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Türk moda dünyasının en önemli isimleri arasında yer
alan Yıldırım Mayruk’un yardımcısı Barbaros Şansal,
Beypazarı’nda Gazi Üniversitesi gençleri ile “moda”
konulu söyleşi gerçekleştirdi. 
Gazi Üniversitesi Beypazarı Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu tarafından Beypazarı Kaymakamlığı,
Beypazarı Belediyesi ve Beypazarı Gençlik Platformu
Derneği destekleriyle Ticaret Meslek Lisesi Toplantı
Salonunda gerçekleşen söyleşide Barbaros Şansal
moda, tekstil ve terzilik üzerine görüşlerini aktardı.
Barbaros Şansal, otuz yıldır tekstil ve moda sek-
töründe profesyonel olarak çalıştığını, bununla birlikte
yaratıcı bir hayat felsefesini benimsediğini söyledi.
Barbaros Şansal, “Şimdi modacı olmak moda” diyerek

kendisini “modacı” değil, “terzi” olarak tanımladı.
Şansal, “Modacı olunmaz, ancak moda eleştirmeni,
moda yazarı vs. olunabilir” dedi ve modayı “insan-
ların cinsel, dinsel, fiziksel, kültürel, ekonomik ve
siyasi haberleşme biçimine verilen sosyal olgunun
adı” şeklinde açıkladı.
Söyleşi sonunda Gazi Üniversitesi Beypazarı Teknik
Bilimler MYO Müdürü Can Şahin
Barbaros Şansal ve söyleşinin gerçekleşmesinde
emeği geçenlere teşekkür etti. 
Beypazarı Belediye Başkanı M.Cengiz Özalp,
Barbaros Şansal’a söyleşisinden dolayı teşekkür
ederken, Beypazarı’nda tekrar bir söyleşi yapması için
önümüzdeki Mayıs ayına söz aldı.

ARA SIRA

İİNNAANNDDIIRRIICCII  --  LLIIKK
“Biz benliğimizi kurtarmak, hakkımızı almak
için ortaya atılıyoruz. Eğer birleşir, tek bir kale
haline gelirsek o zaman gelişmemiz, uğraş-
mamızla isteklerimizi elde edebileceğiz”.

Dr. Fazıl KÜÇÜK
Türkiye’nin AB ile yürütmekte olduğu müzak-
ereleri etkileyecek her türlü engelleme çalış-
malarını yapmak bazı ülkeler için adeta kural
haline getirildi. Almanya ve Yunanistan’da
yapılan seçimler öncesinde başlatılan karşı
duruşlar ivme kazanarak devam ediyor. 

YYaazzııssıı SSaayyffaa 33’’ddee

Ahmet GÖKSAN
a.goksan@hotmail.com

Zaman Gazetesi Anketinde
Yılın Takımı ve Antrenörü
Beypazarı’ndan HHaabbeerrii 33 ddee
Premier tour Ocak Ayında
Beypazarı’na
2 Ayrı Gezi Düzenleyecek

HHaabbeerrii 44’’ddee

Demokrasi ve Özgürlük
İçin Yargıçlar ve Savcılar
Birliğine Beypazarı
Hakimi Orhan Gazi
Ertekin eş başkan olarak
yer aldı. HHaabbeerrii 22’’ddee
Çalışanlar Kan Verdi

HHaabbeerrii SSaayyffaa 22’’ddee

MUSTAFA ERY-
İĞİT: “Köy çocukları
sayenizde satranç
öğrensin” HHaabbeerrii 22’’ddee
SEVGİ NEDİR?

DUA NEDİR?
Konulu Konferans 

HHaabbeerrii 33 ddee

KKAALLPP YYEETTMMEEZZLLİİĞĞİİ VVEE
AASSTTIIMM HHAASSTTAASSII OOLLAANN
HHAASSTTAAYYAA YYİİNNEE
HHEELLİİKKOOPPTTEERR AAMMBBUULLAANNSS
Beypazarı Kurtuluş mahallesi Milli Eğemezlik
Caddesinde evlerinde 05.12.2009 tarihinde sabah
saatlerinde fenalaşarak Beypazarı Devlet hastane-
sine kaldırılan kalp yetmezliği ve astımı olan
hasta helikopter ambulansla Ankara'ya gönderil-
di.
70 yaşında olduğu öğrenilen T.T adlı vatandaş,
evinde rahatsızlanmasının ardından Beypazarı
Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına
alındı. Yapılan ilk tedavisinin ardından, solunum
yetmezliği çektiği ve şiddetli göğüs ağrısı
teşhisiyle, Ankara’ya gönderilmesine karar veril-
di. İstenen Hızır acil servis 112 Helikopter
Ambulansıyla, şehir stadına getirilen hasta
buradan 112 Hızır Acil servis görevlilerince
ambulans helikoptere konularak Etlik İhtisas
Hastanesi'ne gönderildi.  6.12.2009
HHAAPP İİÇÇEERREEKK
ÖÖLLMMEEKK İİSSTTEEDDİİ
Beypazarı’nda 5.12.2009 tarihinde akşam saat-
lerinde genç bir kız hap içerek intihar etmek iste-
di. B.K evlerinde kimsenin bulunmadığı sırada
hap içerek intihar etmek isteyen ve son anda aile-
si tarafından farkedilen B.K adlı kız Beypazarı
devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına
alındı.  Olayla ilgili polis ekiplerinin araştırma
başlattığı öğrenildi. Genç kızın neden intihar
etmek istediği araştırılıyor.  6.12.2009
NNAAMMAAZZ KKIILLAARRKKEENN ÖÖLLDDÜÜ..
Beypazarı’nda 72 yaşında olduğu öğrenilen bir
bir kadın namaz kılarken öldü. Kadının sağlık
durumunun iyi olduğu, sadece soğuk algınlığının
bulunduğu, küçük oğlunun kendisini ziyaretine
çok sevindiği ve işine giden oğlunu işine uğurla-
masından 10 dakika sonra namaz kılmaya
başladığı ve namaz kılarken öldüğü öğrenildi.
Ölen kadın köyünde toprağa verildi. 10.12.2009

TTÜÜRRKKİİYYEE SSEEVVDDAASSII''NNIINN 335500.. TTAANNIITTIIMMII
BBEEYYPPAAZZAARRII''NNDDAA YYAAPPIILLDDII..

''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 ıÜüŞebinkarahisar 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 Ankara'nın birçok
özelliği ve güzelliği ile ünlü turizm kültür sanat merkezi
Beypazarı ilçesinde yapıldı.
Özellilkleri ve Güzellikleri ile Beypazarı, Beypazarı'nda
Güzel Sanatlar, Beypazarı Tanıtım Turizm Kültür Sanat
Etknlikleri ve Beypazarı Şiir Etkinlikleri ile ilgilenen
Beypazarlı özel yetenekli elemanları; bir vesileyle de
Beypazarlılar'ı yakından ilgilendiren Tanıtım Turizm
Kültür Sanat Eseri TÜRKİYE SEVDASI'nın 350.
Tanıtımı; 11-12 Aralık 2009 tarihleri arasında Beypazarlı
Eğitimci Şair, Şiir Yorumcusu, Gülten ERTÜRK, Canan
ŞAHİN ve Melek KARADELİOĞLU ile Şair, Şiir
Yorumcusu öğrencileri; Ümmü Gülsüm Taşkıran, Hilal
Dikmenloğlu, Gamze Karaoğlu, Ayşenur Ayaz, Sezen
Şuvak tarafından Beypazarı'nda yapıldı.
Türkiye Sevdası ile birlikte; Beypazarı'nın tanıtım turizm

