As Balıkçılık Tesislerinde Ak Toplantı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara
Milletvekili Salih Kapusuz, Beypazarı As
Balıkçılık Tesislerinde Ak Partililerle buluşarak
toplantı düzenledi. Toplantıya Beypazarı
Kaymakamı Hikmet Aydın ile birlikte
Muhtarlarda katıldı.
Köy ve mahalle sorunlarının da konuşulduğu
toplantıda Salih Kapusuz gündeme ilişkin basın
mensuplarının sorduğu sorulara da cevap verdi.
AK Parti ilçe teşkilatının organize ettiği 'Sorunları
mahallinde değerlendirme istişare toplantısına
AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Kapusuz ve
Reha Denemeç ile Ankara Milletvekili Aşkın
Asan, Beypazarı Kaymakamı Hikmet Aydın,

*www.yeniyildizgazetesi.com

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

Belediye Başkanı Cengiz Özalp, çevre belde
belediye başkanları, daire amirleri ve sivil toplum
örgütleri katıldı.
Yapılan toplantının ardından muhabirlerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Kapusuz,
Genelkurmay Karargahı'nda hazırlandığı iddia
edilen komplo belgesi ile ilgili olarak, "Türkiye
bir hukuk devletidir. Hiçbir şeyin gizlenmesi saklanması mümkün değildir. Yakalanmış, elde
edilmiş bilgiler, belgeler neyi gerektiriyorsa,
hukuk devletinde olması gerekli her şey yerine
getirilecektir. Bu konuda her kesimin katkısı
olmalıdır. TSK'nın da inceleme başlatıldığına dair
açıklaması olmuştur. Kamuoyu şundan emin

*www.ortaanadoluas.com

olsun ki, bu konunun üstü kapatılamaz, ıskalanmaz. Başbakanımız bu konu ile ilgili olarak açıklamalarını yapmıştır. İnanıyorum ki konunun
aydınlanması için bütün kurum ve kuruluşlarımız
katkı sağlayacaktır." diye konuştu.
"PROJENİN SAHİBİ BİZİZ,
İDARESİ BİZE AİTTİR"
Kapusuz, demokratik açılımla ilgili ise şöyle
konuştu: "Biz bir projeyi devreye koymadan önce
bütün hesaplarını yapar sonra adım atarız. Bu
atmış olduğumuz adım duygusal bir adım
değildir. Hesaba kitaba, ilmi gerçeklere dayanan,
ülke ihtiyaçları göz önünde bulundurularak
Haberi Sayfa 3’de
atılmış bir adımdır.
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Dijital Baskı-Tasarım
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ŞAHİN; Türkiye ile Ermenistan arasında
AŞILANIYOR
imzalanan Protokol tam bir fiyasko’’ dedi
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Seyfullah Şahin
14.10.2009 Çarşamba günü Beypazarı Saadet Partisi
İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında
Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan protokolün tam bir fiyasko olduğunu söyledi.
Şahin konuşmasında; Türkiye ile Ermenistan arasın-

da imzalanan
ve diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesine
yönelik
olduğu
savunulan
protokol
nereden
bakarsanız
bakın tam bir
fiyaskodur.
Protokolün
imzalandığı
ülke olan
İsviçre’nin
ve protokolün imzalanmasına aracılık eden diğer ülkelerin
dış işleri bakanlarının temsil ettiği ülkelerin ‘Sözde
soykırım iddiaları ile ilgili’ tutum, davranış ve
düşünceleri ortada iken böyle bir protokolün imzalanması kafalarda soru işaretleri bıraktığı gibi Türk
halkını da hayal kırıklığına uğratmıştır.
‘Tarihi imza’ olarak nitelendirilen anlaşmanın mil-

lete yansıması hangi açıdan bakılırsa bakılsın rahatsız edicidir. İmzalanan bu protokolle Azeri soydaşlarımız rencide edilmiştir. Ermenistan’ın
Azerbaycan’a saldırısı ve Azerbaycan topraklarını
işgal etmesi nedeniyle 1993 yılında Türkiye bu ülkeye sınırlarını kapatmıştır. Ermenistan’ın saldırganlığı sonucunda Azerbaycan topraklarının % 20’si
işgal edilmiş ve 1 milyona yakın Azeri soydaşımız
kendi topraklarında mülteci durumuna düşmüştür.
İşgal altındaki bölgelerde Azerbaycan’ın tarihi ve
kültürel mirası yok edilmiştir. İşte bu tarihi gerçekler ortada iken Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik
tutumunun değiştirilmesi konusunda hiçbir garanti
almadan bu protokolün imzalanması Azeri soydaşlarımızla aramızdaki kardeşlik duygularını
zedelemiştir. ‘’ dedi.
Şahin, ‘Başbakan Erdoğan’ın söylemleri ile eylemleri örtüşmemektedir, millet iradesine ve TBMM’ne
de haksızlık yapmıştır’ diyerek, ‘’Bu protokolün
imzalanması sürecinde sayın Başbakan’ın söylemleri millet iradesinin temsil edildiği TBMM’nin var
oluş sebepleriyle çelişmektedir. Meclis’te görüşülüp
tartışılmadan dış politika ile ilgili önemli karar alacaksınız ve protokol imzalayacaksınız, sonra da
onaylatmak için TBMM’ye sevk edeceksiniz.

Beypazarı, Kubilay Filmine Ev Sahipliği Yapıyor

ARA SIRA

Beypazarı ilçesi ‘Kanlı Düğün’, ‘Hisarbuselik’ ve
‘Dur Yolcu’ gibi televizyon dizilerinin ardından
‘Kubilay’ adlı sinema filmine de ev sahipliği yapıyor.
Özellikle tarihi atmosferi ile yapımcıların beğenisini
kazanan Beypazarı, çekimlere başlayan Kubilay film
ekibini 15 gün süreyle Beypazarı’nda ağırlayacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tören sonrası Atatürk Parkındaki Atatürk anıtına Çelenk koyan
Film ekibi film kıyafetleri ile Beypazarı Kaymakamı
Hikmet Aydın’ı da makamında ziyaret etti.
Senaryo Danışmanlığını Turgut Özakman’ın yaptığı,
Atatürk’ü Yalçın Mıhçı’nın oynadığı filmde,
Selahattin Taşdöğen, Ünsal Emre, Özcan Varaylı,

Ahmet GÖKSAN

SİYASETÇİLERE
TAVSİYELER-7

GÜZELE DOĞRU

İnsan İlişkileri Ustası

a.goksan@hotmail.com

“Ey Kıbrıs Türkü!
Bu kadar senedir çektiğimiz eziyet ve
gördüğümüz zulümlerden ders olsun alalım.
Anlamalıyız ki; kendi ciğerimizi kendi yağımızla
kavurmaktan başka çaremiz kalmamıştır.
Bizim rehberimiz anavatanımız olacaktır.
Unutma ki, tarihin bile şimdiye kadar şahidi
olmadığı kahramanlıklar yaratan bir ulusun
soyuyuz. Türkiye için yaşamsal olduğu kadar
şeref ve haysiyet meselesi olan bir Kıbrıs
Davası, Türkiyesiz hiçbir zaman halledilemez ve
Dr. Fazıl KÜÇÜK
edilmeyecektir”.
Sayfa 3’de

İsmail Hakkı KAR

bilgi@edimer.net

Merhaba sevgili dostlar!
Geçen gün karşılaştığım bir arkadaşım: “-Hocam
yazılarınızı keyifle okuyoruz. Ama bazı katkılar
sağlamak istesek de pot kırmaktan çekinerek
yazamıyoruz.” dedi. Sebebini sorunca şakaya
getirerek deşifre olursak arkadaşlarca mizah
Yazısı ayfa 2’de
konusu olacağından bahsetti.

