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Mardin'in Bilge Köyü
katliamında şehit olan
Bilge Köyü İmamı
Hacı Kazım Ozan'ın
hayatını anlatan ve
yazar Şakir Tarım'ın
kaleme aldığı kitabı
yayınlandı. 
Mardin'in Mazıdağ
İlçesi Bilge Köyü'nde 4
Mayıs akşamı 7'si
çocuk 44 kişinin

öldürülüp, 3 kişinin yaralandığı katliamda şehit olan
Bilge Köyü İmamı Hacı Kazım Ozan'ın hayatını konu

alan ve Keşif Yayınları arasında çıkan "Bilge Köyün
Bilge İmamı" isimli kitabının tanıtımı yapıldı. 
Osmaniye Anadolu Gençlik Derneği Şube Başkanı
Ramazan Tıraş'a ilk kitabını imzalayarak hediye eden
yazar Şakir Tarım, "Türkiye, 4 Mayıs 2009 günü,
Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyü'nde
yaşanan korkunç bir katliam olayıyla sarsıldı. Bir
nişan töreni sonrası, yatsı namazı kılınırken eve gelen
maskeli kişiler, kadın, çocuk demeden topluluğa ağır
silahlarla saldırdı. Husumet sebebiyle olduğu açık-
lanan olayda 44 kişi hayatını kaybetti. Bir köy adeta
göçtü. Çünkü bu küçük köyün yarısı toprağa ver-
ilirken, bir kısmı da gurbete çıkmak zorunda kaldı."
dedi. 

Yazar Şakir Tarım kitabın hazırlık aşamasında
Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki imamın ailesi ve
arkadaşları ile görüştüğünü kaydederek, "Mardin'in
Mazıdağı ilçesi Bilge köyüne de gittim, öncelikle ilçe
müftüsü ile ve orada kalan köylülerle görüştüm, Bilge
köyünün hizmet aşkı ile yanan sevilen imamı Hacı
Kazım Ozan'ın halk tarafından ne kadar sevildiğini ve
köylüye örnek olan çalışmalarını halkımızın bilgisine
sunmak istedim." diye konuştu. 
Osmaniye'de görev yapan imamlara da birer adet
dağıtma düşüncesinde olduğun söyleyen yazar Şakir
Tarım, "Bilge Köyün Bilge İmamı" adlı kitabımızı
Keşif Yayınlarından veya AGD Osmaniye İl
Temsilciliğinden temin edilebileceğini söyledi.

ARA SIRA

“Mademki Kilisenin esiri olan bir toplumla
yan yana bulunuyoruz. İnanmalıyız ki önlerine
çıkacak en ufak bir fırsatı kullanarak ikinci bir
1963 kanlı olaylarını tekrar yaratacaklardır”.

Dr. Fazıl KÜÇÜK
Türkiye’yi yakından ilgilendiren genel

seçimler, Yunanistan ve Almanya’da yapıldı.
AB ile yürütülmekte olan müzakere süreci bu
sonuçlardan fazla etkilenmeyecektir. Her iki
ülkenin Türkiye konusundaki duruşları fazlası
ile bilinmektedir. Bu nedenle de batı ceph-
esinde her hangi bir değişiklik yaşanmayacak-
tır.                                       YYaazzııssıı SSaayyffaa 33’’ddee

Bedia Akartürk Konser
Verdi    HHaabbeerrii 44’’ddee
Gecede Şampiyonlar
Unutulmadı

HHaabbeerrii 44’’ddee

Ahmet GÖKSAN
a.goksan@hotmail.com

Ankara Doğa
Yürüyüşü ekibi 6
Aralık ta
Beypazarı’nda
Brunch/Alışveriş
keyfi ve Kültür
Gezisi Düzenledi.

SSaayyffaa 44’’ddee

Ahmet GÖKSAN’ın  12
Kasım 2009 Atılım
Üniversitesi Konuşması

HHaabbeerrii 22’’ddee
Okullarda Aşı yaptıra-
cak öğrenci bulunamadı

HHaabbeerrii SSaayyffaa 22’’ddee

TESAV’da son
Gelişmeler ve Türkiye
Konulu Konferans

HHaabbeerrii 22’’ddee
MHP Beypazarı İlçe
Teşkilatı Tandoğandaki
Mitinge Katıldı

HHaabbeerrii 33’’ddee

KKaarraakkoollddaakkii KKaavvggaayyıı
AAyyıırrmmaakk İİsstteeyyeenn
JJaannddaarrmmaa,, BBııççaakkllaa
YYaarraallaannddıı
Nallıhan ilçesinde iki grup arasında kavga çıktı.
Birbirlerinden şikayetçi olmak için jandarma karakol-
una giden grup burada da kavgayı sürdürdü. Olaya
müdahale etmeye çalışan 5 asker bıçakla yaralandı.
Askerlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 
Edinilen bilgiye göre Nallıhan ilçe çıkışında bulunan
bir benzin istasyonunda meydana gelen olayda,
Beypazarı Taşıyıcılar Kooperatifi'ne üye olan Ahmet
Diril ile benzinlik sahibi Mehmet Bozkaya arasında
alacak verecek yüzünden kavga çıktı. Arbede sonunda
darp edildiğini savunan Ahmet Diril, Nallıhan
Jandarma Komutanlığı'na gelerek şikayette bulundu.
Olayın ardından Mehmet Bozkaya yeğeni Onur Gür
ile jandarma karakoluna geldi. Bu sırada taraflar tekrar
kavgaya başladı. Bu sırada olaya müdahale etmeye
çalışan 5 asker, nöbetçilerin dalgınlığından yararla-
narak bıçakla karakola giren Onur Gür tarafından
bıçakla yaralandı. Karnından ve boğazından ağır şek-
ilde yaralanan uzman çavuş Kenan Sarıgöz ve hafif
yaralanan askerler Nallıhan Devlet Hastanesi'nde
tedavi altına alındı. Bozkaya ve yeğeni Gür gözaltına
alındı.

BBEEYYPPAAZZAARRII''NNAA İİLLKK KKAARR YYAAĞĞDDII
Beypazarı’nın yüksek kesimlerinde 13.12.2009 tari-
hinde kar yağdı.. İlçenin yüksek kesimlerinde sabah
saatlerinde başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini
artırarak devam etti. 
Kar yağışı nedeniyle Beypazarı ile Karaşar beldesi ve
Beypazarı ile Bolu`nun Kıbrıscık ilçesi arasında
ulaşım güçlükle sağlandı. Kar kalınlığının yer yer 10
santimetreyi bulduğu ilçenin yüksek kesimlerinde, tipi
nedeniyle de görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.
Bolu Dağı`nda da aynı gün yoğun kar yağışı başladı.
D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar
yağışı aralıksız devam ediyor. 
Karayolları ekipleri, güzergahta karla mücadele çalış-
masını sürdürüyor. 
Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları
konusunda uyarırken, araçlarında zincir, çekme halatı,
takoz, olası durumlara karşı battaniye ve kuru gıda
bulundurmalarını istedi.

TTüürrkkiiyyee SSeevvddaassıı`̀nnıınn 335500.. TTaannııttıımmıı BBeeyyppaazzaarrıı`̀nnddaa yyaappııllaaccaakk......
``Türkiye Okuyor`` kampanyasına ``Okuyar`` diyerek
yüzde yüz katkı yapmak Türkiye`nin, illerimiz ve
ilçelerinin özelliklerini ve güzelliklerini şiirlerle aksettiren
eserleri toplayarak kaynak oluşturmak ilkesiyle Hikmet
Okuyar tarafından Giresun Şebinkarahisar Köprübaşı`nda
ilginç ve ciddi bir proje çalışması olarak hazırlanan
Tanıtım Turzim Kültür Sanat Eseri Türkiye Sevdası`nın
350. Tanıtımı; 11 -12 Aralık 2009 Tarihinde Eğitimci Şair
Şiir Yorumcusu Gülten ERTÜRK tarafından Ankara`nın
birçok özelliği ve güzelliği ile ünlü turizm kültür sanat
merkezi Beypazarı ilçesinde yapılacak. 
Türkiye Sevdası ile birlikte; Beypazarı`nın tanıtım turizm
kültür sanat etkinliklerine önemli katkılar yapan
Kaymakam, Belediye Başkanı ve Garnizon Komutanı
başta olmak üzere çok özel yetenekli şair, şiir yorumcusu,
saz ve ses sanatçısı, bestekar, fotoğraf sanatçısı şiir dost-
larına da ulaşılacak; Türkiye Sevdası`ndan örnekler ve
sayfalar armağan edilecek. 
Türkiye Sevdası ile birlikte projede yer alan aşık ozan şair
şiir ustalarının tanıtımları da yapılacak. 

Tanıtımlar sırasında Türkiye Sevdası tanıtım sayfalrında
yer alan Hikmet Okuyar imzalı Aşık Veysel ile Söyleşi
isimli şiir ile BAYRAK ŞAİRİ ARİF NİHAT ASYA isimli
şiirin çoğaltırılarak armağan edilmesi sağlanacak.Ayrıca
adı geçen iki eseri Beypazarı Şiir Etkinlikleri ortamlarında
en başarılı şekilde yorumlayan ŞİİR YORUMCUSU ELE-
MANLAR Eğtimci Şair Şiir Yorumcusu Gülten ERTÜRK
tarafından Türkiye Sevdası ile ödüllendirilecek.
Türkiye Sevdası ile birlikte; Beypazarı Beypazarı'nın özel-
liklerini güzelliklerini de güzel sanatlar alanında çok özel
yetenekli elemanları da dolayısıyla tüm Beypazarlılar'ı da
yakından ilgilendiren Beypazarı'nın tanıtım turizm kültür
sanat etkinliklerine önemli katkılar yapan Kaymakam,
Belediye Başkanı ve Garnizon Komutanı başta olmak
üzere çok özel yetenekli şair, şiir yorumcusu, saz ve ses
sanatçısı, bestekar, fotoğraf sanatçısı şiir dostlarına da
ulaşılacak; Türkiye Sevdası'ndan örnekler ve sayfalar
armağan edilecek. Türkiye Sevdası ile birlikte projede yer
alan aşık ozan şair şiir ustalarının tanıtımları da yapılacak. 