kültür sanat etkinliklerine önemli katkılar yapan çok özel
yetenekli aşık, ozan, şair, şiir yorumcusu, olan şiir dostları-
na da ulaşılarak; Türkiye Sevdası'ndan örnekler ve
çoğaltılmış sayfalar armağan edildi.
Türkiye Sevdası ile birlikte Başta Mehmet Nuri Parmaksız
olmak üzere projede yer alan aşık ozan şair şiir ustalarının
tanıtımları da yapıldı.
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 başta Ajansbir ile Şebinkarahisar.com
olmak üzere yöresel ve ulusal medyanın temsilcilerine
armağan olarak iletilmesi sağlandı.
Şiir yorumları ile ve şiir etkinliklerine Beypazarı Şiir
Etkinlikleri ortamlarında, bayramlarda ve özel günlerde
özel yetenekleri ile kendilerini kanıtlamış şiir dostu ŞİİR
YORUMCUSU ELEMANLAR Eğitimci Şair Şiir
Yorumcusu Gülten ERTÜRK tarafından Türkiye Sevdası
ile ödüllendirildi.
''Aşıklık, ozanlık, şairlik ve şiir yorumculuğu; özel
yetenek, bilgi, beceri ve yoğun emek istiyen; ciddi ve
saygın bir meslektir.Hikmet Okuyar''
ve ''Şiire Sevgi, Şaire Saygı, Şiir Yorumcusu şiir dostlarına

ÇÇAAYYIIRRHHAANN SSOOLLTTAA
BBOOĞĞAAZZIINNDDAA KKAAZZAA
Çayırhan Solta Boğazı Mevkiinde saat 13:30
sıralarında meydana gelen kazada araç sürücüsü
önemli bir yara almadan kutulurken araçta maddi
hasar meydana geldi.

Solta boğazı mevkiinde çift yol çalışmalarının
yapıldığı alanda Nel Elektronik isimli firmaya ait
06 BN 9646 plakalı otomobil, çalışma yapılan
çukura düştü. Otomobilin düştüğü alanda çalışma
yapan işçilerin, o sırada öğle yemeğinde olmaları
olası bir faciayı önledi. Olay yerinde bulunan işçil-
er geceden bu yana 3 aracın bu alana düştüğünü
belirttiler. 18.12.2009 
TTRRAAFFİİKK KKAAZZAASSII 22 YYAARRAALLII
Beypazarından Ankara'ya gitmekte Volkan
Demirel'in kullandığı 06 V 3829 plakalı özel oto-
mobil sürücüsü araç hakimiyetini kaybederek
şarampole yuvarlandı
Beypazarı'ndan Ankara'ya giderken Beypazarı'ndan
çıktıktan sonra hakimiyetini kaybederek şarampole
yuvarlanan aracı gören yoldan geçen vatandaşlar
tarafından olay yerine ambulans çağırıldı. Kısa bir
süre sonra olay yerine ulaşan 112 ambulansı,
sürücü Volkan Demirel ve yanında bulunan Murat
Çobanoğlu'nu yaralı olarak Beypazarı Devlet
Hastanesi'ne getirdi. Yaralılar Beypazarı Devlet
Hastanesinde tedavi altına alındı. 19.12.2009

11 ilçenin Kaymakamı Beypazarı Kaymakamı
Hikmet Aydın'ın davetlisi olarak Beypazarı'nda
bir araya geldi
Ayaş Kaymakamı Sait Özkılıç, Sincan
Kaymakamı Ufuk Seçilmiş, Kızılcahamam
Kaymakamı Bilal Çelik, Kazan Kaymakamı
Veysel Beyru, Polatlı Kaymakamı Gülsoy Osman
Bilgin, Çamlıdere Kaymakamı Hüseyin Parlak,
Haymana Kaymakamı Hüseyin Karameşe,
Gölbaşı Kaymakamı Raşit Zengin ve Bala

AANNKKAARRAA İİLLÇÇEE KKAAYYMMAAKKAAMMLLAARRII BBEEYYPPAAZZAARRII’’NNDDAA TTOOPPLLAANNDDII

ÜÜNNLLÜÜ MMOODDAACCII BBAARRBBAARROOSS ŞŞAANNSSAALL BBEEYYPPAAZZAARRII''NNDDAA
GGaazzii ÜÜnniivveerrssiitteessii ÖÖğğrreenncciilleerrii,, YYııllddıırrıımm MMaayyrruukk’’uunn yyaarrddıımmccııssıı BBaarrbbaarrooss ŞŞaannssaall iillee BBeeyyppaazzaarrıı’’nnddaa bbiirr aarraayyaa ggeellddii

BBP’den Esnaflara
Aşure Günü Ziyareti

HHaabbeerrii 44’’ddee
Beypazarında Elektrik
Kesintisi HHaabbeerrii 44 ddee
Beypazarı Hava Durumu 

HHaabbeerrii SSaayyffaa 44’’ddee

DP Beypazarı İlçe
Teşkilatını Kurma
Yetkisi Mustafa
Yıldırım’da HHaabbeerrii 44’’ddee
Beypazarı ve Yöresi
Dayanışma Derneği
Etkinliklere Devam
Ediyor. HHaabbeerrii 44’’ddee

Beypazarı - İnözü
Vadisi Yerel
Katılımla Doğa
Turizmi Uygulama
Projesi      HHaabbeerrii 22’’ddee
A.YESEVİ VAKFI Divanı
Hikmet Toplantılarını
Sürdürüyor HHaabbeerrii 33’’ddee

KADIKÖY ANADOLU
LİSESİ ÖĞRENCİLERİ
BEYPAZARI’NI GEZDİ 

HHaabbeerrii 22’’ddee
BBP Beyp İlçe Teşkilatı
Mehmet Akif Ersoy’un
Vefat Yıldönümü Mesajı

Haberi Sayfa 3’de

Kaymakamı Mustafa Ballı, Taş Mektepte yemek
yedikten sonra Alaaddin Sokak ve Beypazarı
Kent Tarihi Müzesini Gezdiler.
Kaymakam Hikmet Aydın Alaaddin Sokak ve
Kent Tarihi Müzesinde misafirlerine rehberlik
etti. Kent Tarihi Müzesinde hem berber hem
fotoğrafçı olan rahmetli Hüseyin Bıdak'ın
dükkanının canlandırıldığı kısım ilgi gördü.
Gezinin ardından Beypazarı kaymakamlığında bir
süre dinlenen misafirler, daha sonra ilçelerine
döndü. 18.12.2009 

ve şiir kitaplarına daha çok ilgi sanata değer..Hikmet
OKUYAR'' özdeyileri ile aşık ozan şair şiir yorumcusu
ustalara samimi desteğini en üst seviyede sürdüren çırak-
lara ve amatörlere de çok şiir okumalarını beğendikleri
ustaların çizgilerini dikkatle takip etmelerini yazdıkları
şiirlerini; Türkçe, edebiyat ve müzik öğretmenleri ile pay-
laşmalarını söyleyen ve ''710 sayfalık kaynak eser olarak
planlanan Tanıtım Turizm Kültür Sanat Eseri TÜRKİYE
SEVDASI tanıtım sayfalarında, Beypazarı Şiirleri de yer
alacaktır'' diyerek Beypazarlı şiir dostu öğretmen ve
öğrencilerden daha çok ilgi beklediğini vurgulayan Şair
Yazar Gazeteci Hikmet Okuyar; Gülten Ertürk İmzalı
''Sorgusuz Sualsiz Sevdim'' isimli şiir ile Canan Şahin
imzalı ''Annem'' isimi şiiri Beypazarı güzelliğinde gerçek-
leştirilen Türkiye Sevdası'nın 350. Tanıtımı etkinlikleri
anısına şiir dostlarıyla paylaştığını bildirdi. 17.12.2009 

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB
ABD Sosyal Hizmet Uzmanı Vahdi
Çoban İle ‘’Küresel Ekonumik
Krizin İnsan Ruh Sağlığına
Etkileri’‘  üzerine konuştuk.