Muhittin Yeşilova, Hasan Yıldız, Mehmet Yüksel,
Nevin Yılmaz Taşdöğen, U. Galip Kayalı, Haluk
Yüksel, Tuğçe Özbudak, Numan Çakır, Murat Aydın,
Bülent Yaşık, Hande Alpaslan ve Anıl Yıldız gibi bir
çok oyuncu rol alıyor.
23 Aralık’ta gösterimde
Çekimlerine 6 ay önce Ayaş İlçesi’nde başlanan
Ahmet Akıncı’nın yazıp yönettiği, görüntü yönetmenliğini İlkay Işık’ın yaptığı ‘Kubilay’ filminin gösterimine, Cumhuriyet şehidinin şeriatçılar tarafından
başı kesilerek öldürüldüğü günün yıldönümü olan 23
Sayfa 2’de
Aralık 2009’da başlayacağı belirtildi

Avrupa Teknolojileri Öğrenci
Topluluğu Beypazarında

ODTÜ Kültür İşleri
Müdürlüğü bünyesinde
çalışmalarını sürdüren
öğrenci topluluklarından
biri olan Avrupa
Teknolojileri Öğrencileri
Topluluğu Beypazarı’nda
buluştu.
ODTÜ Avrupa
Teknolojileri Öğrencileri
Topluluğunca, BEST
(Board of European
Students of Technology)
Güney Bölgesi
Toplantısı adı altında
Avrupada teknik üniver-

sitelerde eğitimini
sürdüren 60 öğrencinin
yer aldığı etkinlik kapsamındaki eğitimler
Beypazarı Belediyesi
Gençlik Merkezi’nde
gerçekleştirildi. İki günlük eğitim kapsamında
Beypazarı’nda bulunan
öğrenci topluluğu
eğitimlerinin yanı sıra
Beypazarı’nın doğal
güzellikleri ve tarihi
mekanlarını da görme
fırsatı buldular.

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

AYAŞ-GÜDÜL- BEYPAZARI HACILARI BEYPAZARI UYGULAMA İSTASYONUNDA AŞI
OLACAKLAR.
Ankara İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa
Aksoy, Hacca gideceklerin aşılanma uygulamasının
başlatıldığını belirterek, Hacı adaylarının aşılarını
seyahatlerinden 15 gün önce yaptırmaları gerektiğini
bildirdi.
Dr. Aksoy yaptığı açıklamada, Hac ve Umre dönemlerinde Menenjit, İnfluenza A H1N1 ve Polio aşısı
uygulamasının yapıldığını söyledi. Dr. Aksoy,
mevsimsel grip aşılarını hacı adaylarının kendilerinin
temin ederek yaptırdıklarını belirterek, diğer aşıların
ise, aşılama görevi verilen kurumlarda mevcut
olduğunu bildirdi. Dr. Aksoy, Hac döneminde 10'u
merkez, 12'si perifer ilçelerde olmak üzere 22 sağlık
kuruluşunda bu hizmetin verileceğini kaydetti.
HAC DÖNEMİNDE AŞILAMA YAPAN İSTASYONLAR
Dr. Aksoy, aşı istasyonlarından AŞTİ Sağlık
Ocağı'nda (Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi
İçi) 24 saat aşı uygulaması yapıldığını da bildirdi.
Hac döneminde aşılama yapan istasyonlar İl ve İlçe
Müftülükleri'nden de öğrenilebilecek.
Ayaş, güdül ve Beypazarı için Merkez İlçe Aşı
Uygulama İstasyonu
-Beypazarı Sağlık Grup Başkanlığı Aşı İstasyonu
(Beypazarı, Güdül, Ayaş İlçeleri)
Tel:7627746-763 10 76

Beypazarlıların Maç
İzleme Hasreti Sona
Haberi 4’de
Erdi.
Beypazarında Hava
Durumu
Haberi Sayfa 4’de

HABER
ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

BBP Genel Başkanı Yalçın
TOPÇU, Cumhuriyet'in ve
T.C. Devletinin kuruluşunun 86. kuruluş yıl
dönümü nedeniyle kutlama
mesajı yayınladı.

Haberi 3’de

Beypazarı ile Viladecans
Arasında Kardeş Şehir
Protokolü İmzalandı
Haberi 2’de
Domuz Gribi Okulları
Tatil Ettirdi Haberi 3’de

Hacılar Törenle
Uğurlandı Haberi 2’de
Türk Dünyasıve İnsan
Hakları Derneği’nin
Sohbet ve Bilgilendirme
Toplantıları Devam
Haberi 3 de
Ediyor.

Beypazarı’nda
Ücretsiz Göz
Taraması Haberi 2’de
Beypazarı Etimesgutlu
Kadınları Ağırladı
Haberi 2 de

Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla
Kutlandı Haberi Sayfa 3’de
Beypazarlı Genç
İşsizlerin Maden
Sektöründe
İstihdamı
Başladı Haberi 4’de

