardımcı olmak
konusunda her fırsat değerlendirilmelidir. Bu iş tehditten
ziyade ikna yolu ile halledilebilecek bir durumdur.
Aslında Doğu Türkistan olayı dünyanın içinde bulunduğu
"küreselleşme" sürecinde karşılaşacağımız a-simetrik
mücadelelerden sadece bir tanesidir. Önümüzdeki yıllarda
bunların artmasına ve Asya sahnesinde diplomasinin çok
daha farklı uygulandığını görmeye hazır olmalıyız.
Asya ülkelerindeki gelişmeler, zaman içinde olumlu etkil-
er meydana getirebilir. Yine güçlü ve zengin bir Çin
zamanla hem komşularına karşı hem de içindeki azınlık-
lara karşı, daha ılımlı ve destekleyici bir gelişim göstere-
bilir. Konjonktürel gelişmeler zaman içinde kendi den-
gesini oluşturacaktır
TTeeppkkiilleerr vvee SSeebbeepplleerr::
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 bağımsı-
zlık 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 gönder-
ilmemesi ve bu ekonomik kalkınma sürecinde ana yurt-
larına, dışardan gelen grupların kendilerinden daha hâkim
ve üstün bir sınıf meydana getirmesini istememektedirler.
Kendi dinlerini ve kültürlerini her zamanki gibi yaşaya-
bilmek, Uygur benliğini yaşatmak istemektedirler.
Olayların karşısında dünya devletlerinin ve milletlerinin
tepkisi gözden geçirilmeye değer.
aa-- BBüüyyüükk ddeevvlleettlleerr vvee öözzeelllliikkllee BBaattııllıı üüllkkeelleerr::
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 ülkel-
erle Çin'in bir çekişmesi yoktur. Pek çoğunda Çinli nüfus
büyük azınlıklar halinde bulunmakta ve onların ekonomi-
sine büyük katkılarda bulunmaktadır. Kendi ülkelerinde
pek çok sayıda faal azınlık grupları olan bu devletler,
Çin'le uğraşmak istememektedirler.
bb-- AAssyyaa kkoommşşuullaarrıı::
Pakistan ses çıkartamamaktadır. Pakistan ve Çin arasında
stratejik ortaklık mevcuttur. Kaldı ki şu günlerde, ABD
bir taraftan Swat vadisini vururken, diğer taraftan Rusya
ve Hindistan'la işbirliği içine girerken, ekonomik olarak,
yatırım ve altyapı inşaatları ile Pakistan'a yardım eden tek
ülke Çin'dir. Kırgızistan ve diğer orta Asya Türk
Cumhuriyetleri zayıf ve korumasızdır. Yeraltı zenginlik-
leri çok ama nüfusları azdır. Dolayısı ile Çin'e karşı taraf
tutacak durumda değildirler.
cc-- DDiiğğeerr ÜÜllkkeelleerr::
Diğer Arap ülkelerinin pek çoğu Çin'le büyük ticaret
ilişkisi içindedir. Hemen yanlarındaki Filistinlilere
yardımcı olamıyorlar.  Mısır, zaten Gazze'de süre giden
abluka olayına yardımcı olmaktadır.
İslam Konferansı Örgütü bu konuda öne çıkabilecek tek
kuruluştur. Onun da telkinleri sadece insan hakları, yaşam
hakkının korunması, demokrasinin gelişmesine izin ver-
ilmesi gibi konularda uzlaşmacı bir yaklaşımla mümkün
olabilir.
Çin gücünün farkındadır. Çin, etrafındaki herkesle başa
çıkabilecek durumda olduğunu da bilmektedir. Girdiğimiz
yüzyılın Asya yılı olacağını çok iyi bilen Çin, oradaki
avantajlarından tekini bile feda etmeye niyetli değildir.
Bugünkü şartlar altında Çin'in bileğini bükecek veya ona
dur diyebilecek ve de böyle bir çatışmayı isteyecek bir
gücün mevcut olmadığını da tartabilmektedir.
Bugün Çin tekrar eski emperyal tutumuna bürünmüş
olup, komünist rejimin getirdiği katılık ve sertlik içinde
hedefine doğru ilerlemektedir.
dd-- TTüürrkkiiyyee''nniinn ttuuttuummuu::
"Mazlumun " yanında yer almış tarihi bir misyonun
mirasçısı olarak Türkiye haklı olarak Uygurların katliamı-
na sert bir tepki göstermiş bulunmaktadır. Bu ölen, ezilen
ve baskı altında işkence ve eziyet gören kendi insan-
larımız, soydaşlarımız ve dindaşlarımızdır.
Türkiye haksızlık ve zulme karşı sesini yükseltmeyi
bilmiştir. Nitekim Saadet Partisi tarafından organize
edilen 12 Temmuz 2009 Çağlayan Mitingi de bunun en
güzel örneği olmuştur. Orada partili ve partili olmayan
ama tüm Türkiye'nin çeşitli kesimlerini temsil eden gru-
plar bulunmuş ve haksızlık karşısında yekvucut hissiyat-
larını belirtmişlerdir.
Türkiye'nin de bazı açmazları mevcuttur. Mesela, daha
çok kısa bir süre önce Türkiye Cumhurbaşkanı Çin'i
ziyaret etmiş ve iki ülke arasında yeni anlaşmalar
yapılmıştır. 
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AAyyaaşş BBeelleeddiiyyeessii AAyyaaşşllıı aaiilleessiinniinn mmiirraassıı ppeeşşiinnddee 
Ayaş Belediyesi,
Osmanlı Devleti'nde
üst düzey görevlerde
bulunmuş Ayaşlı
ailesinden miras kalan
taşınmaz malları geri
istiyor. Ayaş Belediye
Başkanı Ali
Başkaraağaç, Ayaşlı
ailesinden Emine
Tevfika Ayaşlı'dan
kendilerine maddi
yekununun hesaplan-