YYaazzııssıı 33’’ddee

Bulgaristan RODOP
KÜLTÜR ETNİK
TEATİSİ
DERNEĞİ’nden
Beypazarı’na Ziyaret

HHaabbeerrii 33’’ddee
THK’dan açıklama

SSaayyffaa 44’’ddee

Dişçiye Gidince Tecavüze Uğradığı Ortaya Çıktı.
Beypazarı’nda Kocası Çobanlık Yapan Seben İlçesinde Yaşayan 15 yaşındaki Kadın
Dişçiye gidince Tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Dişçi Tecavüz olayını Yetkililere bildirdi.
Ailesine korkudan tecavüze uğradığını söyleyemeyen kız tecavüz sonrası hamile kalmış.
Seben İlçesi'nde, 61 yaşındaki N.E.'nin tecavüzüne
uğraması sonucu hamile kalan 15 yaşındaki B.E.,
tedavi için dişçiye gitti. Hamile olması nedeniyle
doktorun tedavi uygulamayacağını söyleyerek durum
hakkında ailesine haber vermesi üzerine, N.E. tutuk-
landı. 6 aylık hamile olan B.E. ise koruma altına

alındı.
Seben'in Çeltikdere Köyü'nde yaşayan B.E.
geçtiğimiz hafta diş ağrısı şikayetiyle tedavi için
Bolu'ya geldi. B.E.'nin hamile olduğunu öğrenerek
tedavi uygulamayan doktor, ailesine durum hakkında
bilgi verdi.                                  Haberi Sayfa 2’de

BBEEYYPPAAZZAARRII’’NNDDAA
YYAANNGGIINN

Kurtuluş Mahallesi, Milli Egemenlik Caddesi
Hamidiye Camii yanında 65 numaralı İsmail
Ayan'a (Şükrü Çelik’e) ait iki katlı ahşap evde
21.12.2009 tarihinde akşam saat 21.00 sıralarında
küçük çaplı yangın çıktı. Hamidiye camiinin
hemen yanında bulunan ahşap evin Şükrü Çelik'e
ait olduğu ve  yan kısmında bulunan derme çatma
yapılmış bacanın bir anda alev almasıyla
başladığı öğrenildi. Beypazarı itfaiyesi yangına
kısa sürede müdahale etti. Soba bacasından çık-
tığı belirlenen ve kısa sürede söndürülen yangın
maddi hasara yol açtı.
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Çalışanlar
kan verdi.
Beypazarı ilçesinde, Beypazarı Memurlar ve
Çalışanları Kültür ve Dayanışma Derneği ile
Kızılay işbirliğinin organizasyonuyla kan bağışı
kampanyası düzenlendi. 
Dr. İsmet Bilgiç İş Hanı'nda gerçekleştirilen
kampanyada, kan vermek isteyenlerin ilk etapta
tansiyonları ile kan değerleri ölçüldü. 
Kızılay yetkilisi, sağlıklı bireylerin 3 ayda bir
kan bağışında bulunabileceklerini, kan verilmesi
durumunda vücudun yeni kan üreteceğini bunun
da vücuda yararlı olduğu belirterek, ''Kan
yapılamayan tek ilaçtır. Hastanelerde kan
bekleyen insanların ihtiyaçları yine vatan-
daşların bağışlarıyla karşılanıyor'' dedi. 
Düzenlenen kan bağış kampanyalarında,
Türkiye'de gönüllü kan bağışçı sayısının Avrupa
ülkelerine göre çok az olduğunu ifade eden
yetkililer, ''İnsanlarımız kan bağışında bulunarak
hem hayat kurtarmış, hem de kendi sağlıklarına
sağlık katmış oluyorlar. Kan bağışçısı her kan
verdiğinde HIV virüsü, Hepatit B, Hepatit C,
sifiliz kan grubu taramasından da ücretsiz yarar-
lanmış oluyor. Yapılan testlerde şüpheli bir
durum tespit edildiğinde kan bağışında bulunan
kişiye de bildirim yapılıyor. Biz vatan-
daşlarımızın daha duyarlı olmalarını istiyoruz''
diye konuştular. 19.12.2009

Sayfa Editörü:
ŞŞüükkrraann ÇÇEELLEENN

Muhabirler
NNiihhaatt UUÇÇAARR

Nallýhan Temsilcisi
................................................................
Çayýrhan Temsilcisi

AAyyhhaann DDEEMMÝÝRRÇÇEELLÝÝKK
Sincan &Yenikent Temsilcisi

MMuussaa UUYYSSAALL
Güdül Temsilcisi
BBüünnyyaammiinn AAFFÞÞAARR

Kýbrýscýk Temsilcisi
ÝÝssaa BBÝÝLLGGÝÝNN

Seben Temsilcisi
ÇÇeettiinn BBÝÝLLEENN
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Murat ÇELEN
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Karaman’lı olan Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi
Müdür Yardımcısı Mustafa ERYİĞİT her ne kadar
Karaman’dan  uzakta da olsa Karaman’a yönelik
yaptığı çalışmalarla hemşerilerini mutlu ediyor. 
Engellilere yönelik çalışmalarla çok sayıda hemşer-
imizin ihtiyacı olan malzemelerin teminini  sağlayan

Mustafa ERYİĞİT son olarak köylerde yaşayan
çocuklara yönelik bir çalışmaya imza attı. 
Eryiğit köylerde yaşayan çocuklardan okula gide-
meyen,  taşımalı eğitim yapan  veya köyünde bir-
leştirilmiş sınıflarda eğitim gören çocuklarımızın boş
zamanları en iyi şekilde değerlendirmeleri kötü
alışkanlıklar edinmemeleri için onları zeka geliştiren
satranca yönlendirmek için bu çalışmaya başladığını
söyledi. 
“ Köy çocukları sayenizde satranç öğrensin” adını

verdiği projeyle her çocuğumuza bir satranç takımı,
öğretici materyaller sağlamayı hedefliyor. Bunun için
satranç federasyonu başta olmak üzere destek sağla-
ması muhtemel bütün kişi ve kuruluşlara ulaşılarak
çalışma hakkında bilgi verildi. Kendilerinden gelecek
iyi haberler bekleniyor. 
Karaman’ımıza her zaman destek olan yurtdışındaki
Karaman’lı hemşerilerimiz ve Hollanda Karamanlılar
Vakfı da konu hakkında bilgilendirilmiştir.