BM Kırsal Kalkınma
Heyeti ve Erzurum
Uzundere ilçesi kadınları Beypazarı’nı gezdi
Haberi 4’de
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Merhaba sevgili dostlar!
Geçen gün karşılaştığım bir arkadaşım: “-Hocam yazılarınızı keyifle okuyoruz. Ama bazı katkılar sağlamak istesek de pot kırmaktan çekinerek yazamıyoruz.” dedi. Sebebini sorunca şakaya getirerek deşifre olursak arkadaşlarca mizah konusu olacağından bahsetti. Göz önünde olmaktan hoşlanmadığını
söyledi. Aslında bu esprili diyalog, toplumumuzun fikirlerini ortaya koyma konusunda ne kadar çekingen
davrandığının çok önemli bir göstergesi. Sanıldığı gibi bu sadece siyasilerde değil, çoğunluk kitlelerin açmazı,
fobisi. Gizleyeyim derken ne kadar ifşa ettiğimizi bilsek… sustuğumuzda beden dilimizin daha çok konuştuğunun farkına varsak, işte bunu anlasak çok şey kazanmış olacağız.
Arkadaşımın bu samimi, ama mahcup itirafını çoğumuzun ortak derdi. Pekâlâ, derdini bilen sadece bilmekle
yetinse derman bulabilir mi? Eğer bulabiliyorsa doktora, ustaya, eğitmene, velhasıl dermanı bilen kişiye ne
gerek var?! Elbette işin aslı bu değil. Öncelikle sorunla yüzleşip, çare cesaretini göstermemiz gerekiyor. Sizce
de öyle değil mi? Sonrasında şu sloganı tekrarlamamızda bir sakınca olmadığını düşünüyorum: “Korku,
korkaktır”. Eğer ondan korkmazsanız, o sizden korkar. Yoook eğer siz korkarsanız, size karabasan gibi çöker.
Bilirsiniz, cesaret sadece aktif olmak değildir. Gerekli bilgileri öğrendikten sonra o işin üzerinde pratik yapmayı gerektirir. Yani uzmanlaşmanın yapılan tekrarlarla geldiğini idrak etmeliyiz.
Hatırlarsanız, biz sessiz kalsak da bedenimizin konuşmaya devam ettiğinden bahsetmiştik. Sizlerden gelen
maillerde, bazı insanların duygu ve düşüncelerini belli etmediğinden bahsediyorsunuz. Evet, bu doğru. Böyle
kişilere rastlamak mümkün. Ancak sayıları oldukça az olduğunu unutmamak gerek. Halk arasında “Poker
Surat” dendiğini duymuştum. Gerçektende onların neler düşündüğünü ve hissettiğini anlamak çok zordur. Geri
kalan büyük çoğunluğun beden sinyallerine bakarak, duygu ve düşüncelerini anlamamız mümkündür.
Böylelikle takınacağımız tavrımızı belirlememiz ve doğru iletişim yöntemlerini kullanmamız çok daha kolay
olacaktır. Bunları olumlu, olumsuz ve nötr (tarafsız) sinyaller üst başlıklarında inceleyebiliriz. Geçen yazıda
olumlu beden sinyallerini incelemiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim.
Olumsuz beden sinyalleri:
— Elleri göğüs hizasında kenetleme, “Ben düşüncelere kapalıyım” veya “Bu işi en iyi ben bilirim senin
düşüncelerine ihtiyacım yok!” mesajını muhatabınıza iletmenin en kestirme yoludur. Hele bunu mimiklerinizle desteklerseniz, sizin başka olumsuz bir hareket yapmanıza gerek kalmaz. Size garanti veriyorum, hızla
münakaşa ortamına girebilirsiniz.
— Tokalaşırken cansız tutma (ölü balık), “Her neyse tokalaşayım bari!” demenin pratik yoludur. Veya cesaretsizliğin işaretidir.
— Ceket yakasından tutarak başparmağı dik tutarak öylece durmak, “Buranın efesi benim, varmı bana yan
bakan!” mesajının sessizce ama güçlü alarak herkese ilan edilmesidir. Bunu isteyen bir siyasi olacağını sanmıyorum. Tabi seçilmek istiyorsa.
— Konuşurken başka bir tarafa bakmak, siz konuşuyorsanız “Sözlerime inanmayın” anlamına, şayet dinliyorsanız, “ Öfff!! Bitir de ben konuşayım” demektir. “Sana çok fazla değer vermiyorum” anlamına da gelebilir.
— Sandalyelere yan oturma, yandan bakmak, saygısızlığın dik alasıdır.
— Önündeki eşyalarla oynamak, “Acelem var” veya “Bitir şu konuşmayı sıkıldım” demektir.
— Önündeki eşyaları sertçe vurmak, “Öfff! Yetti artık, şimdi elimden bir kaza çıkacak!” anlamına gelir.
— Parmakları kenetleme ve oynatmak, “Bu işleri senden daha iyi bilirim. Sabırsızlanıyorum.” Fikrini ifade
eder.
— Oturduğu yerden geriye doğru atak yapmak, “Hadi canım sende! Saçmalıyorsun” anlamına gelir.
— Başı ve kaşları yukarı kaldırmak, kibirlilik veya aşırı bilgiçlik işaretidir.
— Başı hafif eğerek gözlük üstünden bakmak (komiser veya hakim bakışı), “Sorgulama hakkı benimdir.
Şimdi söyle bakalım….” Mesajı iletir.
— Parmaklarla trampet çalmak, “Bitir de bir an önce gideyim” anlamına gelir.
— Başı yukarı doğru kaldırmak, kibirlice davranışın en belirgin işaretidir.
— Elleri baş arkasına kenetlemek. Karşılıklı samimiyet yoksa küstahça meydan okumanın kibarca ifadesidir.
— Dinlerken zaman zaman başı hafif yana çevirmek. “Acaba doğru mu söylüyorsun? Şüpheliyim!.”
— Kıpırdamadan gergin bir şekilde bakmak. “Asla aynı düşünmüyorum”
— Ayak ve el kilitleme. “Karşı fikirlere kapalıyım veya fikirlerinden ürktüm. Kendimi korumalıyım”
— Kinayeli (alaycı) tebessümü açıklamaya gerek var mı?
— Omuz silkmek, “Konu beni ilgilendirmiyor. Bu senin sorunun, beni ilgilendirmiyor.” anlamlarına gelmekle
beraber, yüz ifadesi ile tam anlam kazanır.
Olumlu / Olumsuz beden sinyalleri:
— Elleri kenetleyip gülümsemek, “Ne kadar anlatırsan anlat, ben bildiğimi yaparım” veya “Üzerime gelme
kardeşim! Senden çekiniyorum.. anlasana!” demenin ince mesajıdır.
—Burun sıvazlamak, “Sinirleniyorum” veya “Utanıyorum, heyecanlanıyorum, sabırsızlanıyorum” demenin
sessizce olanıdır.
— Göz temasını kesip yere bakmak, “Bu konuda konuşacaklarım var! İzin ver, konuşayım.” anlamına
gelebilir.
— Eli çene altına alıp dinlemek, genellikle “Ne hoş insan, ona hayranım” veya “Çok sıkıldım. Buradan kalksam bana hoş bakmazlar. Öff! Bitirse de çıkıp gitsem” Bu mimikleri okuma ile netleştirebileceğiniz bedensel
sinyallerdir.
— Eli çene altına, parmaklarla ağzı kapatarak, burun altında tutmak, “Hımm.. dur bakalım, ne kadar bilgilisin.
Seni bir tartayım.” anlamına gelir.
— Başı iki yana hafifçe sallamak, “Emin değilim.. bilmem ki.. bir türlü karar veremedim.”
— Başı iki yana seri olarak çevirmek, mimiklerin durumuna göre “Benim için sorun yok.” Veya “Asla olamaz!” manasına gelebilir.
— Kolu arkadan ve yukarıdan tutmak, genellikle hanımlarda görülen davranış çeşididir. Özgüven eksikliği
sinyalidir.
— Tek eli omuzun üstüne koymak, karşı tarafa hâkimiyet kurmanın en belirgin işaretidir. Siyasiler olarak lütfen bundan vaz geçin. Üstün olduğunuza karşınızdaki karar versin. Sizi önce gönlüne, sonra fikrine koysun.
Buna siz karar vermeyin.
Sizlerin bunlara ekleyeceğiniz tecrübeleriniz vardır.
Bunları maillerinizle ulaştırmanızı bekliyorum. Kaldı
ki her zaman söylerim: İnsanı tam olarak tarif etmek
asla mümkün olmayacaktır. Burada paylaştıklarımız
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ipuçlarından ibarettir. Fakat oldukça yol gösterici
Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi P. Katý No: 7-32 Beypazarý
emarelerdir. Nasipse gelecek yazımızda kaldığımız
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 Cep:0.532.557 98 53
yerden devam ederiz. Sağlık, huzur ve başarılı bir
Ýmtiyaz Sahibi:Orta Anadolu Gazetecilik A.Þ. adýna Kemal Çelen
hafta diliyorum. Umut, esenlik ve sevgiyle…
Genel Yayýn Yönetmeni : Kemal ÇELEN
“Bu yazı, mahalli idareler seçimleri arifesinde
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Sayfa Editörü:
yazılmıştır.’‘
Murat ÇELEN
Şükran ÇELEN
Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine
u ymaya söz vermiþtir.
Gazetemizde yayýnlanan yazýlar
yazarlarýný baðlar.
Gazetemizde yayýnlanan yazý haber
ve fotoðraflarýn her tü rlü telif hakký
Orta An adolu Gazetecilik A.Þ.’ye aittir.
Ýzin alýnmadan, kaynak dahi gösterilerek
iktibas edilemez.
Dizgi: Orta Anadolu A.Þ.
Tel-Fax:762 51 63 Beypazarý
Baský: Orta Anadolu Baskı Tesisi
Tel-Fax:762 51 63 Beypazarý/Ank.

Muhabirler
Nihat UÇAR
Nallýhan Temsilcisi
................................
Çayýrhan Temsilcisi
Ayhan DEMÝRÇELÝK
Sincan &Yenikent Temsilcisi
Musa UYSAL
Güdül Temsilcisi
Bünyamin AFÞAR
Kýbrýscýk Temsilcisi
Ýsa BÝLGÝN
Seben Temsilcisi
Çetin BÝLEN

REKLAM VE ABONE FÝATLARIMIZ
Tam Sayfa (SB)
1.500 YTL
Yarým Sayfa (SB)
750 YTL
Çeyrek Sayfa (SB)
375 YTL
Kartvizit Reklam (SB)
30 YTL
Resmi Ýlanlar St/cm
7 YTL
Kongre Ýlanlarý
60 YTL
Sosyal ilanlar
60 YTL

Not: Sizden çok yoğun eğitim talebi alıyoruz. Ancak
grup eğitim talepleri, firmalar haricinde grupları
oluşturma açısından zordur. Bunu belediyeler,
okullar, vakıf ve dernek vb. gibi kurumlarca organize
edilebilir. Bizim grup oluşturmamız oldukça zordur.
Çok ısrar eden arkadaşlar için grup eğitim taleplerini
(İstanbul için) almaya devam ediyoruz.