BBeeyyppaazzaarrıı BBeelleeddiiyyee
BBaaşşkkaannıı CCEENNGGİİZZ
ÖÖZZAALLPP ‘‘’’SSuuyyuunn
EEnn UUccuuzz İİççiillddiiğğii
YYeerr BBEEYYPPAAZZAARRII‘‘’’
KKeemmaall ÇÇeelleenn--Beypazarı Belediye Başkanı
Cengiz Özalp Suyun Tonaj fiyatının Ankara
ve ilçeleri ile diğer iller arasında tonaj
bakımından en ucuz fiyatın Beypazarı
Belediyesi olduğunu belirtti.
Ankara’nın tarihi Turiztik İlçe Belediye
Başkanı Cengiz Özalp; ‘’Çevre ilçelerimiz ve
illerimiz içersinde suyun tonaj fiyatı olarak en
düşük fiyatı Beypazarı Belediyesi. 1,57 gibi
bir rakamdan suyu veriyoruz. Bu önümüzdeki
sene başlayacağımız alt yapı ile su kanaliza-
syon çalışmaları ile orantılı. Halkımıza hem
daha lezzetli, hem daha ucuz su içirme
imkanımız olur’’ dedi.

Pilot bölge seçilen Ankara’nın 11 ilçesinde örgün
eğitim dışında kalan genç kız ve kadınların meslek
eğitimine kazandırılması projesi uygulamaya
konuluyor. 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın projesi kapsamında
ilköğretim mezunu olan her yaş grubundaki kız ve
kadınlar, verilecek meslek eğitimiyle birlikte
Meslek Lisesi dipoması alabilecek. Bu kapsamda
Ankara’nın Akyurt, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere,
Çubuk, Güdül, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam,
Pursaklar ve Nallılan İlçesi’nde ilk etapta 40
meslek eğitim verilecek. İlçe merkezi dışında
eğitim imkanı bulamayan kenar mahallelerle köy-
lerinden yapılacak başvurular sonucu belirlenecek
kız ve kadınlara çocuk gelişimi, gıda, yaşlı ve
hasta bakımı ile turizmcilik branşlarında haftada 3
gün olmak üzere en az 3 yıl süreyle Milli Eğitim
Bakanlığı müfredatı kapsamında meslek öğret-
menleri tarafından eğitim verilecek. Eğitim amaçlı
her türlü araç gereç devlet tarafından karşılanacak

3 Ocak’ta sona erecek başvuru ardından eğitime
ilköğretimin 2’nci sömestr dönemiyle birlikte
başlanacak. Yaş sınırının olmadığı belirtilerek her
yaştan insan bu kurslara katılabileceği belirtildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın projesi kapsamında
ilköğretim mezunu olan her yaş grubundaki kız ve
kadınlar, verilecek meslek eğitimiyle birlikte
Meslek Lisesi dipoması alabilecek. 3 yıllık kurs
bitiminde kursiyerler Meslek Lisesi Diploması
sahibi olacaklar. Köylerden  1 kişi dahi müracat
etse araçla ilçeye getirilecek. 
Taşımalı eğitim 
Kenar mahallelerle köylerden her yaş grubundan
tesbit edilecek, ilçe merkezlerinde taşımalı sistem-
le eğitim görecek. Bakanlık bünyesinde eğitim
gören genç kızlarla kadınlara günde 1 öğün
yemek, almış oldukları derslere yönelik destek
kursları da verilecek. Annelerin küçük çocuklarına
kreş, okullu öğrencilerine etüt imkanı sağlanacak.
Her ilçede sayının 40’dan fazla olması halinde

EEvv KKaaddıınnllaarrıınnaa AAllttıınn BBiilleezziikk

""BBiillggee KKööyyüünn BBiillggee İİmmaammıı"" KKiittaabbıı ÇÇııkkttıı

Sincan Belediyesi
Eski Hükümlü İşçi
alımını Bölgeden
yapıyor. 
Beypazarı, ayaş,
Güdül, Nallıhan ter-
cih sebebi HHaabbeerrii

Beypazarı Devlet
Hastanesine
Görüntüleme Merkezi
Hizmete Girdi.

HHaabbeerrii 33 ddee
Avcılar Kurs Görüyor

HHaabbeerrii 44’’ddee

Beypazarı
Belediyesinin
Üniversiteli  Gençlere
Desteği Sürüyor

HHaabbeerrii 22’’ddee
Taş Konak Beypazarı
Sofrası HHaabbeerrii SSaayyffaa 33’’ddee

Yeni Devlet Hastanesi
Yapımına Başlandı

HHaabbeerrii 22’’ddee
Yaşayan Müze
Beypazarlıyı Bekliyor

HHaabbeerrii SSaayyffaa 44’’ddee

başvuranlara eğitim verme imkanı sağlanacağı
belirtildi.
AK Parti Beypazarı Belediye Meclis Üyesi Vildan
Çalışkan; ‘’projenin iyi bir fırsat olduğunu
belirterek, tüm kadınlara meslek eğitimi çağrısın-
da bulundu. Çalışkan ‘’kursa katılmak isteyen
genç kızlar ve kadınların 3 Ocak 2010'a kadar
başvurmalarını istedi. Bu amaçla Ak Parti İlçe
Başkanı ve bir grup yönetici ile birlikte projenin
tanıtımı için Kırbaşı ve Uruş beldeleri ile bazı
köylerde çalışma başlatıldığı belirtildi. 

Beypazarı Kız Teknik ve Meslek Lisesi, 2009-2010 Eğitim
Öğretim yılı etkinlikleri çerçevesinde 12.12.2009 tarfihinde
düzenlediği Kültür ve Sanat Etkinliği'nde, şairler öğrenci-
leri buluşturdu. 
Öğretmenevi salonunda yapılan, Şair Gülten Ertürk'ün
organize ettiği Kültür ve Sanat Etkinliğine 5 şair katıldı.
Şiir dinletisine Milli Eğitim Müdürü Ahmet Temur, Okul
Müdürü Zerrin Sivaslıoğlu, öğretmenler, emekli öğretmen-
ler ve çok sayıda öğrenci katıldı. 
Şiir dinletisine şair, Mehmet Nuri Parmaksız, Vedat
Fidansoy, Arif Bük, İsmet Bora ve organizatör şair Gülten
Ertürk, şiirleri ile güzel dakikaların yaşanmasını sağladılar.
Her şairin birer şiirini Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin
okuması da, dinletiye ayrı bir güzellik katarken, şairlerin
öğrencilerin şiirlerini okumaları sırasında oldukça heyecan-
landıkları görüldü. 
Ahmet Temur, şiir dinletisine katılan şairlere teşekkür
ederek, ileri ki tarihlerde tekrar şiir dinletisi düzenleyecek-
lerini söyledi.

Beyaz Et Üreticilerine
Büyük Ceza Beypiliç
Beypi Beypazarı Tarımsal
Üretim Paz. San. ve Tic.
AŞ'ye 2 milyon 990 bin
852,43 lira HHaabbeerrii 33’’ddee

Atatürk Tarafından Yaptırılan
Oymaağaç Köyü İlkokulu
Restore Edilkecek.