YARSAV’A DEMOKRAT KARDEŞ
Demokrasi ve Özgürlük İçin Yargıçlar ve Savcılar Birliğine Beypazarı Hakimi Orhan Gazi Ertekin eş başkan olarak yer aldı.
Hakimler ve savcılar, Demokrasi ve Özgürlük İçin
Yargıçlar ve Savcılar Birliği adı altında örgütlendi.
Kısa adı Demokrat Yargı olarak belirlenen birliğin
kuruluş bildirgesi ve tüzüğü, Ankara Valiliğine veril-
di. Birliğin Kurucu Başkanı olan Anayasa
Mahkemesi Raportörü Osman Can; ‘Bizim hareket
noktamız, insan, özgürlük ve demokrasi’ dedi. Can
ve Beypazarı Hakimi Orhan Gazi Ertekin’in eş
başkan olarak yer aldığı birliğin geçici yönetim
kurulunda Kazan Hakimi Kemal Şahin, emekli
Askeri Hakim Ümit Kardaş ve Ödemiş Hakimi
Faruk Özsu bulunuyor.
Osman Can, birliğin kuruluş dilekçesini Ankara
Valiliği'ne sunmasının ardından basın mensuplarına
açıklama yaptı.
Can, temel hedeflerinin yargı bağımsızlığı ve yargı
tarafsızlığı olduğunu belirterek, bunları sağlaya-
bilmek için yargının yeniden biçimlenmesi gerektiği-
ni savundu.
Yargının ciddi sorunları bulunduğunu ileri süren
Can, "siyasi ve yargı aktörlerinin diyalog içerisinde
bulunduğu ortak bir platformda, yargının sorun-
larının çözümlenebileceğini" belirtti.
Osman Can, amaçlarının, "yargının tartışılabilir ve
tartışılması gereken sorunlarını ortak platforma
aktarmak ve bütün tarafların, politikanın, yüksek
yargının ve tüm yargıçların katıldığı bir ortam içinde
çözümünü sağlayabilmek, herkesi tartışmaya davet
edebilmek" olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:
"Bizim amacımız, taraf olmak değil, sorunların
çözümlenmesine kamusal bir davet yapmak. Bunun
için çalışacağız. Sorunların çözümlenebilmesi için
insanların diyalog kurması gerekiyor. Bütün
taraflara, diyaloğa çağrı yapıyoruz. Bizim hareket
noktamız, insan, özgürlük ve demokrasi. Özgürlük
insanın kendi değeridir, demokrasi bunu gerçek-
leştirebilecek bir yoldur, yargı da bu eksende
yeniden yapılandırılmalıdır. Yargı bu şekilde yeniden
yapılandırılırsa Türk insanının, milletinin övünç
duyabileceği, adalet beklentilerinin çok rahat
karşılanabileceği bir imkan yaratılmış olur."
Anayasa Mahkemesi Raportörü Osman Can ve

Beypazarı Hakimi Orhan Gazi Ertekin'in eş başkan
olarak yer aldığı birliğin geçici yönetim kurulunda
Kazan Hakimi Kemal Şahin, emekli Askeri Hakim
Ümit Kardaş ve Ödemiş Hakimi Faruk Özsu
bulunuyor.
Kurucu yönetimin görevi, Dernekler Kanunu'na göre
6 ay içinde tüzüklü ve seçimli Genel Kurulu
topladıktan sonra sona erecek.
Tüm ilkeler, kurallar, kurumlar ve sistemlerin
temelinde "insan ve insanlık onurunu gören"
"Demokrasi ve Özgürlük İçin Yargıçlar ve Savcılar
Birliği"nin tüzüğünde yer alan ilkelerinden bazıları
şöyle:
-Demokratik değerlerle ve insan onuruyla bağdaş-
mayan uygulama, algı ve anlayışlarıyla kurum ve
kurallara karşı, Anayasanın, yasaların ve Anayasal
düzenin bir parçası olan uluslararası hukukun sun-
duğu tüm imkanları kullanarak mücadelesini
sürdürür.
-Kurumsal yapıların darbe ve müdahaleleriyle kesin-
tiye uğratılan ve zayıflatılan bu tarihi kültürün, 21.
yüzyılın katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü standart-
larıyla geliştirilerek, öz güvenli ve güçlü bir toplum-
sal yapıya zemin sunabileceğini kabul etmektedir.
-Siyasal düzenin demokratikleşmesini ve hukuk
devletine doğru evrilmesini engelleyen, 27 Mayıs, 12
Mart ve 12 Eylül darbeleri ve takip eden müda-
halelerin bir sonucu olarak eğitimden ekonomiye,
toplumsal ve siyasal yaşamımızın tümünü etki altına
almış militarist milli güvenlik anlayışının terk
edilmesi ve demokratik bilinci güçlendirecek siyasal,
sosyal ve ekonomik programlarla ikamesi gereğinin
altını çizer. Militarizmin, gerek hukuk sistemini tayin
etmek, gerekse hukuk uygulamasını doğrudan etkile-
mek suretiyle, hukuk devletinin inşası önünde ciddi
bir engel olduğunu kabul eder.
-Tüm devlet aygıtıyla birlikte silahlı kuvvetlerin
demokrasi ilkeleriyle temel hak ve özgürlüklere
kayıtsız-şartsız bağlı kılınmasının bağımsız ve taraf-
sız bir yargı kültürü bakımından yaşamsal olduğuna
inanır.
-Yüksek yargıda kamuoyuna yansıyan veya yansı-

mayan, kurumsal temsil niteliğindeki her bir siyasal
ve ideolojik tutumun, bu tutum 'siyaset dışı' veya
'siyaset üstü' olarak nitelendirilmiş olsa dahi, yargı
bağımsızlığına yönelik önemli bir tehdit yarattığına
inanır.
-'Siyaset üstü'lük iddialarının Türkiye ve dünya tarihi
deneyimlerinden hareketle 'demokratik siyaset
karşıtlığıyla' sonuçlandığının bilincindedir.
-Yargılamanın bir 'iktidar' değil, topluma hesap ver-
ilmesini zorunlu kılan bir 'sorumluluk' olduğunu
hatırlatır
-Türkiye toplumunun tek demokratik Anayasası olan
1921 Anayasasını 'saygın' bir tarihi referans olarak
kabul eder. 1924 Anayasasını dikkate değer bulur.
Bunun dışında darbe ürünü tüm Anayasaları ve bu
anayasaların ardında yatan demokrasi karşıtı mirasın
reddini, Türkiye toplumuna saygısının gereği görür.
-Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun, yargıçlar
ve savcılar üzerinde hiyerarşik yapıya izin vermeye-
cek şekilde kurul veya kurullarla ikame edilmesini,
bu kurulların, bölgesel yargı komisyonlarının hazır-
layacakları rapor ve önerileri dikkate almak suretiyle
çalışmalarını yürütmesini savunur.
-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Yargıtay'daki
çalışmalarla sınırlı bir kuruma dönüştürülmesini,
siyasal partiler ve benzeri siyasal niteliği bulunan
tüm görev ve yetkilerden arındırılmasının demokrasi
için yaşamsal olduğunu savunur.
-Yüksek ve ilk derece yargıcı ayrımı yapılmaksızın
tüm yargıçların benzer güvencelere kavuşturulması
gerekir.
-Devletin diğer kurumları ile yargı birimleri arasında
hiyerarşik bağ bulunduğu algısını yaratan il ve ilçel-
erdeki protokol listelerinde yargıç temsiline son ver-
ilmesi gereğini savunur."
Kısa adı "Demokrat Yargı" olarak belirlenen birliğin
kurulmasıyla Yargıçlar ve Savcılar Birliği
(YARSAV) yargıdaki tek sivil örgütlenme olma
unvanını yitirdi. Osman Can, YARSAV 2. Olağan
Genel Kurulu öncesi derneğin mevcut anlayışını
eleştiren bir mektup ile YARSAV'dan istifa etmişti.
19.12.2009

MUSTAFA ERYİĞİT:
“Köy çocukları sayenizde

satranç öğrensin”

Kendilerinin gereken desteği vereceğine inandığını
söyleyen Mustafa ERYİĞİT destek olan yurt dışında-
ki bütün hemşerilerimize teşekkür etti. 
Sadece Karaman dışındaki kurum ve kuruluşlar değil
Karaman’daki sanayi kuruluşlarının da desteğine
ihtiyacımız var gelin çocuklarımızı beraber sevin-
direlim.
Mustafa ERYİĞİT İlk etapta satranç takımlarının
temin edilmesinin ardından öğretici dergileri ken-
disinin hazırlayacağını ayrıca bilgisayar kullanma
imkânı olanlar içinde cd ler hazırladığını bunları da
her bir çocuğumuza hediye edeceğini söyledi. 
Hazırlanan bu takım ve dokümanları kendisi
Karaman’a gelerek köylerde çocuklara bizzat dağıt-
mak istediğini ayrıca bu esnada bilmeyen çocuk-
larımıza kısa bir eğitim vereceğini dokümanların
sayesinde kendilerini yetiştirmeleri hedefleniyor.
Kalan zamanlarda ise gönüllü destekçilerimizin
eğitim ve dağıtım işlerinde kendilerine destek ola-
caklarını ifade etti. 
Son olarak destek olan bütün kişi ve kuruluşlara
teşekkür ediyorum. Çalışma hakkında detaylı bilgi ve
destek olmak için www.mustafaeryigit.com internet
sitemizi kullanabilirsiniz.  Karaman’a Karaman’lılara
kısacası doğduğumuz topraklara ve güzel insanlarına
borcumuz olduğuna inanarak nerde olursak olalım
gelin güzel memleketimizin için el ele verelim.