HOSTİNG FİYATLARI
ALAN ADI TESCİLİ Hemde 700 MB
ARTIK HERKESE 100 YTL

BU FIRSAT KAÇMAZ TEL:762 51 63

SP ANKARA İL BAŞKANI
SEYFULLAH ŞAHİN; Türkiye
ile Ermenistan arasında imzalanan Protokol tam bir fiyasko’’

Baştarafı Sayfa 1’de
Bu hareket TBMM’ye ve millete yapılan büyük
bir haksızlıktır. Millet iradesinin temsil edildiği
makam onay makamı değil karar makamıdır.
Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan protokolün hangi amaca hizmet ettiği imza günü verilen fotoğraf karesinde gizlidir. İki ülke dış işleri
bakanının ‘sözde soykırım iddiaları’ konusundaki
tutumları malum olan diğer dış işleri bakanlarının
gölgesinde imza atmaları protokolün amacına
yönelik ipuçları taşımaktadır. Acaba imzalanan
bu protokole ABD, Rusya, Fransa ve İsviçre’nin
dış işleri bakanlarının herkesten çok sevinmesinde Türkiye’nin Jeopolitik konumunun etkisi var mıdır? Geçtiğimiz aylarda imzalanan
Nabucco projesi ile bu protokol arasında ne gibi
bir bağ vardır? Bu soruların cevabını millet adına
merak ediyoruz.
Sayın Başbakan’ın dış politikada sergilediği
tutarsız performans Ermenistan ile protokol
konusunda da kendini göstermiştir. Sayın
Başbakan’ın söylemleri ile eylemleri
örtüşmemektedir.’’ Açıklamasında bulundu.
Şahin Başbakan’ın toplantıya katılmamasını
eleştirerek ‘Başbakan tarihi bir fırsatı kaçırdı.
İkinci bir Davos’u kaçırdı. Ama görünürde seçim
yok’ diyerek ‘’Davos’ta İsrail’e verdiği tepkinin
ardından sergilediği tutum ‘Bu ne perhiz, bu ne
lahana turşusu’ dedirtmiştir. Sayın Başbakan,
aynı tutumunu Ermenistan meselesinde de
yinelemiş, Türkiye ve Azerbaycan’a hiçbir
getirisi olmayan aksine iki ülke arasındaki
kardeşlik duygularını zedeleyen bir protokole
imza atılmış, bunun yanında genel klişe ifadelerle
yüreklere su serpilmeye çalışılmıştır. Türkiye ile
Ermenistan arasında imzalanan protokol sırasında
konuşma metni krizinin de çıktığı medyada yer
almış, Dış işleri Bakanı sayın Davutoğlu,
Ermenistan ile kısa süreli krize neden olan
konuşmasını gerçekleştirmemiştir. Böyle olunca
sayın Başbakan da kendi adına tarihi bir fırsatı da
kaçırmış oldu. Eğer sayın Erdoğan, o toplantıya
katılsaydı belki de vereceği tepkiyle ikinci bir
‘Davos’ çıkışı yapmış olacaktı. Ancak görünürde
bir seçim olmadığı için sayın Başbakan müsterih
olsun. Dış işleri bakanı talimatlarını harfiyen
uygulamış kendisinin yüzünü kara çıkarmamıştır.’’ açıklamasında bulundu.
Sahin bu protokolü Saadet Partisi olarak kabul
etmiyoruz diyerek; ‘’Saadet Partisi olarak bu millete danışılmadan imzalanan, Azeri soydaşlarımızın göz ardı edildiği, muammalarla dolu
bu protokolü kabul etmiyoruz. Ayakları yere basmayan bu ikili anlaşmanın daha sonra onulmaz
problemler çıkaracağı endişesi içindeyiz. Millet
adına taşıdığımız bu endişelerimizin bir an önce
somut veriler ortaya konularak, tatmin edici bulgularla desteklenerek giderilmesini istiyoruz.
Aksi takdirde, muammaları netleştirmezseniz,
ilerleyen zamanlarda milletin vicdanında onulmaz yaralar açabilecek bu protokolü imzalayan
sizleri tarih affetmeyecektir.’’ açıklamasında
bulundu.

Beypazarı, Etimesgutlu
k a d ın la r ı a ğ ır la d ı.

Beypazarı; Etimesgutlu kadınları ağırladı.
Etimesgut’tan gelen kadın heyeti; Beypazarı
Belediye Başkanı M.Cengiz Özalp’i makamında
ziyaret ederek, yapılan çalışmalar ve devam eden
projeler hakkında bilgi aldılar. Ziyaret sonrası
Beypazarılı kadınlar rehberliğinde ilçeyi gezen
kadınlar, yöresel yemeklerin tadına bakma fırsatı
bulurken, tarihi Beypazarı çarşısında alışveriş ettiler.
24.10.2009

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

HACILAR
TÖRENLE
UĞURLANDI
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Beypazarı’ndan kutsal topraklara gidecek olan
toplam 85 hacı adayı 23 Ekim 2009 ;Cuma günü
düzenlenen törenle dualarla uğurlandı.
Gazi Gündüzalp İş Merkezi Pazar katında Cuma
günü saat 14 de düzenlenen uğurlama törenine
Belediye Başkanı M.Cengiz Özalp, müftülük
görevleri, hacı adayları ve yakınları katıldı. Her
sene olduğu gibi bu senede hacı uğurlamasına
katılım büyük oldu. Hacı adaylarının heyecanları
yüzlerinden okunurken, zaman zaman duygulu
anlar yaşandı.
Törende yapılan konuşmaların ardından İlçe
Müftülüğü İlahi Ekibi tarafından ilahiler okundu.
Duygulu anların yaşandığı tören sorunda hacı
adayları yakınları tarafından kutsal topraklara
dualarla uğurlandı.
Beypazarı İlçe Müftülüğünden alınan bilgilere
göre bu yıl hacca gitmek için 975 kişi müracaat
etti. Müracaat edenler arasında yapılan kura ile
85 hacı adayı belirlendi.
Belediye Başkanı M.Cengiz Özalp “Hacı adaylarının dinimizde kutsal bir görev olan hac
ibadetlerini en iyi şekilde yapıp sağ salim bir şekilde aramıza dönmelerini Allah'tan diliyorum”
dedi.

BEYPAZARI’NDA
ÜCRETSİZ GÖZ
TARAMASI

Beypazarı Belediyesi’nin organize ettiği ve özel
bir firmanın (Dünya Göz Hastanesi) katkılarıyla
23-24-25 Ekim 2009 tarihinde gerçekleştirilen
ücretsiz göz sağlığı taramalarında 7’den 70’e tüm
Beypazarılılara ücretsiz göz muayenesi yapıldı.
Yaklaşık 1000 kişi göz taramasından geçirildi.

Halk sağlığı konusunda periyodik dönemlerde
ücretsiz taramalar yapan Beypazarı Belediyesi
göz problemi olanları, konunun uzmanlarıyla
ücretsiz buluşturdu.

7’den 70’e isteyen her vatandaşın göz taramasından geçebileceğini belirten Beypazarı Belediye
Başkanı M. Cengiz Özalp, "Sosyal güvencesi
olsun olmasın her vatandaşımız projeden yararlanabilecek. Sağlıklı bir toplum oluşumu için,
sağlık alanında olsun, başka alanlarda olsun, bu
tür faaliyetlerimiz devam edecek" dedi. Özalp
Halka sık sık bilgilendirici seminerler ve sağlık
taraması yapacaklarını belirtti.