HHaabbeerrii 33’’ddee
Beypazarı Hava Durumu

HHaabbeerrii SSaayyffaa 44’’ddee

BEYPAZARI’nda ŞİİR DİNLETİSİ
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direnişin 131 yıldır sürdürülmekte olduğunun da bilinmesi
gerekiyor.
Geçtiğimiz günlerde yapılmış olan bir kamuoyu araştırması
da bu yargımızın kanıtı olmaktadır. %78 oranındaki
katılımcı, devletlerinin devam etmesi gerektiği konusunda
birleşmektedirler. Bizlerinde Kıbrıs Türk Kültür Derneği
olarak bu onurlu direnişi desteklediğimizi sizlerle paylaşıy-
orum… 
Bu can alıcı hususu huzurlarınızda yüksek sesle dil-
lendiriyor ve bu direnci gösteren kardeşlerimizin yanında
olduğumuzu bir kez daha yineliyorum. 
Sayın Başkan, Sevgili Konuklar,
2004 yılında Annan Planı diye bilinen bir belge ortalık
yere çıkarılmıştır. Kıbrıs Türkleri bukalemuna benzeyen bu
belgenin, oylanması sureti ile tuzağa düşürülmüşlerdir.
Yüksek oranda ‘evet’ demelerine karşın mağdur
edilmişlerdir. Benzeri bir oyunun 2010 yılında yine BM
tarafından gündeme taşınacağı konuşuluyor. Tarafların
uzlaşamaması durumunda bile bu oylamanın 2010 Nisan
ayından önce yapılması planlanıyor. 
2004 yılında oylanan bukalemuna benzeyen BM belgesinin
günümüzde devekuşuna benzemesinden kuşku duyduğumu
da belirtmek istiyorum. Bu nedenle Kıbrıs Türklerinin
önlerine konulacak olan bu belgeye, içeriği ne olursa olsun
HAYIR demeleri gerekiyor. 
BM gözetiminde, 10 Ağustos 1974 yılında Cenevre’de
Kıbrıs görüşmeleri yapılmıştır. Toplantı sonrasında alınan
kararla, adada iki bölgeli iki devletli bir yapının oluşması
öngörülmüştür. Daha sonra yapılan Doruk toplantılarında
bu kararlar toplum liderleri tarafından da kabul edilmiştir.
Daha da önemlisi 16 Ağustos 1974 sonrasında varılan bir
anlaşma sonrasında karşılıklı nüfus değişimi yine BM
gözetiminde yapılarak bu günkü yapının pekişmesi sağlan-
mıştır. 
BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan, görevden ayrılırken
BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporunda adada iki
bölgeli ve iki devletli bir yapının oluştuğuna vurgu yapıy-
ordu. Bu nedenle de adadaki barış gücüne gerek
kalmadığının da altını çiziyordu. Benzer yaklaşım, şu an
görevde olan Genel Sekreter tarafından da kabul edilerek
daha sonra hazırlanan raporlara yansıtılmıştır.
Sayın Başkan, Sayın Konuklar,
Kıbrıs davası konusunda genel bir uzlaşıdan söz etmek de
olanaklıdır. Konuya ilişkin olarak TBMM’nde alınmış çok
sayıda kararın var olduğu biliniyor. Son dönemde bazı
siyasetçilerin alınmış olan bu kararlara işlerlik kazandır-
maktan geriye doğru bir duruşu sergiledikleri de unutulma-
malıdır. 1950’li yıllardan günümüze dek tüm siyasetçilerin
üzerinde anlaştıkları tek bir söylem vardı. O da hiçbir
“Türk Hükümetinin Kıbrıs’ı Rumlara ve Yunanlılara terk
etmeyecektir” söylemidir.
Kıbrıs Türkleri de bu duruşa koşut olarak, ulusal duruşunu
Anadolu coğrafyasına bakarak belirlemiştir. Geldiğimiz bu
noktada Kıbrıs Türklerinin isteklerinin dikkate alınması
gerektiğini belirtmek istiyorum. Çünkü Kıbrıs Türklerinin
adadaki varlığı, Anadolu coğrafyasının bir anlamda sigor-
tası olmaktadır. Ki bu husus Yüce Atatürk tarafından 1937
yılında vurgulanmıştır.
Sayın Başkan, Sayın Konuklar,
Gelinen bu noktada Rumlarla uzlaşmak olanaklı mıdır diye
soracak olursanız, bunun yanıtı, Kıbrıs Türklerinin unutul-
maz lideri Dr. Fazıl Küçük tarafından yıllar öncesinde ver-
ilmiştir. “Kafalarında Enosis çivisi çakılı olan Rumlarla
anlaşmak olanaksızdır”.
Kıbrıs Rumları adına görüşmelere katılan mendil büyük-
lüğündeki ülkenin başı olan Bay Hristofyas, Rum Ulusal
Konseyince kabul edilen karar doğrultusunda konuşmayı
yeğliyor. Onlara göre çözümün yolu, “tek ve bir egemen-
likten” geçiyor. Böyle bir yaklaşım, anlaşmadan yana
olmadıklarının göstergesi olmanın ötesindedir. Tek ege-
menlik yaklaşımı Kıbrıs Türklerinin adadan sökülüp atıl-
ması demektir.   
Yunanistan’da son yapılan genel seçimler sonrasında
hükümet olan Bay Yorgo Papandreu, Yunan Birliği
Partisinin  - Pasok – başkanıdır. 20 Ekim 2009 tarihinde
Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisi’nde yaptığı konuşmasında,
“Yunanistan’ın kararlılıkla sürdürdüğü değişmez dış poli-
tikasının hedefi, Türkiye’nin Kıbrıs’ı istila etmesinin
sonuçlarının yasallaşmasını önlemek ve tamamen ortadan
kaldırılmasını sağlamaktır” diyordu. 
Bay Hristofyas’ın söylemindeki ‘tek egemenlik, tek devlet’
söyleminin arkasındaki hedef Enosistir. Adanın
Yunanistan’la birleştirilerek Büyük İdeal diye tanımladık-
ları Büyük Yunanistan’ı kurmaktır. Ulusalcı yaklaşım
sergilemekte olan tüm kurum ve kuruluşlara bu noktada
çok önemli ve yaşamsal görevlerin düştüğünü de belirtmek
durumundayım.  
1948 yılında kurulan Kıbrıs Türk Kültür Derneği, adadaki
Türk varlığının devamını temel ilke olarak kabul etmiştir.
Bu ilke doğrultusunda 61 yıldır mücadelesini sürdürmekte-
dir. Derneğin genel başkanı olarak, bu ilke doğrultusunda
onurlu duruşu sergilemekten çekinmeyen her kurum ve
kuruluşla işbirliği yapacağımızdan kimsenin kuşkusunun
olmaması gerekiyor. Adanın bir Rum ve Yunan adası
olmasına izin vermeyeceğimizin de bilinmesini istiyoruz.
Rumların bu çabalarının boşa çıkarılacağını da belirtmek
istiyorum.
Sayın Başkan, Sayın Konuklar,
Başka bir Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin olmadığının bilincindeyiz. Çünkü her iki
Türk Cumhuriyet’inin sınırları, Anadolu’nun fidanlarının
kanları ile çizilmiştir. 
Her iki Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatacağımız
inancı ile sizleri sevgilerimle selamlamak istiyorum.
Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.
SEVGİ ile kalınız…
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Sayın Başkan, Sevgili Konuklar, Sevgili Öğrenciler,
Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafın-
dan düzenlenen 1. Ulusal Kıbrıs Sempozyumuna hoş gel-
diniz onur verdiniz. Kıbrıs Türklerinin ada dışında çalış-
malar yapan en büyük demokratik kitle örgütü, Kıbrıs
Türk Kültür Derneği’dir. Bu derneğin genel başkanı
olarak sizleri saygılarımla selamlıyorum. Zamanınızı
ayırıp geldiğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyorum.
Güzel geçeceğine inandığım bu toplantıya katılmanızı,
Kıbrıs Ulusal davamıza gösterdiğiniz ilginin bir gösterge-
si olarak alıyorum. 
Bu güne değin birer yüksek öğretim kurumu olan üniver-
sitelerin, Kıbrıs davasına gerekli olan ilgiyi göster-
mediğini veya gösteremediğini acı da olsa belirtmek
istiyorum. Gerçeklerin üstünün örtülmemesi gerektiğine
de inanıyorum. Bu nedenle Atılım Üniversitesinde kuru-
lan Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin, var olan bu
boşluğun ortadan kaldırılması yolunda atılmış bir adım
olarak gördüğümü belirtmek istiyorum. Bu merkezden
veya benzer merkezlerden üretilecek olan görüşlerin ve
ortaya konacak çalışmalar, siyasetçiler başta olmak üzere
konuya ilgi duyan herkesimden insanın yolunu aydınlata-
caktır.  
Sayın Başkan, Sevgili Konuklar,
Rum ve Yunan tarafının bu güne değin izlemekte olduk-
ları politikaların nerede ise tamamının, büyük ölçüde
üniversitelerdeki veya benzeri kuruluşlarda üretildiğini
de belirtmek durumundayım. Bunun yanı sıra Ortodoks
Kilisesinin siyasetçiler üzerindeki etkisini de vurgulamak
istiyorum. Buralarda harmanlanan görüş ve düşünceler
karşımıza Rum – Yunan Ulusal Politikası olarak çıkmak-
tadır. Bu nedenle karşı tarafta siyasetçiler değişiyor ama
izlenen politikalarda herhangi bir değişiklik yaşanmıyor.
Söylem değişikliğinin dışında hiçbir değişikliğe rastlanıl-
mamaktadır.
Akdeniz’in ortasında yüzer bir gemi görünümünde olan
Kıbrıs adasının Türkiye’ye 60 mil, Yunanistan’a 800 mil,
İngiltere’ye olan uzaklığı ise 1500 mildir. Adanın bu
durumunu yaşamsal önemde gören Yüce Atatürk, 1937
yılında Antalya’da Kıbrıs’ın önemine dikkat çekiyordu.
Bir tatbikat sırasında yanındaki subaylara sorduğu soru-
lardan doyurucu bir yanıt alamaz. Bunun üzerine elini
Kıbrıs haritasının üzerine koyduktan sonra yanındakilere
dönerek, 
“Efendiler, Kıbrıs düşman elinde bulunduğu sürece, bu
bölgenin ikmal yolları tıkanmıştır. Kıbrıs’a dikkat ediniz.
Bu ada bizim için önemlidir” diye sesleniyordu. 
Kıbrıs adasının Türkiye için önemini de o günlerde
göstermiş olan Yüce Atatürk’ün bu görüşlerine yürekten
katıldığımızı belirtmek istiyorum. Jeolojik olarak
olanaklı olsa, adayı yukarıya doğru hareket ettirdiğimiz
zaman Anadolu coğrafyasına arada boşluk kalmadan
yapışacağı görülecektir. Bu nedenle KIBRIS bizler için
bir sorun değil bir ulusal davadır.
Jeopolitik olarak bu kadar önemli olan Kıbrıs adası,
günümüzde bir takım aymazlar tarafından karşı tarafa
verilmek istenmektedir. “Verelim de kurtulalım” yak-
laşımında olanların, adadaki yabancı üslerden haber-
lerinin olmadığını düşünüyorum. Varsa bile kasıtlı
davrandıklarını belirtmek istiyorum. 
Sayın Başkan, Sevgili Konuklar,
Adanın güneyinde İngilizlerin iki adet, Yunanistan’ın biri
askeri liman olmak üzere iki adet üssü bulunmaktadır.
Son dönemde Fransa’ya da bir üs verilmiştir. Bu kadar
uzak mesafede olan bu ülkelerin adada üsleri bulunduğu-
na göre, Türkiye’nin de adada silahlı kuvvetlerini bulun-
durması kadar normal bir husus olamaz. Adanın
güneyinde bulunan bu üsler, diğer etmenlerin yanı sıra,
orta doğudaki politikaların belirlenmesinde ve uygulan-
masında etkili olmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin
adadan çekilmesini, sürekli olarak gündeme taşınması
anlaşılır bir husus olmanın ötesindedir. 
Tarihe Kanlı Noel olarak geçen 1963 Aralık ayı olay-
larından sonra, BM Güvenlik Konseyi, 04 Mart 1964 tar-
ihinde aldığı bir kararla adadaki barış gücünü
görevlendirmiştir. Bu güç, adada bozulan devlet düzenini
yeniden kurmakla görevlendirilmiştir.  -   Rumların boz-
dukları Kıbrıs Cumhuriyeti  - BM adına görev yapan bu
askeri güçün, bozulan düzeni yeniden kurması bir yana
barışı dahi sağlayamadığı unutulmamıştır. 
20 Temmuz 1974 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin
gerçekleştirdiği Barış Harekatları sonrasında adada
barışın sağlandığı unutulmamalıdır. Bu nedenle Kıbrıs
adası askersizleştirilecekse, öncelikle İngiliz üslerinden
başlanarak, diğer askeri unsurlardan arındırılması gerek-
tiğini söylemek istiyorum. Bunlar yapıldıktan sonra da
Türk Silahlı Kuvvetlerinin durumu konuşulabilir.  Askeri
açıdan özetlemeye çalıştığım bu durumu sizlerle pay-
laşmış bulunuyorum. 
Sayın Başkan, Sevgili Konuklar,
Adada bulunan Türklere ait olan Vakıf topraklarının
durumu ne yazık ki konuşulmuyor. Bir televizyon kanalı-
na yapmış olduğum “Vakıflar Adası Kıbrıs” belgeselinde
adanın hem kuzeyinde hem de güneyinde geniş toprak-
ların olduğunu da belirlemiş bulunuyoruz. Adanın
%40’ına yakın toprağın Türk Vakıflarının malı olduğu
belgeleri ile ortaya konulmuştur. “Verelim de kurtulalım”
yaklaşımının bilgi eksikliğinden kaynaklanmakta
olduğunu söylemek istiyorum.  Toprak ve askeri açıdan
son derece net olan bu durum karşısında artık kesin bir
duruşun da gösterilmesi gerekiyor mu ne…
1950’li yılların başlarından günümüze dek geçen zaman
diliminde Rumlar, adayı Yunanistan’a bağlamak için her
yolu denemişlerdir. Kıbrıs Türkleri de anavatanlarından
aldıkları güç ve destekle direnmişleridir. Direnmeye
alışkın olan Kıbrıs Türkleri son bir yıl içinde yürütülen
çözüm görüşmelerinden kendileri için güzel ve iyi bir
sonucun çıkmayacağına inanmaktadırlar. Bu nedenle de
kendilerini yok etmek isteyenlere karşı da direnmeye
devam edeceklerini vurgulamak istiyorum. Bu onurlu
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Beypazarı gençliğinin kültür, sanat ve sportif
faaliyetlerde bulunabilmesi amacıyla üniversiteli
gençler tarafından kurulan Beypazarı Gençlik
Platformu Derneği(BEYGEP) için Beypazarı
Belediyesi Gençlik Merkezi’nde yer verildi.