KADIKÖY ANADOLU
LİSESİ ÖĞRENCİLERİ
BEYPAZARI’NI GEZDİ 
İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi Coğrafya
Kulübü Öğrencileri Beypazarı’nda incelemelerde
bulundu.
Kadıköy Anadolu Lisesi Coğrafya Kulübü
“Coğrafya Bölgelerimizi Tanıtmak” amacıyla
düzenledikleri etkinlik çerçevesinde Beypazarı’na
inceleme ve araştırma gezisi düzenledi.
Coğrafya Öğretmeni Nevin Alkan yönetiminde
24 öğrenci ile birlikte iki gün süren gezide
Beypazarı Belediye Başkanı M.Cengiz Özalp’i
makamında ziyaret eden öğrenciler,
Beypazarı’nda son yıllarda hızla gelişen turizm
başta olmak üzere birçok konuda bilgi aldılar. 
Önümüzdeki günlerde okullarında açacakları
Beypazarı tanıtım standında topladıkları bilgi ve
dökümanları sergileyecek olan öğrenciler,
Beypazarı gezisinden memnun kaldıklarını dile
getirirken başkan Özalp’e teşekkür ettiler.
19.12.2009

Dişçiye Gidince
Tecavüze
Uğradığı
Ortaya Çıktı.
Kocası Beypazarı’nda
Çobanlık Yapan Seben
İlçesinde Yaşayan 15 yaşın-
daki Kadın Dişçiye gidince
Tecavüze uğradığı ortaya
çıktı. Dişçi Tecavüz olayını
Yetkililere bildirdi.
Korkudan Ailesine tecavüze
uğradığını söyleyemeyen kız
tecavüz sonrası hamile
kalmış.
Baştarafı Sayfa 1’de
Seben'in Çeltikdere Köyü'nde yaşayan B.E.
geçtiğimiz hafta diş ağrısı şikayetiyle tedavi için

Bolu'ya geldi. B.E.'nin hamile olduğunu öğrenerek
tedavi uygulamayan doktor, ailesine durum hakkında
bilgi verdi. Köylerinde yaşayan 3 çocuk babası
N.E.'nin, kimsenin olmadığı sırada eve girdiğini ve
tecavüze uğradığını söyleyen B.E. korktuğu için aile-
sine tecavüze uğradığını söylemediğini belirtti.
Ailenin şikayeti üzerine jandarmanın gözaltına aldığı
N.E. tutuklandı. B.E. ise koruma altına alınarak,
Bolu Kız Yetiştirme Yurdu'na konuldu. 
KORKTUĞU İÇİN  AİLESİNE
SÖYLEYEMEMİŞ
B.E.'nin annesi C.E. kızının hamile kaldığını
bilmediğini belirterek, "Eşim Beypazarı'nda çobanlık
yapıyor. Bizim de burada bahçelerimiz var. Evde
olmadığımız sırada eve girerek kızıma tecavüz etmiş.
Kızım da korktuğu için olayı bize söyleyememiş.
Dişçiye tedaviye gittiğinde hamile olduğunu anlayan
doktor, durum hakkında bize bilgi verdi. Ben de
kızımla görüşerek olayın aslını öğrendikten sonra
şikayetçi oldum" dedi.

Beypazarı - İnözü Vadisi Yerel Katılımla Doğa Turizmi
Uygulama Projesi

Çalışmanın Yeri: Beypazarı / Ankara
Çalışmanın Tanımı
İnözü Vadisi Önemli Doğa Alanı'nda yöre halkının
katılımıyla doğa ile uyumlu ve sürdürülebilir bir tur-
izm örneğinin oluşturulmasını hedefleniyor.
Beypazarı halkının İnözü Vadisi'ni kendileri için
önemli bir değer olarak benimsemesi önem taşıyor.
İnözü Vadisi'nin Beypazarı halkının desteği ve
katılımıyla örnek bir doğa turizmi uygulama alanı
olması için çalışılıyor.
Beypazarı kültürel değerleriyle öne çıkarak yerel tur-
izmin hızla geliştiği ve başarıyla uygulandığı bir
ilçe. Beypazarı, doğa ile uyumlu yaşamın tanıtımı
için de önemli bir yere sahip. Vadide başta kara-
leylek, küçük akbaba kuşları yuva yapıyor. Vadi ve
çevresi buraya özgü olan bitki ve kelebek türlerini
barındırıyor. 
Faaliyetler
Yerel kılavuzlara, vadinin doğal değerleri ve kuş

gözlemciliği konularında eğitimler düzenlenmesi 
Ülkemizdeki kuş gözlemcileri ve vadinin yerel
kılavuzlarının deneyim paylaşımı için bir araya getir-
ilmesi 
Vadi ve çevresinin doğasının tanıtıldığı Doğa Evi'nin
hazırlanması 
Vadideki yürüyüş rotalarının belirlenmesi 
Bir ilköğretim okulunda Doğa Çantam Eğitim
Programının uygulanması 
Akbaba Uçurtma Şenliği düzenlenmesi 
Tanıtım için internet sitesi ve görsel malzemelerin
hazırlanması 
Yerel işletmeciler ve ilgi sahipleriyle bir örgütlenme
modelinin oluşturulması 
•Yörenin kültürel değerlerini doğasıyla birlikte
sunacak çalışmaların yapılması 
Destekçi: UNDP Küresel Çevre Fonu Küçük Destek
Programı 
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“Biz benliğimizi kurtarmak, hakkımızı almak
için ortaya atılıyoruz. Eğer birleşir, tek bir
kale haline gelirsek o zaman gelişmemiz,
uğraşmamızla isteklerimizi elde edebileceğiz”.