ÝÞTE GAZETE BU YAA...
Haberler Ýnternette

HABER-EKONOMİ

30 Ekim 2009 Cuma

BBP Genel Başkanı Yalçın TOPÇU, Cumhuriyet'in ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
kuruluşunun 86. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

"Bu ülkede hep birlikte yaşayan cumhurun yaptığı bir
'toplumsal sözleşme' olan Cumhuriyetimiz, 86 yaşına girmiştir. Büyük Türk Milleti, birçok zorluğa türlü fedakârlıklarla göğüs germiş, en zor badirelerden alnının akıyla
çıkmasını bilmiştir. 86 yıl önce büyük mücadelelerden
sonra Cumhuriyet ilan edilerek Türkiye Cumhuriyeti
Devleti kurulmuştur. O gün bu cesareti gösterenleri,
başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ü minnetle ve şükranla anmak, onları hayır
dualarla yâd etmek hepimizin boynunun borcudur.
Bugün bizler, bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız bir
şekilde yaşayabiliyorsak bunu o kahramanlara borçluyuz.
Türkiye’nin aklının ve vicdanının bölünmesine neden
olabilecek hatalar; toplum mühendisliği eliyle tek tip ve
aynı tornadan çıkma 'makbul vatandaş' yaratma anlayışı
doğrultusunda uygulanan yanlış politikalar, özgürlüklerin
önünü tıkayan düzenlemeler, tam bağımsız devlet
anlayışına zeval getiren idare tarzları, Cumhuriyetin ve
demokrasinin özüne mugayir ihtilal mahsulü anayasalara
mahkum edilmemiz ve cumhurun çoğunluğunun fakru
zaruret içinde hayatını idame etmeye mecbur bırakacak
ekonomik politikalar, 86 yıllık cumhuriyetimizin 'hikme-

tine' ve 'faziletine' gölge düşürmüştür.
Bu topraklar üzerinde yaşayan insanlar olarak müşterek
değerlere ve kadere sahibiz. Bu değerlere bakışımız,
hayat tarzlarımız farklı olabilir. Lakin bu müşterek
değerler; Balkanlar’dan Anadolu’ya oradan Kafkaslar’a
uzanan, Ortadoğu’dan Türk Cumhuriyetlerine varan
coğrafyalardaki kültürel renklerden ve yüzlerce yıldır
insanımızın gönlüyle yaşadığı hikmetimizden geliyor.
Hikmetinden kopmuş bir kültür geleceği ve geçmişiyle
nasıl hesaplaşabilir? Şimdi Türklüğümüze,
Kürtlüğümüze, Araplığımıza, Çerkezliğimize,
Boşnaklığımıza, Lazlığımıza, Aleviliğimize,
Sünniliğimize kurban edilmek istenen 'Açılım hikâyeleri'
ile bu topraklardaki geçmişimize, barışımıza,
kardeşliğimize, dayanışmamıza, zarar vermek istiyorlar.
Milli olmayan projelerle ülkemizi başkalarının maslahatları ve menfaatleri adına dış müdahaleye açık hale
getiriyorlar. Dengeler adına bu ülke mukadderatı ile
oynuyorlar.
Büyük Birlik Partisi olarak maruz kaldığımız tüm bu
yıkım projelerinin milletimizin geniş kesimleri tarafından
fark edildiğini görüyoruz. Türkiye, çarkına tutulduğu bu

yıkım projeleriyle arasına ciddi mesafeler koyacaktır.
Dünya sisteminin bir kenar mahallesi durumuna
düşmeyecektir. Bu milletimizin "özündeki töz’ün" bir
gereğidir. Bunun içindir ki; kültür, medeniyet ve inanç
değerlerini benimseyen, büyük Türkiye idealini özümseyen, herkes için Güvenlik, Özgürlük ve Refah prensiplerine dayalı yeni bir dünya kurma iradesinin fitilini
ateşleyecek, tüm bunları ülke siyasetinde etkin hale
getirebilecek vizyona sahip anlayış ve kadro sahiplerinin
artık 'Büyük Birlik zamanı' gelmiştir.
Bizler Büyük Birlik Partisi ülkemize ve insanlarımıza iyi
bir gelecek bırakmak istiyoruz. İdealimizdeki gelecek,
korku ve endişelerimizden uzak bir gelecek olacaktır.
Eğer hasretini çektiğimiz bir gelecek tasarlayacaksak, bu
ancak bizzat hayat sebebimiz olan değerlerimize öncelik
tanımakla ve o değerlere olan boyun borcumuzu yerine
getirmekle mümkün olacaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Türk Milleti’nin
Cumhuriyet Bayramı'nı en samimi duygularla kutluyor,
cumhuriyete sahip çıktığımız gibi ona layık olmaya da
özen gösterelim diyoruz…

Türkiye ile İspanya’daki belediyeler arasında işbirliği
gerçekleştirilmesi projesi kapsamında düzenlenen konferans İzmir’in Selçuk ilçesinde geçtiğimiz günlerde

yapıldı.
2008 yılında başlayan Türkiye’den ve
İspanya’dan seçilen 10 pilot belediye
arasında yer alan Beypazarı Belediyesi ve
İspanya Viladecans Belediyesi arasındaki
Kardeş Şehir anlaşması imza törenine programdaki aksaklık nedeniyle Beypazarı
Belediye Başkanı M.Cengiz Özalp katılamadı. Viladecans Belediyesi adına Başkan
Yardımcısı Joan Pidelaserra ve Beypazarı
Belediyesi adına Özel Kalem Müdürü Banu
Revan Kardeş Şehir protokolünü imzaladı.
Proje kapsamında Türkiye Belediyeler
Birliği ve İspanya Belediyeler Birliği arasında
sürdürülebilir bir işbirliği oluşturularak daha geniş

ölçekte, kardeş şehir ilişkilerinin ve yerel yönetimlere
yönelik ortak projelerin yaygınlaşmasını sağlamak ve
Türk ve İspanyol küçük ve orta ölçekli 10 belediye
arasında yerel, ekonomik ve sosyal kalkınma planlarının oluşturulmasında sürdürülebilir işbirlikleri ve
kardeş şehir ilişkilerinin kurulması amaçlanıyor.
Uygulanan proje de pilot belediye olarak ilçemizin
belirlenmesi ve proje sayesinde İspanyada kardeş şehir
ilişkileri kurulması konusunda verdiği destekten ötürü
Türkiye Belediyeler Birliğine teşekkürlerini belirten
M.Cengiz Özalp, “Kurulan işbirliklerinin sürdürülmesi
ve verimliliğinin artırılması için bundan sonraki süreçte
Avrupa Birliğinin olası fonlarını kullanmanın yanı sıra
hükümetimizin de konu ile ilgili destekleri araştırılarak
yol alınacaktır” dedi.

genel nüfus içinde % 0,5 olan Tatarlar Kırım’da % 13 ,14 civarında. Çoğunluk Tatarcayı günlük hayatta kullanmıyor. Kırım
Tatarcası bilenler ise öğrenim esnasında mecburen Ukraynaca
öğrenip konuşuyor. Her yerde azınlıkta kalmışlar sadece Kırım’da
4 -5 köyde Kırım Tatar çoğunlukta. Ne yazık ki, birçok yerde
olduğu gibi burada da insanlarımızın kimliği yok ediliyor. Bazı
uygulamalar var ki, insanı gerçekten üzüyor ve düşündürüyor.
Örneğin, Ukrayna Cumhurbaşkanı, Kırım Müftüsüne nişan veriyor
ama nişan Haç biçiminde. Dirisine tahammül edemedikleri Kırım
Tatar Türklerinin ölüsüne de saygı göstermiyorlar ve Müslümanlara
ait mezarlık üzerinde bir çocuk oyun, eğlence merkezi inşa ediyorlar bunu da havai fişekli büyük eğlencelerle, gösterilerle açıyorlar.
Rus komünist rejiminin bile yapmadığı uygulamalara imza atıyor
Ukrayna hükümeti. Kırım Tatar Milli Meclisi yasaklanmaya
çalışılmış, aramalar yapılmış. Kırım Tatarları % 40’dan fazla, zaten
devlet olmak için çoğunluk şart değil örneğin Başkurtlar azınlık
ama devlet kurmuşlar. Kırım Tatar dili devlet dili iken şimdi özerk
cumhuriyetin dili Ukraynaca ve Rusça kullanılıyor. Kırım Tatar dili
milli azınlık dili olmuş. 2000 den sonra yerel yönetimlere, yerel
parlamentoya giren Türklerde de (% 4 veya 5) bu baskı ve uygulamalara yeterli tepki yok. Dünyadaki Türk Diasporasından da yeterli
tepki yok diye serzenişte bulunuyor konuşmacılar.
Kazan Türklerinin durumu da aynı. Tarihin şanlı sayfalarına
bakıldığında ta Altınordu devletinden başlayıp bugüne dek süregelen Kazan Türkleri 1990 ın başında bağımsızlığını ilan etmek istiyor ama başarısız oluyor.1992 de %62 oy alıyor halk oylamasında
ama bağımsızlığı yine tanınmıyor. 457 yıldır süren esaret devam
ediyor. Tatarlar varlık içinde yokluk yaşıyor. Örneğin petrol gelirlerinin % 90 ı Ruslarca alınıyor.
Kazan Tatarlarının okullarda kendi dillerinde eğitim görmeleri
engellenmektedir. 30 Ağustos bayramı Çallı şehri başta olmak
üzere çiçek böcek bayramı haline getirilmek istenmektedir.
Bölgede bulunan camilerde görev yapan imamlar görevlerinden alı-