Haftanın altı günü gençlere hizmet veren, iki sınıf,
ücretsiz internet odası, kütüphaneden oluşan, genç-
lerin buluşma yeri haline gelen Beypazarı Belediyesi
Gençlik Merkezi’ndeki odaların biri; geçtiğimiz
aylarda üniversiteli gençlerin sosyal, kültürel, sanat
ve sportif faaliyetlerde bulunmak amacıyla oluştur-
dukları Beypazarı Gençlik Platformu Derneği
(BEYGEP) ne verildi. 
“Üniversiteli Gençlerimiz Geleceğimizdir”
Gençlerin ilçemizin geleceği olduğu gerçeğinden
hareketle Beypazarı Belediyesi Gençlik Merkezi’nin
faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Başkan Özalp,
“Amacımız Beypazarılı Üniversite gençlerinin sosyal
ve kültürel etkinlikler sayesinde daha donanımlı
bireyler olarak hayata katılmalarıdır. Merkezimize
gençlerin gösterdiği ilgiden çok memnunum.
Gençlerimiz için hizmetlerimiz bundan sonrada
artarak sürecektir” dedi.
9.12.2009

TESAV’DA SON GELİŞMELER VE
TÜRKİYE KONULU KONFERANS
TESAV — Türkiye Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar
Vakfı, yine muhteşem bir konferansa ev sahipliği
yaptı. Son gelişmeler ve Türkiye konulu söyleşinin
konuğu Niğde Üniversitesi Öğretim üyesi, yazar ve
televizyon programları yapan değerli ilim adamı
Prof. Özcan YENİÇERİ idi. 
Çok yoğun bir şekilde program ve konferanslarını
sürdüren bu değerli ilim adamını bir süre önce
gerçekleştirilen Türk-Bir-Dev Kurultayında da din-
lemiştik. Son derece doğru tespitlerde bulunan ve
akıcı bir şekilde 3 saat konuşan Özcan hocayı konuk-
lar da bırakmak istemedi ve soru yağmuruna tuttu.
İlgi ve beğeniyle dinlenen bu konferans da bir kez
daha gösterdi ki; TESAV hakikaten bir okul. Daha
önce de bu tespiti yapmış ve Tesav,” adeta bir okul”
demiştik. Aydınlanma, bilinçlenme ve ufkumuzu
genişletme yolunda bir eğitim kurumu. Burada son
derece elit bir dinleyici grubu ve alanlarında uzman
değerli bilim insanları bir araya geliyor. Dinleyiciler,
ikinci bir üniversite bitiriyor, çok yararlanıyor, yeni
bilgilerle donanıyoruz diyorlar. Aynı zamanda Vakfın
Başkanı olan, eski Bakanlarımızdan sayın Agah
Oktay Güner beyefendinin tadına doyulmaz sohbet-
lerinden büyük haz alıyoruz.
Bu konferansı ve ardından sohbeti gerçekleştiren
sayın Prof.Özcan YENİÇERİ, Türkiye’de son zaman-
larda yaşanan Kavram kargaşasına değindi. Türkiye
kadife bir devrim yaşadı derken halkla halkı yöneten-
ler arasında bir uçurum olduğuna dikkat çekti.
Türkiye 21.yy.a, zihinsel olgunluk ve kültürel hazırlık
bakımından 20.yüzyıla girişten daha hazır değil,
Türkiye değerler mahşerini yaşıyor dedi. Millet;
manaları ve idealleri aralarında ortaklaştırılmış toplu-
luktur oysa şimdi, idrak ve iman parçalanması oldu
diyen konuşmacı, günümüzde aydınların da anlamları
ayrılaştıran kişiler olduğuna değindi. Toplumun sert
kodları çözülürken; kavram ve değerler karıştı, belir-
sizlik temel yapı oldu, çöküş ve çözülmeler inanıl-
maz derecede arttı dedi. Birçok konuda suyun
bulandırılması ile odaklanma ve yoğunlaşma
kalmadı, bizden alındı. Bu arada, yoğunlaşamayan
insanlar ve gençlikte sosyal ve patolojik yapıları
düzeltme hevesi kalmadı. Çoğu sadece kendini
düşünür hale geldi ki, bu tehlikeli bir durumdur.
Medyada yer alan ve günlerce, aylarca konuşulan
kişisel veya basit konular, detaylar toplumun önemli

konularının ve değerlerinin önüne geçmiş olup,
Bireysel sorunlar toplumsal sorunların önüne çıkarıl-
maktadır. İnsanlarımız bu değer ve kavram kargaşası-
na düşerken sadece kendi sorunlarıyla ilgilenmekte
ve toplum bir cinnet ve paranoyaya sürüklenmekte,
bu da bilinçli olarak yapılmaktadır dedi. Çünkü,
toprak fethetme devri kapanmış, insan fethetme
dönemi başlamıştır. Kendini kullandırmayan, sorgu-
layan, çözüm üreten insan değil, kullanılabilen insan-
lar makbul hale gelmiştir. Bunun yanı sıra toplumda-
ki bu değişikler için önce alt yapının oluşturulması,
toplumun nabzının ve sivri tepkilerin alınması, mana
ve değerlerin, kavramların karışması, etnisitenin daha
fazla siyasallaştırılması gerçekleşmiş. Bu tehlikeli bir
gidiş. Bir diğer hata örneğin; Türkiye Azerbaycan
ilişkisinin zedelenmesi, “İki devlet, Tek Millet” para-
digmasının ortadan kaldırılmasıdır. Zürih’de yapılan
antlaşma, her tarafa çekilebilecek şekildedir ve
Türkiye, Ermenisten sınırını sonuçta açma yüküm-
lülüğü altına girmektedir. Oysa Ermenistan açısından
olumsuz bir yükümlülük yoktur. Hem de
Karabağ’daki işgaline son vermediği, toprak
talebinden vazgeçmediği, Ağrı dağımızı Ararat adıyla
sembolleri gösterdiği ve haksız uygulama ve talep-
lerinin hiçbirinden vazgeçmediği halde…Açılım des-
eniz, zaten başka güçlerin isteğiyle alel acele uygu-
lanmaya konan ve bölge insanına değil, malum plan-
ları uygulayan emperyalist güçlere yarayan,
bölücülük planından başka bir şey değil. Irak’tan çek-
ilme ve sonrasında bölgeye hakim olma planları.
Hem biline ki, zararı sadece Türklere değil, Kürtlere
de dokunacak ve ilk fırsatta harcanacaklardır.
Unutulmamalıdır ki; her ne pahasına !!! olursa olsun
barış olmaz…O pahaya dikkat etmek gerekir…

Gülgün GÖKÇE

BEYPAZARI BELEDİYESİNİN ÜNİVERSİTELİ
GENÇLERE DESTEĞİ SÜRÜYOR

YYeennii DDeevvlleett HHaassttaanneessii
yyaappıımmıınnaa bbaaşşllaannddıı.. 

2009 yılında TOKİ tarafından ihalesi yapılan yeni
hastane yapımına başlandı. İhaleyi alan ARTI
yapı firması tarafından , 100 yataklı devlet has-
tanesinin hafriyat çalışmalarına başlanılmış olup
temeli de kısa süre içerisinde atılacağı belirtildi.