Dr. Fazıl KÜÇÜK
Türkiye’nin AB ile yürütmekte olduğu müzak-
ereleri etkileyecek her türlü engelleme çalış-
malarını yapmak bazı ülkeler için adeta kural
haline getirildi. Almanya ve Yunanistan’da
yapılan seçimler öncesinde başlatılan karşı
duruşlar ivme kazanarak devam ediyor. 
Almanya’da hükümet kurabilmek için
başlatılan görüşmelerde tek bir konuda
uzlaşının sağlandığı bildiriliyor. Türkiye’nin
AB üyeliğini engellemek konusunda izlenecek
yöntem konusu tek başlık oluyor. Önerilen,
ucu açık bir çözüm. Olmadığı takdirde ayrı-
calıklı ortaklık öne çıkarılıyor.  Bu yaklaşım
ve bakış karşısında pes sözcüğü çok hafif
kalıyor mu ne…    
Seçim alanlarında ayakları tozlanmış olan Bay
Yorgo Papandreu, bir toplantıya katılmak
üzere İstanbul’a geldi. Bay Yorgo, Dışişleri
Bakanı olarak geldiği İstanbul’da Ahmet
Davutoğlu ile 25 dakika görüşürken, Fener
Rum Patriği Bartelemeos ile bir saati aşan
sürede görüştü. Yapılan bu görüşme süreleri
bile, Türkiye’ye gösterilen ilgi ve dostluğun
göstergesi oluyor mu ne… 
Bay Papandreu’nun iki adet şapkasının olduğu
ise bir başka gerçektir. Buraya gelirken
Başbakan şapkasını ülkesinde bırakarak
geldiğinin bilinmesi gerekmektedir. Ülkeler
arasında yapılan görüşmelerde olağanüstü bir
durum olmadığı takdirde görüşmelerin o
ülkenin başkentinde yapıldığını anımsatmak
istiyoruz. 
Eski bir bakan arkadaşının mezarını ziyaret
ederek zeytin dalı bırakmış olmasının abartıl-
masını da anlamış değiliz. Bu hareketi doğal
sınırları içerisinde insani bir yaklaşım olarak
değerlendirmek gerekiyor. 
Yunan Birliği Partisi’nin de başkanı olan Bay
Papandreu’nun, kendisine yardımcı olarak
sabıkalı birisini seçmiş olması rastlantı ötesi
bir durumdur. 1915 yılında Anadolu’yu işgal
etmek üzere gelen Yunan Ordusunun komu-
tanı olan General Teodoros Pangalos, aynı adı
taşıyan torununu seçmiştir. 
Torun Dangalos, affedersiniz Pangalos,
Türkiye’yi bölebilmek için saldıran ayrılıkçı
başını koruyup kolladığı için suçüstü yakalan-
mıştır. Yaptığının bedeli, bakanlıktan alınarak
kendisine ödetilmiştir. Türkiye’yi o günlerde
yönetenlerin, uluslararası alanda yapmaları
gerekenlerin hiçbirini yapmadıkları da unutul-
mamıştır. Yunanistan açısından dostluk denen
nesne, bu tür kişilere aradan geçen kısa zaman
aralığında önemli görevler vermek oluyor mu
ne…
Yunanlı önde gidenlerin sıklıkla söyledikleri,
“Türkiye’nin AB üyeliğini destekliyoruz. Ama
Türkiye’nin AB değerleri bağlamında komşu-
ların uluslararası haklarına uymasını bekliy-
oruz” söylemleri inandırıcı ve anlaşılır olmak-
tan çıkmaktadır. 
Mendil büyüklüğündeki ülkeyi ziyaret eden
Bay Papandreu’nun bu ziyareti sırasında
Türkiye – AB ilişkilerini öne çıkardı. Önde
gidenlerle birlikte yaptıkları değerlendirmel-
erde, AB üyeliğinin Türkiye’ye ve Kıbrıs
Türklerine karşı nasıl kullanabilecekleri ve ne
tür engelleme çalışmaları yapacaklarını
masaya yatırdılar.
Rum ve Yunan basınında yer alan, bu zaman
diliminde olası bir çözüm öncesinde izlenecek
yöntemin de konuşulduğu yer alıyor. 2004
yılındaki Annan’ın belgesinin oylanması
sırasında izlenen yöntemin, yeni dönemde de
izlenmesi düşüncesinin genel kabul gördüğü
duyuruluyor.
Yine bu görüşmelerde “Kıbrıslı bir çözümden”
söz edilmektedir. Tek egemenlik ve tek kimlik
diye sunulmakta olan bu çözümün olamaya-
cağını onlar da çok iyi bilmektedirler. Böyle
bir düşüncenin düş bile olamayacağının
unutulmamsı gerekiyor. 
İsrail’le Araplardan tek bir ulusu oluşturmak
olanaklı olursa, Kıbrıs Türkleri ile
Rumlarından da Kıbrıslı bir çözümü çıkara-
bilmek için daha uzun süre fırıncı çıraklığı
yapmaları gerektiğini vurgulamak istiyoruz.
Bu yaklaşım ve bakış saçmalık ötesi bir durum
oluyor mu ne…
Mendil büyüklüğündeki ülkenin önde gideni,
“Türk tarafının kabahatli olması sonucunda bir
çözüm olmaması durumunda ise uluslararası
bir kampanya başlatarak, uluslararası
toplumun suçluyu belirlemesi ve önlemlerini
almasını isteyeceklerini” söylüyor. Büyük
devlet adamı İsmet Paşanın söylemi ile “hadi
canım sende”…
Aradan geçen uzun zaman diliminde, kendi iç
düzenlerini kuramamış olan AB, Birleşik
Amerika Devletleri gibi bir yapılanmanın
çalışmalarını yürütüyor. Bu nedenle motor
ülkelerin kendi adamlarını bu makama
seçtirmek için kıyasıya mücadele vermekte-
dirler.
Birleşik Amerika Devletlerini perde gerisinde
yönetmekte olduğu savı öne çıkarılan Bay
Tony Blair, bu makam için biçilmiş kaftandır.
Irak saldırısı öncesinde Tony’nin İngiltere
adına yaptıkları ve dünyayı nasıl kandırmayı
başardığı belleklerdeki yerini korumaktadır.
Balığı fazla yemeyen her kesimden kişiler
bunları unutmamışlardır. Bu nedenle Tony’nin
hakkının yenmemesi gerekmektedir.
Anadolu’da “Bundan iyisi Şam’da kayısı” diy-
orlar mı ne…
SEVGİ ile kalınız…
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AARRAA SSIIRRAA
Ahmet GÖKSAN

a.goksan@hotmail.com
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İsanlar topluluklar halinde yaşarlar.Toplumlar birbir-
lerini etkilerler. Filistindeki bir acıyı Türkiyedeki bir
insanda duyar hisseder.Beşeri özelliklerini kaybet-
meyen insanlar için bu böyledir.Dünyanın en uzak
köşesindeki bir problem Anadolu"nun en ücra
köşesindeki bir insanımızı derinden sarsabilir.
Dünya küçüldükçe insanlar birbirinden daha çok
etkilenecektir.
*İNSAN NEDİR*: İnsan biyolojik psikolojik ve

sosyal bir varlıktır. Parmağının hafifçe kesilmesin-
den acı çeken insan krizler travmalar vb olaylar dan
da derinden etkilenir. Dünyada en çok ihtiyacı olan
varlık insandır.
İnsanın elinde olmayan veya elde edemediği her şey
ihtiyaç dahilindedir. Dahası insan neyi hayal ede-
biliyorsa o şey ihtiyaç dahilindedir.Bunun üzerine
birde reklam sektörünün şatafatlı büyülü güzelliği
eklendiğinde insanlar çılgınca tüketime yönelirler.
İnsan bedenini korumak için bir çaba sarf ederken
ruh sağlığını korumak içinde gayret etmelidir
*İNSAN TÜKETİM ARACIMIDIR*:Günümüz
dünyasında insanlar çılgınca tüketime yön-
lendirilmektedir.Görsel ve yazılı basın özellikle
sinema,televizyon ve internet aracılığı ile tüketim
çılgınlığı çok hızlı bir şekilde pompalanmaktadır.
Sihirli reklam aracını çok iyi kullanan çağdaş
toplumlar insanları tüketime yönlendirmektedir.
Özellikle çocukları ve kadınları kullanarak reklam-
ların etkisini artırmaktadırlar.Bu durum çocukları
,aileyi ve toplumu derinden etkilemektedir.İnsanlar
görüp,duydukları tüm nesnelere sahip olmak iste-
mektedirler.Fakat Dünyada  sınırsız kaynaklar ve
imkanlar yoktur.Dolayısı ile insanlar imkanlar ve
kaynaklar arasında ince bir denge kurmak zorun-
dadır.Denge kurmada zorlanan insanların ruh
sağlığında sapmalar olabilir.
*İNSANLARIN TÜM İHTİYAÇLARI KARŞI-
LANABİLİR Mİ*:İnsanoğlu sonsuz derecedeki
ihtiyaçlarını sınırlı imkanlarla karşılamaya çalış-
maktadır.Dünyada var olan yeraltı ve yerüstü
zenginlikleri hesapsız bir şekilde tüketilmektedir.Bu
kaynaklar tüketilirken ortaya çıkabilecek riskler göz
ardı edilmektedir.Böylece Dünyada kötü kullanım
sonucunda insanoğlu başına büyük dertler
açmıştır.Çevre kirliği,su ve petrol kaynaklarının
tükenmesi örnek verilebilir.
*İNSANLAR NEYİ İSTİYOR:*Dünyada üretim ve
tüketim kavramının belirleyici faktörü insandır.
İnsanlık tüm dünyadaki bireylerin temel ihtiyaçları
karşılamak için araştırmalar yapmalıdırlar. İnsanlar
tanımadığı bilmediği obje yada nesne konusunda bir