ması çok zor olan taşınmaz malların miras kaldığını

söyledi. Başkaraağaç, Ayaşlı'nın, belediyeye Beyoğlu
İstiklal Caddesi'nde 5 katlı bir han, Şişli'deki Ermeni
Mıhitaryan İlköğretim Okulu'nun dörtte üç hissesi ile
Beypazarı'nda çok sayıda gayrımenkulü miras bırak-
tığını kaydetti. 
Mirasın ancak onda birine ulaşabildiklerini dile
getiren Başkaraağaç, ayrıca Ankara'nın Çubuk ve
Akyurt, Tekirdağ'ın Çorlu, Edirne'nin İpsala ve Keşan
ilçeleri ile İstanbul'un Baltalimanı, Kilyos ve
Rumelihisarı semtlerindeki çok sayıda arsanın da
miras listesinde bulunduğunu ifade etti. Başkaraağaç,
miras kalan ancak "orman vasfını yitirmediği"
gerekçesiyle kamulaştırılan Mihrabad Korusu'ndaki
40 dönümlük araziyi de geri istiyor.

AAyyaaşşllıınnıınn BBeeyyppaazzaarrıı’’nnddaa ççookk ssaayyııddaa ggaayyrriimmeennkkuulluu vvaarrmmıışş..

Beypazarı'na yangın havuzları kuruluyor

Beypazarı Orman işletmesi yetkililerinden alı-
nan bilgiye göre, muhtemel orman yangınında
söndürme ekiplerinin su teminini kolaylaştırmak

için çevresi ormanlık alan olan Yaylalara yangın
söndürme havuzları yapılıyor. 
Proje kapsamında ilk yangın söndürme havuzu-

BBeeyyppaazzaarrıı’’nnddaa oorrmmaann yyaannggıınnllaarrııyyllaa mmüüccaaddeellee ççaallıışşmmaallaarrıı kkaappssaammıınnddaa,,
yyaayyllaallaarraa yyaannggıınn ssöönnddüürrmmee hhaavvuuzzllaarrıı yyaappııllmmaayyaa bbaaşşllaannddıı..