Okullarda Aşı Yaptıracak ÖĞRENCİ Bulunamadı.
Beypazarı Sağlık Grup Başkanlığı ''OKULLARDA
AŞI YAPTIRACAK ÖĞRENCİ BULAMADIK'' dedi.
Beypazarı Sağlık Grup Başkanlığı, okullarda ''domuz
gribi'' aşısının vurulmaya başlandığını fakat aşı olacak
öğrenci bulmakta zorlandıklarını açıkladı. 
Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağı'ndan Dr. Ahmet
Mahmutoğlu, aşılama çalışmasına ekip halinde
gidildiğini ifade ederek ''Aşı yaptırmak isteyen öğrenci
bulmakta zorlandık'' dedi. Dr. Mahmutoğlu, okullarda
domuz gribi aşısına velilerin izin vermediğini, veli
onaylı çok az sayıda öğrenciye aşı yapıldığını belirtti. 
Aşı yaptıran çocukların yarısından fazlasının sağlık
çalışanı ve aydın insanların çocuklarının oluştur-
duğunu da sözlerine ekledi. 
Beypazarı’nda okullarda aşılama başladı.Veli tarafın-
dan  onay formu olan öğrencilere Domuz Gribi
(H1N1) aşısı yapılmaya başlandı. Bu kapsamda
okullarda aşılama odaları kurulduğu belirtildi. Sağlık
Grup Başkanlığı yetkilileri, sadece veli onay formu
bulunan öğrencilere domuz gribi aşısı yapıldığını
belirttiler. 
Domuz gribi aşısı yapılan öğrencilerin, aşı olduğu gün
ve ertesi gün izinli sayılacakları ifade edilerek, aşı
olanların evlerine gönderildikleri, aşı olmayan öğrenci-
lerin ise eğitimlerini sürdürdükleri kaydedildi. 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Temur'da aşılanan
öğrencilerin sayısının ilçe genelinde mevcut öğrenci
sayısının yüzde onlarına bile tekamül etmediğini
söyledi. 

BEYPAZARINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Aralık Pazar günü Beypazarı'nda, 10.00-12.00 saat-
leri arasında; Çayırhan beldesi, Davutoğlan, Akçabayır,
Uluköy, Karaköy,Sekli, Hırkatepe, Dudaş, Gökçeöz,
Yıldız, Nuhhoca, Hamzalar, Dağşeyhler, Aşağı Güney,
Yukarı Güney köyleri, TKİ Kömür İşletmeleri ve
Sarıyar HES su pompaları. Dağıtım şebekelerinde plan-
lanan yıllık periyodik işletme, hat bakım, onarım ve
tesis çalışmaları nedeniyle 19 ve 20 Aralık tarihlerinde
elektrik kesintisi uygulanacak.
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“Mademki Kilisenin esiri olan bir toplumla
yan yana bulunuyoruz. İnanmalıyız ki önlerine
çıkacak en ufak bir fırsatı kullanarak ikinci bir
1963 kanlı olaylarını tekrar yaratacaklardır”.

Dr. Fazıl KÜÇÜK

Türkiye’yi yakından ilgilendiren genel
seçimler, Yunanistan ve Almanya’da yapıldı.
AB ile yürütülmekte olan müzakere süreci bu
sonuçlardan fazla etkilenmeyecektir. Her iki
ülkenin Türkiye konusundaki duruşları fazlası
ile bilinmektedir. Bu nedenle de batı ceph-
esinde her hangi bir değişiklik yaşanmayacak-
tır. Federal Meclise seçilen Alman Türkleri
bile Türkiye’nin Kopenhag ölçütlerini uygula-
masını ve AB’nin dayattığı beylik kuralları
yerine getirmesi gerektiğini söylüyorlar. 
Yunanistan’daki seçimlerde ise arabayı duvara
toslatmış olan parti seçimi kaybetti. Seçimi
kazanan Pan Helenik Sosyalist Partisinin, ırkçı
bir parti olduğunun da unutulmaması gerek-
mektedir. Yunanistan’da, siyasi yelpazede yer
alan tüm partiler, söz Türkiye’den açıldığında
hemen ortak noktada birleşiyorlar. Çünkü
Ortodoks Kilisesi’nin dikte ettirdiği politikalar
bu birleşmeyi zorunlu kılmaktadır. Tersi bir
yaklaşım veya bakış, o siyasi parti veya
kişinin sonunu getirmeye yetmektedir.
Yunanistan’da seçim öncesinde apar topar
Vakıflar Yasası’nı meclise getirdi. Kabul
edilen yasa ile Batı Trakya’daki Türk
Vakıflarına ait olan mallara bir anlamda el
konuluyor. Vakıf mallarının yönetimi,
hükümetin atayacağı bir komiserin insafına
terk ediliyor. 
Benzer filmi bizler İngilizlerin marifetleri ile
Kıbrıs’ta 1900’lü yılların başlarında yaşamış
bulunuyoruz. Kıbrıs Türklerinin, Dr. Fazıl
Küçük ve arkadaşlarının önderliğinde yürüt-
tükleri onurlu direnişleri sonrasında, Türk
Vakıflarını ortalık yerden kaldırmayı başara-
madıklarını da anımsatmak istiyoruz. 
AİHM, geçtiğimiz günlerde Bozcaada Kinisis
Teodolu Kilisesinin şikayetini inceledikten
sonra Türkiye’yi para cezası ödemeye
mahkum etti. 2003 yılında yapılan başvuruda
mezarlık, manastır ve şapelin vakıf malı
olarak kayda geçirilmemesini insan haklarının
ihlali olarak değerlendirdi.
AİHM’nin kararında “Türkiye, Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin mal ve mülkiyetin
korunma hakkıyla ilgili 1. Protokolünün 1.
maddesini ihlal ettiğine” hükmetti. 
Lozan Anlaşması ile Batı Trakya’daki Türk
azınlığının hakları, güvence altına alınmıştı.
Bu güne değin hükümet olan tüm siyasi partil-
er bu kararları uygulamadılar. Çünkü yukarıda
da değindiğimiz gibi Ortodoks Kilisesinin
belirlediği devlet politikası buna izin vermiy-
ordu. Bu nedenle Yunan meclisine seçilmiş
olan iki adet Türk milletvekiline çok iş düşe-
cektir. 
Son günlerde siyasetçilerin iyi niyetle başlat-
tıkları komşularla sıfır sorun politikaları,
Yunanistan seçimleri sonrasında anlamını bir
anlamda yitirmiştir. Sorunu onlar çıkarıp kendi
yöntemleri ile çözüyorlar mı ne…
Yunanistan’ın Batı Trakya’da Türklere karşı
uygulamakta olduğu politikaları, ekonomik
soykırım olarak da tanımlamak gerekiyor.
Kıbrıs Türkleri 46 yıldır benzer uygulamalara
karşı direnmektedirler. Akritas Planı ile yok
edemedikleri Kıbrıs Türklerini bu yöntemle
yok etmek istiyorlar. AB’nin de uyguladığı
ekonomik politikalar da aynı amaca hizmet
etmek için midir ne…
21 Aralık 1963 günü Kıbrıs Türkerline karşı
başlatılan KANLI NOEL uygulamaları bu
güne değin sinema filmi olarak ne yazık ki
yapılamadı. Yapılmadığı gibi doğru dürüst
sorgulandığını da söyleyemeyiz. Buna karşın
Yahudi ırkını ortadan kaldırmak için
Almanya’nın uyguladığı soykırım konusunda
yapılan filimler o kadar çoktur ki, sayısını bile
anımsayan yoktur. Bunun yanı sıra sürekli
olarak yenileri de yapılmaktadır.
Rumların Yunanlılarla birlikte başlattıkları ve
tarihe KANLI NOEL olarak kaydedilen olay-
ların; şimdilerde “insanlık adına” lan-
etlenebilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.
İnançlı bir ekiple birlikte başlattığımız bu
çalışmanın başarıya ulaşacağına inanıyoruz. 
Bu çalışmanın, 21 Aralık 2010 gününde tüm
dünya sinemaları ve televizyonlarında göster-
ime girmesi planlanmıştır.  Bu filmin yayım-
lanması sonrasında Kıbrıs davası, yeni bir
boyut kazanacaktır. Verelim de gitsin diyen
aymaz takımının da arpacı kumruları gibi bir
kez daha düşünmeleri gerekcektir. 
İnanmak başarmaktır…

SEVGİ ile kalınız.
16 Ekim 2009  -  Ankara  -       

AARRAA SSIIRRAA
Ahmet GÖKSAN

a.goksan@hotmail.com
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Oymaağaç Köylülerine 2 müjde birden
Oymaağaç Köyüne 40 yıldır yapılamayan sulama
göleti 2010 proğramına alındı. Köydeki 1923 Tarihli
Atatürk'ün emri ile yapılan Okul ise tadilatı yapılıp
Müze Olarak hizmete açılacağı belirtildi.
İl Genel Meclisi Üyesi Sefa Varlık 40 yıldır yapıla-
mayan göleti 2010 proğramına aldırdı. Ayrıca
atatürkün yaptırdığı Oymaağaç Köyü İlkokulunun

Müze olacağı müjdesini veren Varlık faaliyetlerinden
de bahsederek her hafta bir köyü gezdiğini açıkladı.. 
Beypazarı Köylülerinin tarım arazilerini sulamada kul-
lanmaları ve boşa akan suların değerlendirilmesi
açısından, Oymaağaç köyüne yapılması planlanan
sulama göletinin, 2010 yılı yatırım programa alındığı
bildirildi. 
Köy muhtarı Ergün Tuncel, köye yapılması planlanan
göletle ilgili olarak daha önce girişimler başlattıklarını
ve bu taleplerini yetkililere aktardıklarını belirterek,
''Yaptığımız girişimler netice verdi ve bu sayede gölet
yapılması uygun görüldü. Artık, gölet sayesinde arazi-
lerimizden en az 15 bin dönüm alan sulama imkanına
kavuşmuş olacak'' dedi. 
Göletin 2010 yılı yatırım programına alınmasının
köyde büyük bir sevinç meydana getirdiğini ifade
eden Muhtar Tuncel, Göletin yapımı aşamasında
köylüler olarak her türlü çalışmaya katkıda bulunacak-
larını söyledi.
Tuncel, ''Kamulaştırma çalışmalarında köylülerle
görüş birliğine varacağız. Vatandaşı ikna yöntemi ile

ATATÜRK TARAFINDAN YAPTIRILAN OYMAAĞAÇ
KÖYÜ İLKOKULU RESTORE EDİLECEK.