program yapmazlar. İşiterek, görerek, hayal ederek
beşer kendisine ihtiyaç oluşturur. İnsan ihtiyaçlarına
bir sınır konulmamıştır.Fakat kaynaklar sınırlıdır.
İnsanlar çok hızlı bir tüketim içine girerek
statü,şöhret,onay görme,kabul edilme gibi
ihtiyaçlarını gidermeye çalışır.Dünyanın bir
köşesinde kuru ekmekle mutlu olabilen bireyle,Ay"a
yolculuk için gün sayan kişinin aradığı şey MUT-
LULUKTUR.Kısaca insanoğlu tüketim çılgınlığı ile
mutluluğu yakalamaya çalışmaktadır.
*İNSANLARI MUTSUZ EDEN NEDİR:*Modern
ve kapitalist toplumlarda insanlara hemcinslerini alt
ettikleri oranda mutlu olabilecekleri enjekte
edilmektedir.Eskiler maalesef insan insanın kur-
dudur şeklinde ifade ederek, bu gerçeğe parmak
basmıştır. İnsanlar hayatlarının gayesini bir başka
bireyin mutsuzluğu üzerine bina ederlerse toplumda
huzursuzluk başlar.Sokakları gayesiz hedefsiz fakat
eğitimli robotlar doldurur.Ülkemizde de her geçen
gün biraz daha kaybolan değerler manzumesinin
yerine insanları mutlu etmeyen  değerler almak-
tadır.Bir kişinin mutluluğu yekdiğerinin sevincinde
gizlidir.Batı toplumlarında ise ısrarla üzerinde duru-
lan nokta BİREYSELCİLİKTİR.
Ben alırım, ben severim, ben giderim, ben gelirim,
ben yerim şeklinde egoizm(Benmerkezcilik) şırınga 
edilmektedir. Yapılan araştırmalarda telefon kayıtları
incelendiğinde en çok kullanılan kelimenin BEN
olduğu tespit edilmiştir. Kısaca modern batı toplum-
ları "yalnız yaşarım yalnız ölürüm" mantığı üzerine
kurgulanmıştır.
Bireyselciliğin sıkça vurgulandığı toplumlar
fonksiyonellik anlamında iflas etme noktasına
gelmiştir. Artık beşeri münasebetlerin geliştirilmesi
üzerine araştırmalar yapılmakta olup çıkan yol hari-
tasına göre uygulamalar başlatılmaktadır.
*BİREYCİ TÜKETİM TOPLUMLARINDA
HANGİ RUHSAL PROBLEMLER ORTAYA ÇIK-
ABİLİR*: Bireyci tüketim toplumlarında sosyal
hayatın odağını ZEVK oluşturur. Kişiler kendilerini
mutlu etmek için her yolu denerler.Bu istekle
hareket eden bir birey "hep bana hep bana" şeklinde
bir algılayış içinde olur.Yani bireysellik ön plan-
dadır.Biz yoktur ben vardır.Kişiler etrafındaki
bireylerle iletişim kurmazlarsa yalnızlığa itilirler.Tek
başına yaşamaya
başlarlar.Sosyal hayatın temel dinamiği ise paylaş-
mayı gerekli kılar.Zevk düşkünü,bencil yalnız
yaşayan insanları bekleyen bir tehlike vardır. Bunun
adı da MUTSUZLUKTUR.Modern Batı toplumları
bu illetle mücadele için çalışmalar sapmaktadır.

Dünyada kişi başına düşen milli gelirin en yüksek
olduğu bir ülkede en çok intihar vakaları görülmek-
tedir.Avrupa"nın en müreffeh toplumlarında temel
problem boşanmadır.
*KRİZLERDEN EN ÇOK KİMLER ETKİLENİR:
*İnsanlar hayatı kolaylaştırmak için sistemler oluş-
turmuşlardır. Aile sistemi toplumların en önemli
kurumlarından birisidir. Krizlerden etkilenen her
birey aynı zaman da aileyi de etkileyecektir.
Dolayısı ile karşılıklı bir etkileşim vardır.Kişileri
derinden etkileyen sıkıntılar aileye,çocuklara ve
topluma da yansır.Sağlıksız ortamda yetişen çocuk-
lar sorunlu aileleri, sorunlu aileler, patolojik
toplumu oluşturur.
Dünyada ve ülkemizde krizler her zaman olacaktır.
İnsanların bu kriz ortamından etkilenmemeleri çok
zordur.
Krizler maddi ve manevi olarak insanın ruh
dünyasında derin etkiler bırakır.Çünkü bireyler nor-
mal seyreden hayatlarındaki deşikliklere tepkiler
verirler.Bu tepkiler bireysel bazda olabileceği gibi
ailesine çevresine çocuklarına ve topluma yansır.Bu
durumlarda insanlar öfkeli,kaygılı,saldırgan,agresif
ve depresif davranışlar sergileyebilirler.Bu durum
tepkiselliğin bir sonucu olarak görülmelidir.**
Hayat şartlarının insanlar ruhsal tesirleri vardır.
Maslovu"un ihtiyaçlar teorisinde şunlar vardır.
Fizyolojik gereksinimler, güvenlik, ait olma duy-
gusu, sevgi görme. saygı görme ve kendini gerçek-
leştirme.İnsanın yaşadığı toplumdaki maddi ve
manevi sorunlar kişiler için depresif özellikler
barındırmaktadır.Bireyler  kendileri ve aileleri için
planladıkları hayat standardına ulaşmak için sıkıntı
çekmeleri gayet normaldir.
*ÇÖZÜM NEDİR:    *Bireyler elinde olmayan
sebeplerden ötürü bir zorlukla karşılaşırlarsa çaresi-
zlik duygusu yaşar. Bu duyguyu ailesine, çocukları-
na, annesine, babasına,eşine  ,arkadaşlarına,işyerine
kısaca çevresine agresyon olarak yansıtırsa, hayat
içinden çıkılmaz hal alır.Fakat içinde bulunduğu
duygusal durumu paylaşabilirse, problemin çözümü
için bir adım atmış olur. **
Krizle boğuşan bir birey iki şeye dikkat etmelidir.
Kişi kendisine zarar verebilecek davranışlardan
kaçınmalıdır. Ailesine, çocuklarına, eşine kısaca
çevresine öfke, gerginlik yansıtmamalıdır. İnsanlar
kendilerinin sorun çözme ve baş etme kapasitelerini
geliştirmelidirler.Krizin farkında olarak yeni çözüm
yolları aramalıdırlar.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB ABD
Sosyal Hizmet Uzmanı Vahdi Çoban İle ‘’Küresel Ekonomik
Krizin İnsan Ruh Sağlığına Etkileri’‘  üzerine konuştuk. 