BBEEYYPPAAZZAARRII’’NNDDAA
EELLEEKKTTRRİİKK KKEESSİİNNTTİİSSİİ
Bakım, Onarım ve Tesis Çalışmaları Nedeniyle 1
Ağustos Cumartesi Günü, Beypazarı’nda  Elektrik
Kesintisi Uygulanacak.
Beypazarı'nda 9.00-11.00 saatleri arasında, Ayvaşık
Mahallesi, Oğuzkent, Yağızkent, Kayıkent
Kooperatifleri,
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Kıbrıs’ta çözüme ilişkin görüşmelerin tık nefes
olduğu artık herkesçe kabul edilmektedir. Toprak ve
Mülkiyet konusunda uzlaşma sağlanamadığı için
görüşmeler askıya alınmıştır. Konunun temelinde ise
“tüm mallar ilk kullanıcısı olan sahibinindir” yak-
laşımının yattığı biliniyor. Bu yaklaşımı “ada toprak-
larının tamamı bizimdir” düşüncesinin yattığını
söylemek olasıdır. 
Kıbrıs Türk Vakıflarına ait olan toprakları da kendi
egemenlik alanlarında görüyor olmaları ise
düşündürücüdür. Bu bakış açısının uluslararası
hukuk kurallarına aykırı olmasını bile dikkate almıy-
orlar. AB’nin isteğini yerine getirmek adına, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulan Mal Tazmin
Komisyonu’nun da Rumların amacına hizmet için
oluşturulduğu biliniyor.    
Diğer yandan İngiltere’nin adadaki tapu hareketlerini
bir süredir incelemekte olduğu gerçeğini sıklıkla
sizlerle paylaşıyoruz. İngilizlerin bu yaklaşımlarını
iyi niyet göstergesi olarak alamıyoruz. Buna karşılık
“çözüme ulaşacağız” diye beklemenin anlamsızlığı
kendiliğinden ortalık yere çıkmaktadır.
Rum yönetiminin başında bulunanlar, bu görev-
lerinden ayrıldıktan sonra anılarını yazıyorlar.
Anıların incelenmesi sonrasında ortak bir noktada
buluştukları gerçeği ile yüzleşmekteyiz. Türkiye’yi
nasıl zorda bırakırız yaklaşımı en ince ayrıntılarına
kadar anlatılmaktadır.
Şu anda yürütülmekte olan görüşmelerde de bilinen
Rum tutumunda her hangi bir değişikliğin yaşan-
madığı gerçeğini yaşıyoruz. Kısa sürede çözüme
ulaşabilmek adına yola çıkan Bay Hristofyas,
“adadaki çözümün anahtarının Türkiye’nin elinde
olduğunun” türküsünü söylemeye başladı bile.
Bir yandan çözümün Türkiye’nin elinde olduğunu
ileri sürülüyor, diğer yandan da kendi bölgelerinde
kullanılmaya başlanan Küresel Konumlandırma
Sistemi cihazlarında, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ndeki kent isimlerinin Türkçe görün-
memesi için önlem alıyorlar. Konuya ilişkin olarak
hazırladıkları tasarı geçtiğimiz Aralık ayında kabul
edilmiştir. Bu yaklaşımın tek egemenliğe giden bir
yol mu oluyor ne…
Adada görüşmeleri yürüten siyasetçinin, “çözüm
ümidi kalmayınca görevim ve misyonum sona erer”
diye konuşması anlaşılır bir husus olamasa gerek.
Çözümün dağların ötesine itildiği ortalık yere çık-
tığına göre, görüşme masasında beklemekle neyin
kanıtlanmak istediğinin bilinmesi ve açıklanması
gerekiyor.   
Bay Hristofyas’ın mendil büyüklüğündeki ülkenin
başı olduğunu unutarak, Türkiye’nin AB yolundaki
çabalarının önünde tıkaç olma görevini sürdürmesini
maskaralık olarak tanımlamak olasıdır. Gelinen bu
noktada AB’nin genişleme sürecinin de tıkandığını
ve dağılma noktasına hızla yaklaşıldığını yinelemek
istiyoruz.
Mendil büyüklüğündeki ülkeyi yönetenleri, bu konu-
da tek başına suçlu saymak olanaklı değildir.
Fransa’nın tutumunu yinelemeye gerek görmüyoruz.
Buna karşın Almanya’nın Başbakanı Bayan Merkel
geçtiğimiz günlerde, “yeni üyeler alana kadar AB
önce kendi içinde birleşmelidir” diyerek sıkıntılarını
ve yaşanmakta olan dağılma olgusunu dile getirme
gereğini duyuyordu. 
Birleşik Amerika Devletlerinde yönetim değişikliği
sonrasında oluşan yeni yönetimin dünya dengelerini
titizlikle incelemekte olduğu biliniyor. Doğal olan bu
yaklaşımdan kendilerine pay çıkartmak isteyen-
lerinde olması, son derece yanlış bir tutumun göster-
gesidir.
Amerika’da yaşanan bu son değişikliğin fazla
abartılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bundan
önceki başkanın renginin beyaz, dışişleri bakanının
renginin siyah olduğu biliniyor. Şimdilerde yaşanan-
ların ise görevle birlikte değişimin renk değişiminin
ötesine geçmediği gerçeğidir. Başkan siyah, dışişleri
bakanı beyaz… 
Yaşanan bu son değişikliğin bundan ibaret olduğu-
nun bilinmesi gerektiğini vurgulamak durumundayız.
Bu değişiklikle izlenmekte olan politikalarda herhan-
gi yeni bir düzenlemenin yapılmasının beklentisine
girmek ham bir düş olmanın ötesine geçemez.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yapılan “5. Dünya
Su Forumu”na Rum Yönetiminin çağrılarak, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çağrılmamasının man-
tıklı bir açıklamasının olabileceğini düşünemiyoruz.
Çağrıyı yapanlara da tek egemenlik virüsü bulaştı mı
ne…
SEVGİ ile kalınız…

27 Mart 2009  -  Ankara  - 

AARRAA SSIIRRAA
Ahmet GÖKSAN

a.goksan@hotmail.com

DDUURRUUMMUUNN YYEENNİİSSİİ

BBEEYYPPAAZZAARRII BBEELLEEDDİİYYEESSİİ BBEEYYGGEEMM 33.. GGEENNÇÇLLİİKK ŞŞÖÖLLEENNİİ YYAAPPIILLDDII..
Beypazarı Belediyesi Gençlik Merkezi (BEYGEM)’nin bu yıl
üçüncü kez düzenlediği  geleneksel hale gelen "Beypazarı
Gençlik Şöleni" 26 Temmuz Pazar günü Gazi Gündüz Alp İş
Merkezi’nde 3 saat süren gösteriyle kutlandı.
BEYGEM bünyesinde müzik, halk oyunları, konser ve davul