Sincan Belediyesi Eski
Hükümlü İşçi alımını
Bölgeden yapıyor. 
Beypazarı, ayaş, Güdül,
Nallıhan tercih sebebi
Sincan Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alımı ile ilgili İŞKUR`un
ÇANKAYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ biriminden yapılan duyuru ile işçi
alımlarının Sincana yakın olan Beypazarı Güdül Ayaş Nallıhan gibi
ilçelerden olabileceği şartını koydu.  Talep şartlarına durumu uyan
adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin
yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya
www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yaptılar. Gerçeğe
aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz
hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve
talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı
saklı denildi. Taleplerde 2008 Kamu Personeli Seçme Sınavına
(KPSS) sonuçları geçerli olduğu, 2008 KPSSP94 puanı olan adayların
başvurularının kabul edileceği, taleplere başvuru yapan ve nihai listede
yer alan adayların, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı
dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan
önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır.
Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar
nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere
dahil edilecektir denilerek, merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden
(önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tar-
ihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve
adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve
kuruluşuna bildirilecek, son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında
bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecek, müracaat tarihleri
çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine
durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe
müracaatı kabul edilecek, merkezi sınav kapsamında müracaat eden
adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep
sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan
kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuru-
luşuna bildirilecek, işyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü
sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafın-
dan adaylara yazılı olarak bildirilecek, öncelik hakkına sahip olanlar-
dan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işver-
ence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen,
sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde
işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacağı, öncelik hakkından
ikinci kez yararlanılamayacağı, kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli
(daimi), geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adreslerinin dikkate alın-
cağı belirtilerek tercih Edilen İkamet İlçeleri şöyle sıralandı. ALTIN-
DAĞ, AYAŞ , BALA , BEYPAZARI, ÇAMLIDERE , ÇANKAYA,
ÇUBUK, ELMADAĞ, GÜDÜL , HAYMANA , KALECİK , KIZILC-
AHAMAM, NALLIHAN , POLATLI, ŞEREFLİKOÇHİSAR, YEN-
İMAHALLE , GÖLBAŞI/ANKARA , KEÇİÖREN, MAMAK , SİN-
CAN, KAZAN , AKYURT, ETİMESGUT , EVREN , PURSAKLAR,
ANKARA/MERKEZ
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MHP BEYPAZARI İLÇE TEŞKİLATI
TANDOĞANDAKİ MİTİNGE KATILDI

"Bin yıllık Kardeşliği Yaşa ve Yaşat" sloganıyla yurt
çapında yapılacak olan mitinglerin ilki Ankara Tandoğan
Meydanında yapıldı.Beypazarı'ndan mitinge gitmek için
20-25 civarında araç sabah erken saatlerden itibaren
ilçemizin Atatürk Parkı yanından hareket etti.

Mhp Beypazarı ilçe Teşkilatı, Beypazarı Ülkü
Ocağı Teşkilatı ve çok sayıda Beypazarılı'nın katıldığı
mitingte zaman zaman yağan yağmur, mitingin sonlarına
doğru şiddetini artırdı. 20 otobüsle gidildiği öğrenildi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli

meydanda toplanan kalabalığa ; "Türk Milleti'nin
kardeşliğini bozanı affedecek misiniz? İmralı’yla
pazarlık yapanları unutacak mısınız?" diye sorarak,
"Bıçak kemiğe dayanmıştır. Sınır aşılmıştır. Türk milleti-
ni bölmeye hangi gafilin gücü yetecektir. Çabalar boşu-
nadır. Sakın aldanmayın yanlış hesap yapmayın.
Bunların bedelini Çanakkale’de Kocatepe’de ödediniz.
İşte Türkiye sevdalıları işte MHP. Buradalar. Bu kaleyi
asla geçemezsiniz. Devletimiz tarihimiz mukaddesatımız
aradığı gücü bu kalede bulmuştur" diye konuştu. 

Bahçeli, sürece bazı kesimlerin de destek verdiğini öne
sürerek, "Bunlar bazen sözde yazarlar, bazen üniversite
zeminin kullanmaya çalışan fırsatçı mihraklar bazen fır-
satçı şirketler bazen düşünce kuruluşları, bazen sahte
aydınlardır, bazen medya kanallarıdır, bazen devletin
resmi medya grubunu işgal etmiş kokuşmuş zihniyet
temsilcikleridir.Bu şer cephesinin ortak paydasını milli
ve üniter yapımızdan duydukları rahatsızlık milli kimliği
parçalamak için yürütülen kampanyalar oluşturmaktadır"
dedi. 
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Rekabet Kurulu, beyaz et sektöründe
faaliyet gösteren 9 firmaya, rekabeti sınır-
layıcı eylemleri nedeniyle 2008 mali yıl
sonunda oluşan gayri safi gelirlerinin
takdiren yüzde 0,8'i oranında olmak üzere
toplam 27 milyon 568 bin 149,69 lira idari
para cezası verdi. 
Rekabet ihlalini belirleyici etkisi nedeniyle,
Pak Tavuk Gıda San. ve Tic. AŞ'nin
Yönetim Kurulu Başkanı ve BESD-BİR
Başkanı Zuhal Daştan'a ayrıca 35 bin 227
lira idari para cezası uygulanacak.
Rekabet Kurulu'nun beyaz et sektöründe 27
teşebbüs ve Beyaz Et Sanayicileri ve
Damızlıkçılar Birliği Derneği (BES-BİR)
hakkında yürüttüğü soruşturma sonuçlandı.
Kurul'un kararı, taraflara bugün iletildi. 
Rekabet Kurulu, geçen yıl Ağustos, Eylül ve
Aralık'ta aldığı kararlar ile beyaz et sek-

töründe faaliyet gösteren 27 teşebbüs ve
teşebbüs birliği olan BESD-BİR tarafından
Rekabet Kanunu'nun ihlal edilip
edilmediğinin tespiti için soruşturma başlat-
mıştı. Soruşturma sonucunda, tespitler ve
ilgili tarafların savunmaları, toplanan tüm
bilgi ve belgeler ile Soruşturma Raporu, Ek
Yazılı Görüş ve Sözlü Savunma toplantısın-
daki açıklamalar değerlendirilerek, 25
Kasım'da yapılan toplantıda nihai karar
alındı. 
Karar uyarınca, 9 firmanın “rekabeti kısıt-
layıcı eylem” niteliğinde hareket ettiği belir-
lenirken, bu firmalara 2008 mali yılı sonun-
da oluşan gayri safi gelirlerinin takdiren
yüzde 0,8;i oranında olmak üzere, toplam 27
milyon 568 bin 149,69 lira idari para ceza
uygulanması kararlaştırıldı. 
KKİİMMEE NNEE KKAADDAARR CCEEZZAA  KKEESSİİLLDDİİ?? 

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu
Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun
Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para
Cezalarına İlişkin Yönetmelik uyarınca,
Abalıoğlu Yem Soya Tekstil San. AŞ;ye 3
milyon 851 bin 895,19 lira, Banvit
Bandırma Vitaminli Yem San. AŞ'ye 5 mily-
on 82 bin 204,90 lira, Beypi Beypazarı
Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. AŞ'ye 2
milyon 990 bin 852,43 lira, 
CP Standart Gıda San. ve Tic. AŞ'ye 4 mily-
on 204 bin 541,59 lira, Erpiliç Entegre
Tavukçuluk Üretim Paz. ve Tic. Ltd. Şti.'ne
3 milyon 172 bin 80,82 lira, Keskinoğlu
Tavukçuluk ve Damızlık İşlt. San. ve Tic.
AŞ'ye 2 milyon 940 bin 910,95 lira, Pak
Tavuk Gıda San. ve Tic. AŞ'ye 1 milyon 174
bin 233,50 lira, Şeker Piliç ve Yem San. ve
Tic. AŞ'ye 1 milyon 654 bin 773,09 lira,

Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ'ye 2 milyon 496
bin 657,22 lira tutarında idari para cezası
verilmesine oyçokluğu ile karar verildi. 
Pak Tavuk Gıda San. ve Tic. AŞ'nin
Yönetim Kurulu Başkanı ve BESD-BİR
Başkanı Zuhal Daştan'a, Rekabet Kanunu ile
Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu
Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun
Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para
Cezalarına İlişkin Yönetmelik uyarınca;
ihlalin oluşmasında belirleyici etkisi olması
nedeniyle Pak Tavuk Gıda San. ve Tic.
AŞ'ye verilen cezanın takdiren yüzde 3;ü
oranında olmak üzere ayrıca 35 bin 227 lira
idari para cezası uygulanacak. 
Böylece, kurul, rekabeti kısıtlayıcı eylemleri
nedeniyle sektördeki 9 firmaya toplam 27
milyon 603 bin 376,69 milyon lira ceza
uygulamış oldu

BBeeyyppaazzaarrıı DDeevvlleett HHaassttaanneessiinnddee
GGöörrüünnttüülleemmee MMeerrkkeezzii HHiizzmmeettee GGiirrddii..