narak Rusya Federasyonu tarafından yeni imamlar atanmaktadır.
Bu imamlar adeta cami cemaatini fişlemektedir deniliyor.
Rus yönetiminin Tatarlara baskı yaptığı şu uygulamalarla da belli
oluyor. 2002 de Latin alfabesine geçişi yasaklamışlar, Kiril alfabesi
kullanılıyor bugün ve Kiril alfabesi Tatar diline hiç uygun değil
diyorlar. Türkçe okuyup yazamayan insanların milli kimliğini kaybetmesinin ne denli kolay olduğu malum. 2004 de Rus hükümetinin aldığı karara göre, özerk yönetimlerin milli
Cumhurbaşkanlarını Ruslar atayacak, önceleri halk seçiyordu. Bu
da anti demokratik ve milli kimlikleri yok etmeye yardımcı olacak
baskı unsurlarından biri. 2005 de Kazan’ın 1000.yılı kutlandı 30
Ağustos tarihinde. Bu zafer kutlamaları bugün oradaki Türklerin
istemediği hatta hakaret kabul ettiği şekilde basit ve yanlı olarak
geçiştiriliyor. Her konuda baskı ve engelleme… Yurt dışında
yaşayan Tatarları da etki altına almak istiyorlar. Fakat bunu alenen
savaş, sürgün şeklinde değil de etnik milli kimliği yok etmeye
çalışarak gerçekleştirmek istiyorlar.
Sonuç olarak diyebiliriz ki; İlminski Stalin’den daha fazla zarar
vermiştir bu coğrafyaya. Tıpkı Mankut’laşma yani hiçbir şeyi
düşünmeden emir almaya alışan insan tipi yaratma planı gibi
Türkleri bölerek, kültür ve dillerini yok ederek, asimile ederek,
millet kavramından uzaklaştırma planının uygulayıcısı olan,
Rusların yönetmek planını ortaya koyan toplum planlayıcısı,
entellektüeli İlminski’yi ve uyguladığı planı gördükten sonra bunu
daha iyi anlayabiliyoruz. Tabii asla Rus aleyhtarlığı, düşmanlığı
yapmıyoruz ama onların da Türk kimliğini yok etme düşünce ve
planlarını görmeme gibi bir hataya da düşmemeliyiz, böyle bir lükGülgün GÖKÇE
sümüz yok.
Türk Dünyası İHD.Kadın Kom.Gen.Bşk.Yrd.
Ankaralılar Meclisi Platformu Gen.Bşk.Yrd.
Ankaralı Dernekler Federasyonu Yön.Krl.Üyesi
Avrasya Yerel yönetimler ve Stratejik Araştırmalar Mrk. Kurucu
üyesi
Yurt-yuva der.(yetiştirme yurtlarındaki çocuklara yardım, hizmet
der.)Yön.Krl.üyesi
Baskentlilerhaber.com ve Beldemiz Ankara gazetesi, İzlenimlerle
Anadolu dergisi köşe yazarı.

Beypazarı ile Viladecans Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı

TÜRK DÜNYASI İNSAN HAKLARI DERNEĞİ’NİN SOHBET
VE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR

Türk Dünyası İHD.nin de üye olduğu, (İHAF) Uluslar arası İnsan
Hakları Avrasya Federasyonu Başkanı Abdullah Buksur’un davetlisi olarak, 10 Ekim Cumartesi günü, Kırım ve Kazan Tatarlarının
temsilcileri Ankara da bir araya geldiler ve insan hakları bağlamında ki sorunlarını masaya yatırdılar.
Kırım Temel Halkları Vakfı Başkanı Dr. Nadir BEKİROV konuklar
ve dernek üyelerine bir sunum yaparak bilgi verdi, soruları cevapladı.
Toplantıya, Dr. Nadir BEKİR dışında Kırım Tatar Milli Meclisi
üyesi ve insan hakları konularının en önemli savunucularından İklil
KURBAN ve eşi Roza hanımda da katıldılar. Kırım Tatar
Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ünver SEL, Ankara Kırım
Türkleri Dernek Başkanı Suat ARABACI, Nogay dernekleri
yöneticileri başta olmak üzere birçok derneğin yöneticileri de
katılımcılar arasındaydı. Konuklar, UİHAF-Uluslarası İnsan
Hakları Avrasya Federasyonu Başkanı Abdullah BUKSUR’a bu
yararlı toplantıları düzenlediği ve bu kez de Ankara’daki tüm
Tatarları bir araya getirdiği için teşekkür ettiler.
Bu arada sayın Dr.Nadir BEKİROV’un konuşmalarından, Kırım ve
orada yaşayan soydaşlarımızla ilgili bilgiler edindik. Ukrayna’da

Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı.
Bu sene Cumhuriyetin 86. Yılı kutlanan 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramına 28 Ekim 2009 Çarşamba
günü Saat: 13.00‘de Belediye Binasi önündeki
Atatürk Büstüne Çelenk Koyma töreni ile başlandı .
Çelenk Koyma töreninin ardından Kaymakamlık
Makamında İlçe Kaymakamı tebrikleri kabul etti.
Kutlamalar 29 Ekim Perşembe Günü Saat:10.00' da
Ilçe Stadyumunda Saygi Durusu ve Istiklal Marşının
okunmasi ile devam etti. İlçe Kaymakami Hikmet

AYDIN , Garnizon Komutanı Kıdemli Üsteğmen
Fırat TOPRAK ve Belediye Başkanı Cengiz ÖZALP
öğrencilerin , halkın ve protokol üyelerinin bayramını
kutladı.
İlçe Kaymakamı Hikmet AYDIN’ın günün anlam ve
önemiyle ilgili bir konuşmasından sonra, öğrencilerin
düzenlemiş oldukları şiir ve halk oyunu gösterilerisunuldu. Resmi geçit töreni ile program sona erdi.

OFSET MATBAAMIZ KURULUYOR
MATBAA AÇILIŞIMIZ ÇOK YAKINDA
Dijital baskı sistemlerimiz ve matbaamızla çok yakında hizmetinizdeyiz
Her türlü Matbaa işleriniz için hizmetinizdeyiz.

ORTA ANADOLU MATBAACILIK Tel:0.312.762 51 63

ZAYİ

9940002588 Nolu Vergi Mükellefi iken
024251-024300 nolu 1 cilt fatura,
0031951-00400 nolu 1 Gider Pusulası,
008201-008300 nolu 2 cilt Perakende
Satış Fişi, 006001-006100 nolu 2 cilt
Sevk İrsaliyesi, Vergi Levhamı, Beko
Casio 8 GEMF AG 41004755 ÖKC
Levhamı, Yazar Kasaya ait Ruhsatımı
kaybettim. Hükümsüzdür.
İsmail YÜKSEL
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ARA SIRA
GÜZELE DOĞRU

Ahmet GÖKSAN
a.goksan@hotmail.com

“Ey Kıbrıs Türkü!
Bu kadar senedir çektiğimiz eziyet ve
gördüğümüz zulümlerden ders olsun alalım.
Anlamalıyız ki; kendi ciğerimizi kendi
yağımızla kavurmaktan başka çaremiz
kalmamıştır.
Bizim rehberimiz anavatanımız olacaktır.
Unutma ki, tarihin bile şimdiye kadar şahidi
olmadığı kahramanlıklar yaratan bir ulusun
soyuyuz. Türkiye için yaşamsal olduğu kadar
şeref ve haysiyet meselesi olan bir Kıbrıs
Davası, Türkiyesiz hiçbir zaman halledilemez
ve edilmeyecektir”.
Dr. Fazıl KÜÇÜK