ritim kurslarında eğitim alan Beypazarılı gençler tarafından
gerçekleştirilen şölende yaklaşık bir yıldır eğitim alan gençler
Beypazarılılara hünerlerini sergilediler. Gösteriler Beypazarı
halkınca ayakta alkışlandı. Beypazarı Belediyesinin düzen-
lediği gençlik şöleninde renkli sahneler yaşanırken özellikle
gençlerin yoğun katılım sergiledikleri gözlendi. 3 saat süren
etkinlikte öğrencilerin yıl boyunca gerçekleştirdikleri etkinlik-
lerden oluşan sinevizyon gösterileri ve resim sergisi de açıldı.
Gösteri sonunda tüm gençleri kutlayan Beypazarı Belediye
Başkanı M. Cengiz Özalp; Beypazarılı gençlerin BEYGEM
bünyesindeki müzik ve halk oyunları kurslarına büyük ilgi
gösterdiklerini söyleyerek,  yeteneklerini keşfeden gençlerin

imkan sunulursa neler yapabileceklerini göstermelerinden
mutluluk duyduğunu,  gençlerle gurur duyduklarını belirtti. 

Ak Parti Beypazarı İlçe Yönetimi ve Belediye
Meclis üyeleri ile İl Genel Meclis üyeleri
toplu olarak yeni il başkanı seçilen Ak Parti
ankara İl Başkanı Murat Alparslan’ı ziyaret
ettiler. 
Ak Parti ankara İl Başkanı Murat Alparslan
Beypazarı Teşkilatının toplu ziyaretinden
oldukça memnun oldu ve toplu olarak hatıra
fotoğrafı çekildiler. 

AAKK PPAARRTTİİ
BBEEYYPPAAZZAARRII
YYÖÖNNEETTİİMMİİNNDDEENN
BBİİRR GGRRUUPP
AANNKKAARRAA İİLL
EEMMNNİİYYEETT
MMÜÜDDÜÜRRÜÜNNÜÜ
ZZİİYYAARREETT EETTTTİİ..

Beypazarı Ak Parti yönetiminden ilçe Başkan
vekili ali Karaalp, eski ilçe başkanı Tuncer
Kaplan ve Oto Galerici esnaflardan Habip
Tiryaki yeni İl Emniyet Müdürü olan Orhan
Özdemiri makamında ziyaret ettiler. 
Çankırı’lı olan ve Ankara İl Emniyet Müdürü
olarak yeni göreve başlayan  Orhan
Özdemir’in Beypazarı’nda Galericilik yapan
Habip Tiraki’nin hemşerisi olduğu öğrenildi. 
Birlikte hatıra fotoğrafı çektiren grup samimi
bir ziyaret sonrasında Emniyet
Müdürlüğünden ayrıldılar. 

HHAASSTTAANNEE BBİİLLGGİİ RREEHHBBEERRİİ
YYAAYYIINNLLAANNDDII

Beypazarı Devlet Hastanesi ile ilgili hasta ve
hasta yakınlarının ihtiyaç duyduğu tüm bilgi-
lerin bulunduğu Hastane Bilgi Rehberi yayın-
landı. 
Bu rehberin çıkartılmasında amacın hastaların
ve hasta yakınlarının  hizmetlerden daha etkin
bir şekilde faydalanması olduğu belirtildi. 
Rehber’e
http://www.beypazaridh.gov.tr/detay.php?id=1
36&cid=1 internet adresinden  ulaşılabilir. 
Hastane Aralık 2008 den itibaren, araç kirala-
ması yaparak diyaliz hastalarını evlerinden
alarak diyaliz merkezine nakli ve işleri biti-
minde yeniden evlerine naklini sağlamaya
başladı. Ayrıca aynı tarihten itibaren dış
tetkikler için Ankara’ya gitmesi gereken
hastaların ilgili merkezlere nakli için araç tah-
sisi sağlandı. Diyaliz hastaları ve tetkik için
Ankara’ya gitmesi gereken hastalar ilgili
hizmetlerden faydalanabilmesi için Beypazarı
Devlet Hastanesi diyaliz merkezine ve tetkik
randevu merkezine başvurmaları gerekiyor.

RREEKKLLAAMM VVEE  ÝÝ LLAANNLLAARRIINNIIZZ II  
GGAAZZEETTEEMMÝÝZZDDEE DDEEÐÐEERRLLEENNDD ÝÝRRÝÝNN

ÝÝ LLAANN VVEE RREEKKLLAAMMIINNIIZZ  
DDEEÐÐEERR  BBUULLSSUUNN

AAvvrruuppaa BBiirrlliiğğii GGeennççlliikk DDeeğğiişşiimm PPrroojjeessii KKaappssaammıınnddaa
GGeennççlleerr BBeeyyppaazzaarrıı’’nnddaa BBuulluuşşttuu

Beypazarı Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları
Merkezi Başkanlığı desteğiyle gerçekleştirilen
“Eşitlik: Farklılığın Öteki Yüzü” isimli Avrupa

Birliği Gençlik Programı gençlik değişim projesi
kapsamında Bask Ülkesi (İspanya), Fransa ve
Polonya’dan gelen 19 genç ve Beypazarılı gençlerin
katılımıyla başladı. Müzik, dans ve tiyatronun ortak
bir dil olarak kullanıldığı gençlik projesinin amacı
ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele etmek.
Her birinin Beypazarılı gençlerin evlerinde ağır-
landığı ve on gün sürecek etkinlik 03 Ağustos’da
sona erecek. Proje süresince Beypazarı kültürünü
tanıtma amacında olan Beypazarılı gençler aynı
zamanda konuk ülke kültürlerini de tanıma fırsatı
bulmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdil-
er. 4 ülke gençleri olarak farklı dansları ve müzikleri
ile ortak bir paydada buluşabildiklerini belirten
gençler amaçlarının ırkçılığın, ayrımcılığın yapıl-
madığı ve yabancı düşmanlığı olmayan bir dünya
yaratmak olduğunu söylediler.