Beypazarı Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet verecek
olan Görüntüleme Merkezi törenle hizmete girdi.
Görüntüleme Merkezi bünyesinde tomografi, mamo-
grafi ve kemik densitometrede (kemik ölçümü) yapıla-
cağı bildirildi. 
Beypazarı Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet vere-
cek Görüntüleme Merkezi'nin açılış töreninde,
Kaymakam Hikmet Aydın, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, ''Sağlık hizmeti sağlık ekibiyle verilir.
Beypazarı Devlet Hastanesi Görüntüleme Merkezi'nin
temel amacının, vatandaşlarımızın daha önce,
Ankara'ya, Polatlı'ya, Sincan'a gitmelerinden kurtar-
mak ve onların görüntülemeyle ilgili, tomografi ve
mamografi ile ilgili ihtiyaçlarını yerinde karşılamak,
zamanlarından tasarruf sağlamak, vatandaşın cebinden
para çıkmasını engellemek ve onlara olabildiğince
daha iyi koşullarda sağlık hizmeti vermek üzere kurul-

muş bir görüntüleme merkezidir'' dedi. 
Kaymakam Aydın, Görüntüleme Merkezi'nin
Beypazarı dışında, Nallıhan, Güdül, Mihalıçcık,
Kıbrıscık ilçeleri halkına da hizmet vereceğini ifade
etti. 
660000 BBİİNN TTLL''YYEE MMAALL OOLLDDUU
Beypazarı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Salim
Sarıyıldız, davetlilere Görüntüleme Merkezi'nin içini
gezdirirken, cihazlar hakkında da bilgiler verdi. 
Dr. Sarıyıldız, ''İnsanların yerinde hizmet alması, bir
başhekimin en mutlu olacağı noktaların başında gelir.
Bunu da sağlamış olmaktan büyük mutluluk duymak-
tayım. Burada mutlu olacak Beypazarı halkıdır,
Beypazarı'na hayırlı olsun'' dedi. 
Görüntüleme Merkezi'nin 600 bin TL'ye mal olduğunu
anlatan Dr. Sarıyıldız, yılda 2 bin dolayında işlemin
yapılacağını da sözlerine ekledi.  10.12.2009

uzlaşma yoluna giderek görüşmelerde bulunacağız.
Umarım kısa sürede Göletin yapımı tamamlanır. Artık
sulu tarım kaçınılmaz hale geldi, kurak arazide ürün
verimi giderek düşüyor, köyümüz arazilerinde, başta
havuç, marul, Ispanak, soğan, turp ve benzeri olmak
üzere yeşil sebzeler üretiliyor'' dedi. 
Tuncel, Göletin köye yapılması konusunda destek
veren Beypazarı ilçe kaymakamı Hikmet Aydın ve il
genel meclisi üyesi Sefa Varlık ve diğer yetkililere
teşekkür ettiğini bildirdi. 

(içkisiz) Yöresel tatların buluşma noktası olarak rağbet görüyor.
Kalaycılar sokak müze yolu üzerinde “Beypazarı Sofrası” olarak tanı-
nan bir başka mekanda yörenin hafif acı biberli tarhana çorbası tadıyla
iştah açarken, yine yöreye özgü bir başka yemek etli yaprak sarma
eski zaman usulü kapaklı kalaylı bakır kap içinde masanıza geliyor.
Dolmaların tadı kadar zahmetli hazırlanışı, beğeni topluyor. Yöresel
yemeklerin belli ki en iddialı çeşitlerinden biri olan güveç’in ayrı
çeşitleri bulunuyor. Dana ve kuzu kuşbaşı et ile beraber pilavlı, tavuk-
lu pilavlı, sebzeli etli, güveçler odun fırınında toprak güveç kabında

pişirilip yaprak sarma ile mönüde yerini alıyor. Sofranıza Beypazarı
havucundan yapılma rende havuç salatası, Beypazarı kıvırcık marul
salatası, küçük acı biber turşusu, salatalık turşusu, ince kesilmiş turp
salatası, odun ekmeği iştah kabartmaya yetiyor. Beypazarı’nın beğe-
nilen 40 katlı cevizli baklavası tadı ve hafifliği ile yemeğinizi tamam-
lıyor. İnce belli bardaklar ile servis edilen demli çay sonrası istenen
hesap pusulası Beypazarı ev maketi içinde konuklara sunulurken,
yörenin anısına bir de ucunda Beypazarı’nın biblo evi sallanan
anahtarlığı anı olarak sunuluyor.  Tel no: 0(312) 763 15 18

“Taş Konak Beypazarı Sofrası”
RREEKKLLAAMM VVEE  ÝÝ LLAANNLLAARR IINNIIZZ II  

GGAAZZEETTEEMMÝÝZZDDEE DDEEÐÐEERRLLEENNDDÝÝ RRÝÝNN
ÝÝ LLAANN VVEE RREEKKLLAAMMIINNIIZZ  

DDEEÐÐEERR BBUULLSSUUNN



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

18 Aralık 2009 Cuma Yýl:5  Sayý:259 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’

IIÞÞIIKKLLII TTAABBEELLAA
BBEEZZ AAFFÝÝÞÞ--BBRRAANNDDAA  AAFFÝÝÞÞ

SSÝÝPPAARRÝÝÞÞLLEERRÝÝNNÝÝZZ  ÝÝÇÇÝÝNN

OORRTTAA AANNAADDOOLLUU

RREEKKLLAAMM AAJJAANNSSII

HHÝÝZZMMEETTÝÝNNÝÝZZDDEE..

TTEELLEEFFOONNUUNNUUZZ

YYEETTEERRLLÝÝ

KKeemmaall ÇÇEELLEENN

TTEELL::776622 5511 6633

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

BBEEYYPPAAZZAARRII

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

OORRTTAA AANNAADDOOLLUU
RREEKKLLAAMM AAJJAANNSSII

DDİİJJİİTTAALL BBAASSKKII MMEERRKKEEZZİİ
KKaaşşeelleerriinniizz 2200 DDaakkiikkaaddaa hhaazzıırr

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

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

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

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

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

SU
DAN

TASAR
RUF

ÇÇiiffttllii 5500 YYTTLL
TTeekkllii 4400 YYTTLL

Windows Proğramları
Windows XP, Windows Vista Proğramları

Windows Ofis Proğramları
ŞŞiirrkkeett vvee İİşşlleettmmeelleerree MMuuhhaasseebbee PPrrooğğrraammllaarrıı

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

Ağ ve Network olan Kurumlara PC Yönetim Proğramı
İnternet Filtreleme Proğramları

Server Proğramları
Anti Virüs ve İnternet Security Proğramları

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

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

PPrrooğğrraammıı CCDD’’ssii SSaaddeeccee 1199 YYTTLL

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

YYaaşşaayyaann MMüüzzee BBeeyyppaazzaarrllııyyıı BBeekklliiyyoorr..
Yaşayan Müze, Beypazarı halkını müzede kendi ser-
gisini açmaya çağırıyor.  Müze hafta sonları
Beypazarı halkına Beypazarı’nın sandık içinde
kalmış, görülmeye değer el işlerini ya da geleneksel
eşyalarını tanıtma fırsatı veriyor. Gerçekten
Beypazarı kültürüne ait görülmesi, bilinmesi gerek-
tiğini düşündüğünüz bir hamam tasınız, bindallınız ya
da çevre gibi geleneksel ve eski eşyalarınız varsa
Yaşayan Müzede sergileyebilirsiniz. Kültürün
tanıtımını en iyi o kültürü yaşayan yapabilir. O halde
belki kimse kıymet vermez diye düşündüğünüz bir

nazar boncuğunu Yaşayan Müzede sizin ağzınızdan
dinlemek hem Beypazarı halkını hem de ziyaretçiler-
imizi çok etkileyecek, mutlu edecek.

Bir ya da iki günlüğüne de olsa Yaşayan Müze’de
kendinize ait olan bir değeri gelecek kuşaklara anlat-
mak ve onların dünyalarını zenginleştirmek isterseniz
konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiyi 763 22 23 numar-
alı telefonu arayarak ya da Yaşayan Müze’ye başvu-
rarak edinebilirsiniz.

Ankara Doğa Yürüyüşü ekibi 6 Aralık ta Beypazarı’nda
Brunch/Alışveriş keyfi ve Kültür Gezisi Düzenledi.

HHaabbeerr MMeerrkkeezzii-Akın Evkur
Ltd. Şti’nin açılış tarihinden
bugüne kadar düzenlediği
kampanya’nın çekilişi için
Bedia Akartürk
Beypazarı’nda konser verdi.
24 Nisan 2009’da açılan
ilçedeki en büyük alışveriş

mağazası olan AKIN EVKUR Ltd. Şti. açılışından
bugüne kadar alışveriş yapan müşterilerine düzenlediği
kampanya çekilişi, 11 Aralık Cuma akşamı Şehir
Stadyumu Kapalı Spor Salonunda, Türk Halk Müziğinin
sevilen ismi Bedia Akartürk’ün verdiği coşkulu konserle
gerçekleşti.
Türk Atletizm tarihinde bir ilke imza atarak Dünya
Liselerarası Atletizm Şampiyonu olan Beypazarı Lisesi
öğrencilerinin de onure edildiği kampanya çekilişinde 1
adet Ford Fiesta otomobil, çok sayıda beyaz eşya ve
çeşitli hediyeler müşterilere dağıtıldı.
Cuma akşamı saat 18:00 de başlayan Akın Evkur Ltd.
Şti.’nin 1. Kampanyası için açıklama yapan şirket
müdürü Şerafettin Akın  ilkini gerçekleştirecekleri kam-
panyanın önümüzdeki dönemde de devam edeceğini
belirtti.
AAKKIINN EEVVKKUURR''UUNN ÇÇEEKKİİLLİİŞŞİİNNDDEE OOTTOOMMOOBBİİLL TTAAYY--
YYAARR ÇÇAANNAAKK''IINN !!
Beypazarında Akın Evkur Ltd. Şti’nin mağazasının
düzenlediği kampanya çekilişine katılan Türk Halk
Müziği'nin ünlü sesi Bedia Akartürk türküleriyle
izleyenleri coşturdu. 
Beypazarında faaliyet gösteren Akın Evkur mağazası 4
ay önce başlattığı kampanya ile alışveriş yapan müşteri-
leri arasında otomobil, beyaz eşya gibi hediyeler vere-
ceğini duyurmuştu. 3000 adet bilet veren Akın Evkur
çekilişini bu akşam yaptı. Spor salonunda, noter huzu-