Yerel yönetimleri, genel içerisinde
demokrasinin beşiği olarak görmek
olanaklıdır. Bazı istisnalar olsa bile genel kanı
budur. Yerel yönetimlerin görevleri yasalarla
belirlenmektedir. Çöp toplamak, yol yapmak
asli görevler olarak öne çıkmaktadır. Bunun
ötesine geçmek ise seçilmiş olan kişinin bakışı
ve kimliği ile bağlantılı bir olgu olsa gerek.
Halkın siyasi tercihleri de bu noktada yaşamsal önemdedir. Daha da önemlisi ise seçilmiş
olan kişinin tarafsız olması ve halkı kucaklaması istenen ve arzulanan bir başka olgudur.
Anadolu coğrafyasında sayıları çok az da olsa
böyle yöneticilerle karşılaşmak olanaklıdır.
Ankara’da Keçiören Belediyesi, geçtiğimiz
günlerde başlayan güzel bir etkinliğe imza
atmış bulunuyor. On bir ayın sultanı kabul
edilen Ramazan ayı nedeniyle “Uluslararası
Ramazan Etkinlikleri”ni düzenledi. Değişik
ülkelerdeki ulusların Ramazan ayını kendilerine has bir yaklaşım içinde kutlamakta oldukları biliniyor.
Böyle bir etkinliğin düzenlenmesindeki
amacın, var olan farklılıkların birlikte kutlanması olgusunu öne çıkarmaktır. Sonrasında da
sınırları aşmakta olan kardeşliğin birlikte harmanlanarak pekişmesini sağlamaktır. Bu
sürecin de fazla uzun olmayacağına inanmak
istiyoruz.
Dünya üzerine dağılmış olan İslam ülkelerinin
Ankara’da bulunan temsilcileri, ülkelerinin
güzelliklerini sergileme ve tanıtma fırsatını da
yakaladılar. 24 ülkenin temsilcileri tanışma
sonrasında, yeni dostlukların kapısını da
aralıyorlardı.
Düzenlenen bu güzel etkinliğe Kıbrıs Türk
Kültür Derneği olarak bizlerin yanı sıra,
Güzelyurt’tan gelen Sinerji Kültür Sanat
Derneği de katıldı Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nden gelen öğrencilerle yaptığımız görüşme ve konuşmalardan sonra geleceğe olan güvenimizin pekiştiğini söylemek
istiyoruz. Yaşları 14 – 17 arasında olan bu
çocuklarımızın adada yürütülmekte olan
çözüme ilişkin görüşmelerden ziyadesi ile etkilendiklerini vurgulamak istiyoruz.
Kıbrıs’ı çok sevdiklerini ve terk etmek gibi bir
niyetlerinin olmadığını söylediler.
Güzelyurt’un verileceğinden rahatsız olduklarını çok açık bir dille herkesin anlayacağı
şekilde dillendirdiler.
“Sizler geçmişte Rumlarla pek çok olayı
yaşadınız. Rumları bu nedenle sevmiyorsunuz.
Bizler Rumlarla kavga etmedik. Ama
toprağımızda gözleri olan Rumları hiç sevmiyoruz. Birlikte yaşamak istemiyoruz. Onlar
güneyde bizler de kuzeyde yaşayacağız” diye
konuşuyorlardı.
Geleceğimiz olan çocuklarımızın dillendirdikleri bu görüşlere katılmamak olanaksızdır.
Siyasetçilerin bu çocuklardan alacakları ders
mi var ne…
Anadolu coğrafyasında bir mozaik görüntüsünde olan Keçiören halkının, Kıbrıs davasına gösterdikleri ilgi ve duyarlılığın siyasetçilerin yolunu aydınlatacağına da inanmak istiyoruz.
Kıbrıs’ta şehit olan kardeşlerimizin anılarının
Keçiören’de yaşatılması isteğimizi dillendirdiğimiz zaman yaşadığımız coşkuyu
yaşamımızın en güzel bir anısı olarak her
zaman anımsayıp anlatacağız. Bu konuda
Belediye Başkanı Mustafa Ak ve çalışma
arkadaşlarının yaklaşımlarını her türlü takdirin
üstünde görüyoruz. Bu anıtın yapılması aşamasında da birlikte çalışacağımızı ve işin
takipçisi olacağımızın da bilinmesini istiyoruz.
Sınırları aşarak kardeşliğin pekişmesi yolunda
ilk adımı atmış olan Keçiören Belediye
Başkanı Mustafa Ak’ın şahsında, etkinlikte
emeği geçen tüm belediye çalışanlarına ve
Keçiörenlilere teşekkür etmeyi yerine getirilmesi gereken bir görev olarak alıyoruz.
SEVGİ ile kalınız…
28 Ağustos 2009 - Ankara -

As Balıkçılık
Tesislerinde
Ak Toplantı

Baştarafı Sayfa 1’de
Bu projeyi yöneten İçişleri Bakanlığımız bir açıklama yapmıştır. Biz bugün için bazı noktalara dur
dedik. Bazılarına devam ediyoruz. Belirlediğimiz
takvime göre de geliş ve gidişi koordine edeceğiz. Yani projenin sahibi biziz, biz idare ederiz
demektir. Bu projeden geri adım söz konusu
değildir. Türkiye'nin kardeşlik projesinin ertelenmesini kimse istemez. Atılması gereken adımları
atıyoruz. Atmaya devam edeceğiz, çünkü
Türkiye'nin terör belasından kurtulması lazım."

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’’
30 Ekim 2009 Cuma Yýl:5 Sayý:252 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr

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

BEYPAZARLILARIN MAÇ İZLEME HASRETİ SONA ERDİ
BEYPAZARI

AMATÖR 1. KÜMEDE OYNANAN MAÇTA BEYPAZARI GENÇLİK SPOR 1- TARIM SPOR 2
Beypazarı Gençlik Spor’un Amatör 1. lige çıkması nedeniyle Pazar günü Beypazarı Şehir
Stadında oynanan maç Beypazarı halkından ve
mülki erkandan büyük ilgi gördü.
Beypazarı Belediye Spor olarak 2. lig de top koştururken 1999 yılı itibari ile 3 lige daha sonra
amatör kümeye düşmesi, uzun yıllardır amatör 3
kümeden başlayıp 2 nci kümede top oynaması
ilçede futbolseverleri de futboldan uzaklaştırmıştı. Bu hafta oynanan amatör 1. küme maçı futbolseverleri yeniden şehir stadına koşturdu.
Beypazarı takımlarından Beypazarı Gençlik
Spor’un Amatör 1. kümeye yükselmesi nedeniyle
oynadığı ilk maçında Futbolseverler ve Beypazarı
mülki erkan Beypazarı Gençlik Spor’u yalnız

bırakmadı ve Beypazarı Belediye Spor’un 2 nci
ligde oynarken duyulan heyecan tekrar Beypazarı
şehir stadına yansıdı.
Beypazarı’nda oynanan ilk maç Beypazarı
Gençlik spor ve Tarım Spor arasında oynandı.
Beypazarı gençlik spor takımının kazandığı bir
penaltı gole dönüşmeyince maç 2-1 misafir takım
Tarım Spor’un galibiyeti ile son buldu.
Beypazarı Şehir Stadında Pazar günü oynanan
maçı çok sayıda taraftar destekledi Beypazarı
mülki erkanı da maçtaydı. Maçın sonuna kadar
izleyen Beypazarı Kaymakamı Hikmet AYDIN,
Belediye Başkanı Cengiz ÖZALP ve çok sayıda
daire amiri maçta Beypazarı Gençlik Sporu
destekledi.