BBEEYYPPAAZZAARRII KKAAYYMMAAKKAAMMII İİZZİİNNDDEENN DDÖÖNNDDÜÜ

Beypazarı
Kaymakamı
Hikmet Aydın 14
Temmuzdan
itibaren 17 günlük

izne ayrılmış bu süre içinde Beypazarı
Kaymakamlığına Nallıhan Kaymakamı Ömer
Toraman vekalet etmişti.  İzne ayrılan Beypazarı
Kaymakamı Hikmet Aydın izinden dönerek görevine
başladı. 

BBEEYYPPAAZZAARRII BBEELLEEDDİİYYEE BBAAŞŞKKAANNII CCEENNGGİİZZ ÖÖZZAALLPP
PPAARRKKLLAARRDDAA DDEENNEETTİİMM YYAAPPTTII

Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz Özalp
Beypazarı’nda yapılmış olan ve yapılmakta olan
çocuk parklarında denetim yaptı.  Park ve :Bahçeler
Müdürlüğü ile Fen işleri Müdürlüğü yetkililerinin de
hazır bulunduğu denetimde Başkan Özalp parkların
düzenini kontrol ederek, eksik olan işleri yerinde tes-
bit etti. 
Başkan Özalp çocuk parklarını ziyaretinde parklarda
oynayan çocuklarla da sohbet ederek çocukların bek-
lentilerini sordu. 

Cengiz Özalp; ‘’Beypazarı halkını memnun etmek
görevimiz. İnsanlarımız parklarda huzur içinde otur-
malı ve parklar insanlarımızın ihtiyacını karşılamalı’’
dedi

BBEEYYPPAAZZAARRII’’NNDDAA TTUURRİİZZMMCCİİLLEERR TTOOPPLLAANNDDII

Beypazarı Belediye Başkanı M.Cengiz Özalp, ilçede
faaliyet gösteren turizmcilerle bir değerlendirme
toplantısı yaptı. Toplantıda turizmcilerin yerel yöne-
timden ve yerel yönetimin turizmcilerden beklentileri
ele alındı.
Beypazarı Belediye Başkanı M.Cengiz Özalp, ilçede
faaliyet gösteren turizmcilerle bir değerlendirme
toplantısı yaptı. Toplantıda turizmcilerin yerel yöne-
timden ve yerel yönetimin turizmcilerden beklentileri
ele alındı.
Beypazarı Belediyesi ve Beypazarı Kültürünü ve

Turizmini Geliştirme, Koruma ve Yaşatma Derneği
yeni yöneticileri Turizm alanındaki çalışmalarını
sürdürüyor. Yöneticiler, ilçede bulunan yöresel
yemek ve konaklama turistik işletme sahipleriyle bir
toplantı yaparak Beypazarı turizminin daha ileri bir
noktaya taşınması için neler yapılabileceği konusun-
da görüş alış verişinde bulundu.
Beypazarı’nda hizmet veren tüm işletme yönetici-
lerinin katıldığı toplantıda turizm sektörünün mevcut
durumu, istihdam, yerel yönetim – turizmci işbir-
liğinin arttırılması gibi konular masaya yatırıldı.
Beypazarı’nın en önemli gelir kaynaklarından birinin
de artık turizm olduğunu söyleyen Beypazarı
Belediye Başkanı M.Cengiz Özalp, “İlçemizin turizm
gelirlerinin arttırılması için yerel yönetim ve ilçede
faaliyet gösteren turizmciler olarak yeni alternatifler
aramalıyız. 6 aylık turizm sezonunu yılın 12 ayına
yaymamız gerekmektedir.”dedi. Yerel yönetim olarak
turizme sonsuz destek verdiklerini ve Beypazarı’nda
turizmin gelişmesi konusunda turizmcilerle işbirliği
içinde çalışmayı ve projeleriyle ilçenin turizm sek-
töründe bulunduğu noktadan ileri bir noktaya taşı-
mayı hedeflediklerini belirtti.