runda yapılan çekiliş öncesinde Bedia Akartürk, eski ve
yeni türkülerden oluşan bir konser sundu. 
Beypazarı Kapalı Spor Salonunda düzenlenen geceye
Beypazarılılar saat 17:00 den itibaren gelmeye
başladılar. Geceye resmi daire amirlerinin yanı sıra çok
sayıda Beypazarlı katıldı.
Konserin ardından yapılan çekilişle, talihli müşterilere
otomobil, buzdolabı, çamaşır makinesi ve fırın hediye
edildi. 
Beypazarı kapalı spor salonunda yapılan çekilişle büyük
ödül olan 1 Adet 2009 model  Ford Fiesta otomobilin
talihlisi Tayyar Çanak oldu. Çanak, çok mutlu olduğunu
belirterek, ''Oğlumun düğün hazırlıkları için mağazadan
alışveriş yapmıştım. Şimdi de bu aracı gelinime hediye
edeceğim'' dedi. 
Noter huzurunda yapılan çekiliş izleyiciler tarafından
heyecanla takip edildi.Büyük ödül için çekilişe geçilme-
den önce Türk Halk Müziğinin güçlü yorumcularından
Bedia Akartürk konser verdi.Bedia Akartürk performans
ve yorumuyla izleyenlerden büyük beğeni topladı.
Mağaza sahibi Şerafettin Özcan Akın, mağazalarının
birinci kampanya çekilişi olduğunu ifade ederek, bir
sonraki çekilişte de 10 müşterilerini umreye göndere-
ceklerini söyledi. 
Çekilişte kazanan numaralar ve hediyeleri şu şekilde ;
AASSIILL TTAALLİİHHLLİİLLEERR :: 
2009 MODEL FORD FİESTA OTOMOBİL : 1423 
INDESIT TN 5 FNF BUZDOLABI : 2943 
SIEMENS OCAKLI FIRIN HM524201T : 0948 
INDESIT ÇAMAŞIR MAKİNASI WIN80 : 0908 
INDESIT BULAŞIK MAKİNASI DFG051 : 1946 
YYEEDDEEKK TTAALLİİHHLLİİLLEERR ::

INDESIT TN 5 FNF BUZDOLABI : 0580 
SIEMENS OCAKLI FIRIN HM524201T : 0027 
INDESIT ÇAMAŞIR MAKİNASI WIN80 : 1700 

Uzaklara gitmek istemiyorsanız, Ailenizle veya
sevdiklerinizle bir günü dolu dolu geçirmek, saat
12.30’a kadar İnözü vadisinde uzayan kahvaltı,
Beypazarı kültür gezisi kapsamında Yaşayan
müze, tarihi konak müzesi, doğa derneği tarafın-
dan yaptırılan doğa müzesi, alışveriş ve hıdırlıkte-
pe gezileri, köy pazarında alışveriş olanağı yaşa-
mak istiyorsanız bu etkinlikler tam size göre.
Ankara Doğa Yürüyüşü organizasyonu tarafından

Ankaranın gezilebilir yerleri geziliyor. Ekip 6
aralıkta Beypazarına geldi. Sabah saat 08.00 da
Kumrular sokak Penguen pastanesi önünde buluş-
ma ve hareket. Ara duraklardan katılımcıları
aldıktan sonra Beypazarı İnözü vadisine doğru
yola devam edildi. İnözü vadisine vardıktan sonra
Vadi içerisinde yer alan Dostlar restaurant’ta
geçerek zengin yöresel ürünlerden oluşan brunch
keyfine başlanıldı. 12:30 a kadar süren brunch

etkinliğinin ardından Beypazarı na geçerek;
Yaşayan müze, tarihi konak müzesi, doğa derneği
tarafından yaptırılan doğa müzesi, alışveriş ve
hıdırlıktepe gezileri yapıldı ve geziler sonrası
alışveriş molası verildi. Alışverişsaat 17.00’a
kadar sürdü. Alış veriş sonrası Beypazarı’ndan
ayrılarak Ayaş’ta kıs abir mola sonrası saat 18.30
civarlarında Ankara’ya döndüler. 

Beypazarı Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Ahmet
Bozkurt, Avcılara Halk Eğitim Merkezi ile beraber 32 saat-
lik kurs verildiğini açıkladı. 
Beypazarı Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Ahmet
Bozkurt yaptığı açıklamda "Avcı olabilmek için bu kursu
bitirip belge almak zorundalar,Aralık ayın'da yeni dönem
kursumuz başlıyor,her dönem'de en fazla 40 kursiyer ala-

biliyoruz,ve 32 satlik eğitim sonunda imtahan olup Avcılık
belgelerini alıyorlar ,talep oldukca fazla bunun için diğer
aylarda'da kurslarımız devam edecektir "dedi. 
Başkan Bozkurt "Beypazarı Avcılar ve Atıcılar Kulübü
olarak Avlak kontrol çalışmalarımız'da yetkililer ile devam
ediyor,kış mevsiminde dışarıdan'da avcı geliyor "dedi
9.12.2009

BBEEDDİİAA AAKKAARRTTÜÜRRKK KKOONNSSEERR VVEERRDDİİ
INDESIT BULAŞIK MAKİNASI DFG051 : 2705 
Bu hediyelerin yanısıra cep telefonları,dizüstü bilgisa-
yarlar ve yazıcı çekilişleride yapıldı.

BBeeyyppaazzaarrıı iiççiinn HHaavvaa DDuurruummuu
Türkiye kışı yaşıyor, Balkanlardan gelen kuvvetli
soğuk Ege ve iç kesimlerden sonra bugün
Akdeniz’e kadar indi. Türkiye’de bir hafta kalacak
soğuklar, batı kesimlerde dahil bir çok bölgeye kar
yağışı getirecek.
Marmara bir hafta boyunca kışı yaşayacak. İki
gündür Edirne ve Çanakkale’de yoğun yağan kar,
bugün zayıfladı ancak Bursa’dan Bilecik ve
Sakarya’ya kadar etkili oluyor. Sıcaklıklar 5
derecenin altına inerken, kar yağışları bu hafta
aralıklı olarak sürecek. İstanbul’da hızla azalan
sıcaklık bu hafta yağışları kara çevirecek. Sıcaklık
3 dereceyi geçemiyor. Edirne 1, Kocaeli 4 derece.
İç Anadolu’da kar yağışları başladı, bugün Konya,
Yozgat, Sivas ve Kayseri’de yoğun yağacak kar
köy yollarını kapatabilir. Bu hafta hava çok soğuk,
kar yağışları salı, çarşamba hafiflese de hafta
sonuna kadar kalıyor. Ankara aralıklı kar yağışlı.
İzmir kışın en soğuk günlerini yaşıyor, sıcaklık 5
dereceye inerken bugün çok hafif sulu kar yağa-
bilir. Eskişehir 3, Niğde 5 derece.
Egeliler bu kışın en soğuk günlerini yaşıyor, soğuk
hava yaklaşık 8 gün kalacak. Kıyılar bulutlu,
sıcaklık 5 derecenin altında ve hava çok soğuk.
Bursa’da kar yağışları başlıyor 3, İzmir 6, Uşak,
Kütahya ve Afyon’da hafif kar yağışı var. Gece
kıyılara da sulu kar yağabilir. Sıcaklık Muğla’da 3,
Kütahya’da 2 dereceyi geçemiyor.
Güneyde bugün hava Adana ve Kahramanmaraş’a
kadar hızla soğudu. Adana-Diyarbakır arasında
kuvvetli yağış görülüyor. Adana üç gün çok soğuk,
kuvvetli yağmur var. 9 derece.  Isparta ve Burdur’a
hafif, Kahramanmaraş’a yoğun kar yağabilir. Yarın
her iki bölge de çok soğuyor, Güneydoğu’da kar
etkili olacak. Antalya 8, Diyarbakır 10 derece.
Doğu Anadolu’da bugün soğuma ve kar yağışı etk-
ili olmaya başlıyor. Malatya’dan Erzurum’a
kuvvetli yağış yaşamı aksatabilir. Asıl soğuma
yarından sonra etkili. Erzurum 3, Malatya 7
derece.
Batı Karadeniz’den sonra bugün Doğu Karadeniz
de soğuk. Dün Trabzon’da 20 dereceyi aşan sıcak-
lık bugün 14 dereceye indi. İç kesimler boyunca
kar var, özellikle Tokat, Gümüşhane ve Bayburt’ta
kar yoğun yağacak. Yarın Zonguldak ve Bartın’da
da sıcaklık 1 dereceye kadar inecek ve kar yağışı
görülecek. Trabzon 14,
Samsun 8, Bolu 1
derece.  Beypazarında
ise 6 günlük hava
durumu şöyle:

Sıcaklık (ºC) 8 °C 
Nem (%) 97
Basınç (hPa) 1013,4  hPa
Görüş (km) .......
Rüzgar (km/sa) Güneydığu 16

19 Aralık  Cumt.
En Yüksek 

7°C 
En Düşük 

3°C

20 Aralık Pazar
En Yüksek

6°C 
En Düşük

0°C

21 Aralık  P.tesi
En Yüksek

6°C 
En Düşük

-1°C

22 Aralık  Salı
En Yüksek

5°C 
En Düşük

-3°C

23 Aralık  Çrşam.
En Yüksek

8°C 
En Düşük

-3°C

24 Aralık Perşem.
En Yüksek

11°C 
En Düşük

1°C

GGeecceeddee ŞŞaammppiiyyoonnllaarr
uunnuuttuullmmaaddıı
14.12.2009
Mağazanın çekiliş gecesinde Şampiyon kızlar ve
antrenör de unutulmadı ve çeşitli hediyelerle ödül-
lendirildi. 
Beypazarı Kapalı Spor Salonun'da Akın Evkur Ltd.
Şti tarafından düzenlenen müzikli gecede Beypazarı
Lisesi Atletizm Takımı sporcuları ve antrenörleri
Muhsin Soysal'a çeşitli hediyeler verildi.
Cumhuriyet tarihinde bir ilki başaran ve büyük ses
getiren Beypazarı Lisesi, Dünya Atletizm
Şampiyonasında şampiyon olmuştu. Kendi imkanları
ile Beypazarına Şampiyonluk hediye eden Beypazarı
Lisesi, Dünya Atletizm Şampiyonasında birinci
olarak Beypazarlıya en güzel hediyeyi vermişlerdi. 

AAVVCCIILLAARR KKUURRSS
GGÖÖRRÜÜYYOORR

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
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