Beypazarlı Genç İşsizlerin Maden
Sektöründe İstihdamı Başladı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, İşkur tarafından yürütülen ve
izlenen (Aktif istihdam tedbirleri II) programı
kapsamında Beypazarı Belediyesi’nin liderliğinde, Beypazarı Ticaret Odası, Beypazarı
Endüstri Meslek Lisesi ve Gazi Üniversitesi

Beypazarı Teknik Bilimler Yüksekokulu ortaklığı
ile yürütülen “Genç işsizlerin Maden sektöründe
istihdamı ’’ projesi kapanış toplantısı yapıldı.
1129 proje başvurusu arasından seçilen 101 projeden biri olan “Genç İşsizlerin Maden
Sektöründe İstihdamı Projesi” kapsamında 60
işsiz gence 40 saat madenciliğe giriş, 30 saat işçi
sağlığı, 25 saat ilk yardım konularını içeren
teorik eğitimler ve Endüstri Meslek Lisesinde
katılımcılara uzmanlıklarına göre 40 saat elektrik, elektronik ve makine eğitimleri alarak 30
işgünü stajları sonrasında eğitimlerini tamamladılar.
Beypazarı’ndaki maden işletmelerinde istihdam
imkanı da bulmaya başlayan 54 genç katılımcıya
Halkevinde düzenlenen törenle sertifika ve
plaketleri verildi. Proje katılımcılarına sertifika
ve plaketlerini vermek üzere Beypazarı Belediye

Başkanı M. Cengiz Özalp, Beypazarı Ticaret
Odası Başkanı H. Necdet Çalışkan, Gazi
Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulunu
temsilen Muhammed Gürler ve Eti Soda Trona
Maden işletmesini temsilen Genel Müdür
Yardımcısı Fahrettin Öztürk törene katıldı.
Heyecanlı oldukları gözlenen gençlere katılım
sertifikası, Kızılay İlkyardım sertifikası, ÇASGEM işçi sağlığı sertifikaları, başarı plaketi ve
transkriptler takdim edildi.
Törende açıklama yapan Beypazarı Belediye
Başkanı M. Cengiz Özalp; proje henüz tamamlandığı halde 11 katılımcının maden sektöründe
istihdam edilmiş olmasının sevindirici olduğunu
belirterek, katılımcı gençlerin istihdamlarının bir
an önce gerçekleşmesi için çalışmalara başladıklarını, ayrıca istihdama yönelik yeni projelere
devam edeceklerini belirtti.

Beypazarı için Hava Durumu

Batıda Akdeniz’den gelen ılık hava ile birlikte
sağanak yağmur etkili oluyor, bugün en şiddetli
yağış Akdeniz’de görülecek. Birçok bölgede
kuvvetli esen lodos azalan sıcaklıkları yeniden
yükseltmeye başladı.
İstanbul'da sağanak yağmurlu ama lodosla gelen
daha ılık bir hava var. Dereceler bugün 17, cuma
yine 20'lere çıkıyor. Ankara da bugün sağanak
yağmurdan etkilenecek. İzmir'liler dikkat: geceden
beri süren kuvvetli yağış ve rüzgar öğleden sonra
hızını azaltıyor, akşam hafifleyecek. Bursa ve
Adana'da sağanak yağmur var.
•
Soğuk hava Marmara’yı terk ediyor,
bugün lodosla gelen ılık ve yağışlı hava etkili
oluyor. Gece en kuvvetli Çanakkale’de yağan yağmur bugün de kent kent sürüyor. Yarın yağış yok,
sıcaklık lodosla yükselecek.
•
İç Anadolu'da soba zehirlenmesi riskine
dikkat: lodos kuvvetli esiyor. Hava sağanak yağmurlu ve rüzgarlı, sıcaklıklarda hissediler artış
perşembeden itibaren yaşanacak ve yağış kesilecek.
•
Kıyı Ege’de gece kuvvetlenen ve en fazla
Muğla çevresini etkileyen sağanak yağış ve rüzgar
öğleden sonra hızını azaltacak, akşam yağmur
kıyılarda kesilecek ve rüzgar çok hafifleyecek.
Yarın güneşli ve ılık geçecek.
•
Bugün Akdeniz’de de hava koşulları zorlaşıyor: kuvvetli yağmur ve denizde lodos fırtınası
var. Yağışın en şiddetli yağacağı Antalya’da yağmur miktarı 150 kg'ı geçebilir. Aşırı yağışın yaratacağı su baskını ve sel riskine dikkat. Güneydoğu
2 gün daha yağmurlu.
•
Doğu Anadolu'nun bugün orta kesimleri:
Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl dolayları yağış
alıyor. Yağış cuma ara verecek ve sıcaklıkta 4-5
derece artış olacak.
•
Batı ve Orta Karadeniz de bugün lodosla
gelen ılık hava ve sağanak yağışlardan etkilenecek. Zonguldak, Bartın boyunca kıyılarda
lodos yönlü fırtına var. Doğu Karadeniz bugün
parçalı bulutlu, yarın Sıcaklık (ºC)
12,5 °C
yine yağış var.
Nem (%)
63
Beypazarı’nda ise son Basınç (hPa)
1013,5 hPa
6 günlük hava tahmin Görüş (km)
.......
raporu ise şöyle;
Rüzgar (km/sa) Kuseyden 4

31 Ekim Cumt.
En Yüksek
14°C
En Düşük
8°C

03 Kasım Salı
En Yüksek
8°C
En Düşük
3°C

01 Kasım Pazar
En Yüksek
10°C
En Düşük
5°C

04 Kasım Çrşam.
En Yüksek
9°C
En Düşük
3°C

02 Kasım P.tesi
En Yüksek
8°C
En Düşük

4°C

05 Kasım Perşem.
En Yüksek
16°C
En Düşük
8°C

BM Kırsal Kalkınma Heyeti ve Erzurum Uzundere ilçesi kadınları Beypazarı’nı gezdi
Beypazarı’nı gezdi.
eşitsizliklerin azaltılması ve üretilecek gelirden
Tarihi ve kültürel yapının yöre halkının azami derecede yararlanmasının
Domuz Gribi Okulları Tatil Ettirdi.
korunmasının nasıl
amaçlandığı proje kapsamında Beypazarı’na

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP),
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Efes Pilsen işbirliği ile gerçekleştirilen Doğu Anadolu Turizm
Geliştirme Projesi kapsamında yetkili heyet

başarılı sonuçlar doğurduğunun da canlı bir
kanıtı olan Beypazarı;
Doğu Anadolu Turizm
Geliştirme Projesi kapsamındaki üç ilçeden biri
olan Erzurum Uzundere
ilçesi kadınlarına da
örnek oldu.
Doğu Anadolu
Bölgesi’nin kuzeyinde
yer alan Çoruh Vadisi’nde
tarıma alternatif ve aynı zamanda tarımın katmadeğerini artıracak bir iktisadi faaliyet olarak
topluluk-temelli turizm geliştirilerek bölgesel

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

UF
SARR
A
T
N
DA
SU

.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

gelen heyet, Beypazarı Belediye Başkanı
M.Cengiz Özalp ve Nallıhan Belediye Başkanı
Adnan Okur’unda katıldığı saat 9’da
Taşmektepdeki yapılan kahvaltı sonrası
Beypazarı esnafını ve ilçeyi gezdi.
Beypazarı sonrası Nallıhan’ı da gezecek olan
yetkililer gezinin Kapasite Geliştirme Gezisi
olduğunu ve son on yılda gerçekleşen Beypazarı
değişimini örnek alarak Uzundere’de uygulayacaklarını belirttiler. Beypazarı’na gelip yerinde
bilgi almak isteyenlerin sayılarının gün geçtikçe
arttığına dikkat çeken Beypazarı Belediye
Başkanı M. Cengiz Özalp; Uzundere ilçesi
kadınlarını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

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

Domuz gribini kontrol altında tutmak amacıyla
Ankara genelinde olduğu gibi Beypazarı’nda da
okullar bir hafta süreyle tatil edildi.
Bu konuda Kaymakam Hikmet Aydın "Ankara
Valiliğinin almış olduğu karar doğrultusunda,
“domuz gribi”nin yayılmasını önlemek amacıyla
Beypazarı’nda da okular 7 gün süreyle kapalı
kalacak” dedi. Ankara Valiliğinin almış olduğu
karar Belediye hoparlöründen halka duyurldu.
25.10.2009

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

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