İİzznnee aayyrrııllaann BBeeyyppaazzaarrıı KKaayymmaakkaammıı HHiikkmmeett AAyyddıınn’’ıınn
iizziinnddeenn ddöönneerreekk ggöörreevviinnee bbaaşşllaaddıı

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

HHOOSSTTİİNNGG FFİİYYAATTLLAARRII  AALLAANN AADDII  TTEESSCCİİLLİİ 
HHeemmddee 770000 MMBB 

AARRTTIIKK HHEERRKKEESSEE 110000 YYTTLL
BBUU FFIIRRSSAATT KKAAÇÇMMAAZZ TTEELL::776622 5511 6633

Ak Parti Beypazarı
İlçe Yönetiminden
Ankara İl’e ziyaret
AAkk PPaarrttii İİllççee BBaaşşkkaannıı İİhhssaann ÖÖnnaall
bbaaşşkkaannllıığğıınnddaa YYöönneettiimm KKuurruulluu üüyyeelleerrii
İİll GGeenneell vvee BBeelleeddiiyyee MMeecclliissii üüyyeelleerrii
yyeennii sseeççiilleenn İİll BBaaşşkkaannıı MMuurraatt
AAllppaarrssllaann’’ıı zziiyyaarreett eettttiilleerr.. 

BBeeyyppaazzaarrıı DDeevvlleett HHaassttaanneessiinnddee AAyyrrııllmmaallaarr oolldduu
24.07.1997 tarihinden beri hastanede Anestezi ve
Reanimasyon Uzmanı olarak hizmet vermekte olan
Dr.Ali DOLGUN  21.04.2009 tarihinde
Beypazarı’ndan istifa ederek Özel Isparta hastanesine
geçti.
Hastane ameliyathane bölümünün kalite çalış-
malarında büyük katkısı bulunan Anestezi teknisyeni
Barbaros ATA naklen atama ile Ankara Keçiören
Hastanesine geçiş yaptı. Barbaros ATA aynı zamanda
sendikal çalışmalar ile hastane personeli arasında
önemli yer tutmuş ve çalışmalar gerçekleştirmiş. 
Ebe Birgül ATA da aynı şekilde naklen atama ile
keçiören Hastanesine geçiş yaptı. Birgül ebe de
Barbaros ATA gibi kalite çalışmalarında ve hastane
çalışmalarında destekler olmuş.. 
Ortopedii Doktoru da tayinini Kayesriye aldırdı. 
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BBEEYYPPAAZZAARRII

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

BBeeyyppaazzaarrıı iiççiinn HHaavvaa DDuurruummuu
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan
tahminlere göre hava sıcaklığında ülke genelinde önemli
bir değişiklik beklenmiyor.
Türkiye'de sıcaklık bugünlerde ortalama değerlerde
seyrediyor, bugün Karadeniz ve kuzeyde yeniden
sağanak yağmur başladı. Önümüzdeki hafta ise sıcaklık-
lar yükselecek.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın
kuzeydoğusu (İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya),
Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda
(Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır) kısa süreli ve
yerel olmak üzere aralıklarla sağanak ve gökgürültülü
sağanak yağış geçişleri bekleniyor.
Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güney
kesimlerimizde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara
sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli
olarak esecek
Karadeniz'den gelen bulutlar, İç Anadolu'yu da kapata-
cak, Çankırı, Yozgat ve Sivas boyunca kısa süreli yağ-
mur da olabilir. Sıcaklık Eskişehir'de 30, Sivas'ta 25
dereceye düşecek. 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek
sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 30 
İstanbul: rüzgar sert esmeye devam ediyor, hava serin
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle
saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere
sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.
(Rüzgar; il genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden
kuvvetli olarak esecek) 29 
İzmir: güneşli, rüzgar biraz sert, sıcaklık 34 derece.Az
bulutlu ve açık geçecek. (Rüzgar; il genelinde kuzey
yönlerden kuvvetli olarak esecek)
Adana: bugün daha bulutlu ve açık sıcaklık 36 derece. 
Antalya: Az bulutlu ve açık 34 
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden
sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve
gökgürültülü sağanak yağışlı 27 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra
kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve
gökgürültülü sağanak yağışlı 26 
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,
öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere
sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 25 
Diyarbakır: Az bulutlu
ve açık 37

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

Sıcaklık (ºC) 25,7 °C 
Nem (%) 34
Basınç (hPa) 1008.4 hPa
Görüş (km) .......
Rüzgar (km/sa) Güneydoğudan 10

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
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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

01Ağustos  Cumt.
En Yüksek 

29°C 
En Düşük 

16°C

02 Ağustos  Pazar
En Yüksek

30°C 
En Düşük

16°C

03 AğustosP.tesi
En Yüksek

31°C 
En Düşük

17°C

04 Ağustos Salı
En Yüksek

32°C 
En Düşük

19°C

05 Ağustos Çrşam.
En Yüksek

33°C 
En Düşük

19°C

06 Ağustos Perşem.
En Yüksek

34°C 
En Düşük

20°C

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

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

BBAAŞŞKKAANN CCEENNGGİİZZ ÖÖZZAALLPP BBAASSIINNLLAA BBUULLUUŞŞTTUU

Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz Özalp Ulusal
Basın Muhabirleri ve Beypazarı Yerel Gazete temsil-
cileri ile yemekli bir toplantı düzenledi. 
Beypazarı Taş Mektepde yapılan yemekli toplantıya
DHA Muhabiri ve Yeni Yıldız Gazetesi sahibi Kemal
Çelen, AA ve TRT Muhabiri Yaşar Tonbak, Cihan
H.A. Muhabiri Mehmet … 
Yerel Radyo Televizyon yöneticilerinden Süleyman
Kurtuluş, Seğmenler Gazetesi sahibi Özgür Kağan
Tod, Sakarya Gazetesi temsilcisi Özden Ünal,
Beypazarı’nın Sesi Gazetesi yöneticisi Murat Yüksel
katıldı. 
Tüm gazetecilerin Gazeteciler gününü kutlayan
başkan Özalp seçimi kazandığı günden bu güne 4
aylık icraatı hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. 

Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz Özalp; ‘’ 29
Marttan bu güne 4 ay geçti. Bu güne kadar halkla iç
içe, onların sorunlarını görme ve öğrenme gayreti
içinde oldum. Kimseye siyasi olarak yaklaşmamaya
gayret gösterdim. 4 ay süresince görevimi aksat-
madan çalışıp, makam odamın kapısını haftanın 7
günü halkıma kapamadım. Sorunlarını dilek ve
temennilerini dinlemeye, çözmeye çalıştım. Bu devlet
işlerinde bazı sıkıntılar doğursada ben memnunum.
Çünkü halkın sorunları daha yakın takip edip daha
hızlı bir şekilde sorunların çözümüne gidilmektedir. 4
ay geçti. Sevgi ve saygının yatırımlardan daha önemli
olduğunu gördüm.’’ dedi.
Özalp  gazeteciler halkın içinde dolaşan ve bizden
daha çabuk konulara vakıf olan kişilerdir.
Vatandaşların bize ulaştıramadığı bir çok konu
gazetecilere ulaşmaktadır. Sizden bu konuda yardım
bekliyorum. Her türlü eleştiriye açığım. Eleştiri ola-
cak ki biz de yanlış yapıyorsak yanlışlarımızı görüp
düzelteceğiz. 
Beypazarı’nda 2 tane halı sahamız var. Bulgurdede
Parkı’nın bir bölümüne 3 ncü Halı Sahası kurulacak.
Salih Kapusuz’un desteği oldu. 130 milyar ödenek
çıktı. 3 ncü Halı Saha yapıldıktan sonra 1. amatör
Kümeye çıkan ve bizleri sevindiren Beypazarı Spor’a
işletme hakkı verildi. 
Belediye Zabıta Ekipleri sık sık denetimlere çıkıyor.
Beton santralinin arkasında Nallıhan yolu üzerinde
Günay Petrolün arka tarafında Kuruçayıra Kamyon
Garajı kurmak için çalışmalara başladık. 
Bilgisayarı olmayan muhtarlarımıza Bilgisayar

verdik. 
İtfaiye meydanını düzenleyerek Otopark olarak
hizmete açtık. 
4 ncü Sağlık Ocağı emine Aktürk Sağlık Ocağının
eksikleri tamamlandı ve hizmete açıldı. 
Ankara Üniversitesi ile Beypazarı’na kurulacak
Üniversite için çalışmalar hızlı bir şekilde devam
ediyor. 
Alt yapı için dünya bankası projesi başarıyla devam
ediyor. 10.000 Euroluk Proje. 5 yıl ödemesiz. 30 yıl
süreli sembolik bedelli bir proje. Türkiye de 2 il ve
bir ilçe oda Beypazarı yararlanıyor bu projeden. Bu
proje kapsamında Uşakgöl taraflarından 2 nci su kay-
nağı alınacak., Su hattına bağlanacak. İlçenin Su
şebekesi yenilenecek  İlçenin kanalizasyonu yenile-
cek. Atık su tesisi kurulacak. 4 aşamalı bir proje bu. 
İl Özel idareden ödenek geldi. Çarşı restorasyonu-
muzun yarı kalan bölümü tamamlanacak. Demirciler
Çarşısı Restore çalışmaları tamamlanmıştı. Gelen bu
ödenekle çarşımızın diğer cadde ve sokaklarında
restorasyon çalışmaları hızla tamamlanacak. 
Sporda da iki sevindirici olayı yaşadık. Beypazarı
Spor bu yıl 1. Amatör Kümeye çıktı. 
Ardından Beypazarı Lisesi Bayan atletizm takımı
hem Türkiye hem dünya şampiyonu oldu.‘’
açıklamalarını yaptı. 

NNaallllııhhaann''ddaa İİnnggiilliizzccee''yyee YYooğğuunn İİllggii

Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi yaz döneminde
ilçenin tamamına çok sayıda faaliyetle ulaşmak için
büyük gayret sarf ediyor. Merkezde geçen eğitim
öğretim yılında ilk kez büyük çapta yapılan yaz
faaliyetlerinde  onlarca kurs açılmış ve bu kurslarda
500'e yakın kişi eğitim almıştı. 
Merkez  Müdürü Muhittin ÖREN; ‘’İçinde bulun-
duğumuz yaz döneminde de amacımız daha çok  kurs
açarak geçe yıl ki kurs ve kursiyer sayımızın üstüne
çıkmayı hedefliyoruz’’ dedi.
Turizm alanında sürekli gelişen ve büyüyen Nallıhan
ilçesinde turist sayısı her geçen gün artıyor. Bu artış
beraberinde turizm bilicinin oluşmasını da getiriyor.
Geçtiğimiz yıl Halk Eğitimi Merkezi bümnyesinde
açılan ingilizce kurslarında 2 grupta sadece öğrenci-
lerin oluşturduğu 40 kursiyer varken, bu dönemde

açılan 4 grupta 100'ün üzerinde kursiyer eğitim alıy-
or. HEM İngilizce Öğretmeni Sibel ERYİĞİT tarafın-
dan verilen eğitimlere çok çeşitli yaş grubundan
insan katılmakta. Geçen yıl yapılan kurs mezuniyet
şenliğinde Atatürk'ün geçliğe hitabesi minikler
tarafından ingilizce olara seslendirilmiş ayrıca çok
sayıda ingilizce parça söylenmişti. Bu yıl yapılan
şenlikte de benzer etkinliklerin olacağı ifade edildi. 
Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Mustafa
ERYİĞİT, Halk Eğitim Merkezi olarak herkes için
her yerde her zaman eğitim anlayışıyla hareket ettik-
lerini belirterek ingilizce kurslarına olan yoğun
ilginin kendilerini sevindirdiğini söyledi. Eryiğit ;
‘’İlköğretim 4. sınıftan üniversite mezununa , esnafa
kadar 100'e yakın kursiyerin eğitim aldığı kurslarda
kursiyerlerimizin sıkılmadan en iyi şekilde öğren-
melerini sağlamak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıy-
oruz.. Teknolojik imkanların yanısıra projeksiyon,
internet hepsi kurs öğretmenimiz ve kursiyerlerimizin
hizmetinde. Merkezimizce hazırlanan ingilizce
materyallerde hiçbir ücret alınmadan kursiyerlerimize
hediye edilmektedir’’ dedi.
Mustafa ERYİĞİT açıklamasında turizm şehri olma
yolunda emin adımlarla ilerleyen Nallıhan’da
halkımızın ve esnafımızın bu bağlamda yetişmesini
sağlamak için eğitimlere önem verdiklerini satış ele-
manı eğitimlerinde bunu detaylı olarak aktardıklarını
ingilizce kurslarının ise büyük bir eksikliği gidere-
ceğini söyledi.

HHaalltteerr vvee ggüürreeşşttee
55 mmaaddaallyyaa ddaahhaa 

Güreşte Sezar Akgül altın, Mustafa Kartal
gümüş; halterde ise Sibel Şimşek iki gümüş
ve Semih Yağcı bronz madalya kazandı. 

İtalya'nın Pescara kentinde devam eden 16. Akdeniz
Oyunları'nın 3. gününde güreşte ve halterde
madalyalar gelmeye devam etti. Serbest güreşte 55
kiloda mindere çıkan Sezar Akgül altın madalya
kazanırken 60 kiloda Mustafa Kartal, gümüş
madalyanın sahibi oldu. Halterde ise 63 kiloda Sibel
Şimşek iki gümüş, 77 kiloda Semih Yağcı, koparma-
da bronz aldı. Sezar Akgül, final maçında da Fransız
Hamza Fatah'a 2-0 üstünlük sağlayarak altın
madalyaya ulaştı. 60 kiloda Mustafa Kartal, Mısırlı
rakibi Hassan İbrahim'e oyun yapamayarak 3 yarıda
çekilen bağlama kuralarının yalnızca 1'ini kazanabil-
ince, rakibine 2-1 yenilerek gümüş madalyada kaldı.
Halterde ise 63 kiloda Sibel Şimşek koparmada 97
kiloyla gümüş, silkmede de 121 kiloyla yine gümüş
madalya kazandı. 77 kiloda ise 155 kiloyla üçüncü
olan Yağcı, silkmede ise sıfır çekti. 
Oyunlarda 
•  Bayanlar voleybolda, A grubundaki ilk maçında

Halter bayanlarda Nurcan Taylan, Sibel Şimşek,
Aylin Daşdelen ve Emine Bilgin madalyalarıyla poz
verdi

Türkiye, Yunanistan'ı 3-0 yendi. 
•  16. Akdeniz Oyunları bayanlar hentbolda, A
grubunda Türkiye, İtalya'yı 36-21 yendi. 
•  Teniste, çift erkeklerde Barış Ergüden-Marsel İlhan
çifti bir üst tura yükseldi. 
•  10 metre havalı tabancada elemelerde Yusuf
Dikeç, 5. olarak finale katılma hakkı kazandı. 
•  Boksta 69 kiloda mücadele eden Önder Şipal,
çeyrek finale yükseldi. 
•  Eskrimde, bayanlar ferdi kılıçta mücadele eden
Özdem Aslan ve Semra Deliormanlı elenerek, turnu-
vaya veda etti. 
•  Erkek Basketbol Milli Takımı, (B) Grubu'ndaki ilk
maçında Karadağ'ı 98-61 yendi. 
•  Bayan Basketbol Milli Takımı, (B) Grubu'ndaki ilk
maçında Malta'yı 81-73 yendi.