Türk kültürünün günümüzde yaşatıldığı ender
merkezlerden biri olan Beypazarı, Bulgaristan
Rodop Kültür Etnik Teatisi Derneği’ni ağırladı.
Bulgaristan Rodop Kültür Etnik Teatisi Derneği
Türk Kültürünü daha yakından tanımak amacıy-
la iki günlük Ankara gezisinde Beypazarı’nı
ziyaret etti.
Türk Kültürünü yakından görmek amacıyla

düzenlenen iki günlük Ankara gezisinde; Rodop
Kültür Etnik Teatisi Derneği Başkanı Salih
Bozov, Kırcaali, Çepinsi Belediye Başkanları,
Balkan Göçmenleri Vakfı Başkanı Zehra
Çalışkan ile birlikte eğitimci, doktor ve mimar-
lardan oluşan 48 kişilik heyet tarihi dokusuyla
ön plana çıkan Beypazarı’nı ziyaret ederek,
Beypazarı Belediye Başkanı M.Cengiz Özalp’in
makamına konuk oldular.
Rodop Kültür Etnik Teatisi Derneği Başkanı
Salih Bozov; Beypazarı’na hayran kaldıklarını
belirtirken “dostluk ve kardeşliğin devamı için
gençlerimizin de buraya gelip bütün bu kültürel
zenginliği görmelerini arzu ediyoruz” dedi.
Heyetin ilçeyi ziyaretlerinden duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Beypazarı Belediye
Başkanı M.Cengiz Özalp, “dostlukların artması
için elimizden gelen her türlü yardıma hazırız”
dedi.

Kurucu Başkanlığını Kültür eski Bakanı sayın Namık
Kemal ZEYBEK’in yaptığı Ahmet Yesevi Vakfında,
sayın Bakanımızın ve değerli bilim adamlarının,
hocaların katıldığı sohbet toplantıları devam ediyor.
Aydınlanma, bilinçlenme ve manevi dünyamızı
zenginleştirme yolunda çok önemli bulduğum bu

güzide toplantılara arzu eden arkadaşlarımız katıla-
bilir.
Her hafta Perşembe günleri saat: 19.00 da sayın
Abdullah ÖZBEY tarafından açıklamalı Kuran-ı
Kerim  ve hikmet toplantıları, yine her Cuma saat
19.00 da da sayın Namık Kemal ZEYBEK tarafından
açıklamalı Divanı Hikmet toplantıları gerçekleştiriliy-
or.
Hoca Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmet’inden
bölümler okuyup açıklayan sayın Namık Kemal
Zeybek, daha sonra soruları,  konukların fikir ve
yorumlarını alarak keyifli ve çok yararlı bir sohbet
gerçekleştiriyor. Türk Dünyası, İslam dünyası ve
Tasavvuf ile sufizm hakkında yeni bilgiler ediniyor,
deneyimleri hoş bir ortamda paylaşıyoruz. 
Hepsi birbirinden değerli konuklarla, Türk İslam tari-
hi, sanatı, kültürü ile inanç, iman ve manevi
dünyamızı zenginleştirecek, yüceltecek her konuda
fikir alışverişinde bulunarak daha bilinçli bir

BULGARİSTAN RODOP KÜLTÜR ETNİK TEATİSİ
DERNEĞİ’NDEN BEYPAZARI’NA ZİYARET

A.YESEVİ VAKFI DİVANI
HİKMET TOPLANTILARINI SÜRDÜRÜYOR

SEVGİ NEDİR?
DUA NEDİR?
KONULU
KONFERANS
Beypazarı Belediyesi ile Beypazarı Gençlik
Platformu Derneği (BEYGEP) tarafından
düzenlenen araştırmacı-yazar Saffet Atak'ın
SEVGİ nedir? DUA nedir?  konulu, konferans
26 Aralık Cumartesi günü, saat 19:00'da
Halkevi'nde gerçekleşecek. Belediye tarafından
konferansa tüm halkımız davet edildi. 

Mehmet Akif Ersoy’un
Vefat Yıldönümü Mesajı

Kurtuluş Savaşımızda Milletimizle beraber o
atmosferi bedeninde, duygu ve düşüncelerinde
yaşayan, İstiklal Marşımızı bizlere hediye eden
büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u 73’üncü
yıldönümünde rahmet ve şükranla anıyoruz.
Cenabı Hak bu Millete bir daha İstiklâl Marşı
yazdırmasın diyerek Milletimizin ruh ve mana
aleminden yola çıkarak bize İstiklal Marşımızı
hediye eden Milli Şairimiz Mehmet Akif
Ersoy’un ruhu şad mekanı cennet olsun.

Turhan Yılmaz
BBP Beypazarı İlçe Başkanı

Yusuf Ayan
BBP MDK Üyesi

Müslüman ve daha iyi bir insan olma yolunda bilgi
ve huzurla dolu bir ortamı paylaşıyoruz.
A.Yesevi Vakfı adresi: Necatibey mah. Neşet Ertaş
sk. No: 4 Altındağ
Tlf: 312. 3095437                        Gülgün GÖKÇE.
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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

DDPP BBeeyyppaazzaarrıı İİllççee TTeeşşkkiillaattıınnıı KKuurrmmaa YYeettkkiissii MMuussttaaffaa YYIILLDDIIRRIIMM''ddaa
Demokrat Parti Beypazarı İlçe Teşkilatı Kurma
Görevi Mustafa Yıldırım'a verildi.
DP’nin başına Kongre ile Genel Başkanlığa gelen
Hüsamettin Cindoruk sonrası Ankara İl Başkanı ve
ilçe başkanları ve yöneticileri istifa etmişlerdi.
Beypazarı DP bu istifalar sonrasında yeniden yönetim

oluşturmuştu.
Geçtiğimiz Ekim ayında Anavatan Partisi 10. Olağan
Büyük Kongresi'nde yapılan gizli oylamada, partinin
tüzel kişiliğinin feshedilerek DP çatısı altında bir-
leşme kararı çıkmış, birleşmeyle 26 yıllık Anavatan
Partisi'nin tüzel kişiliği sona ermişti.

ANAP-DP birleşmesinden sonra Beypazarı Demokrat
Parti ilçe Teşkilatı'nın yeniden kurulması görevi
Mustafa Yıldırım'a verildi. Mustafa Yıldırım yaptığı
açıklamada DP yönetimi çalışmalarının devam ettiği-
ni ve listenin kısa bir süre içerisinde hazırlanarak,
ilçe seçim kuruluna verileceğini bildirdi.

Beypazarı ve Yöresi Dayanışma Derneği Etkinliklere Devam Ediyor

BBP Beypazarı ilçe başkanlığı dini, milli ve özel gün-
lerde gerçekleştirdiği etkinlik ve ziyaretlerini sürdürüy-
or.
Aşure günü münasebetiyle BBP Beypazarı İlçe
Başkanlığı Enaf ziyaretleri yaparak karanfil ile birlikte
Muhsin Yazıcıoğlu’nun 27 Şubat 2009 tarihli Düzce-
Cumayeri konuşması ile arka tarafında Aşure Günü ile
ilgili bilginin yer aldığı kartpostalı dağıttı. 
Büyük Birlik Partisi Merkez Disiplin Kurulu Üyesi

Yusuf Ayan, İlçe Başkanı Turhan Yılmaz ve partililer
Aşure Günü nedeniyle bugün saat 11:00 de demirciler
çarşısından başlayarak esnaf dükkanlarını dolaşarak
Esnafla tebrikleştiler. BBP ilçe Başkanlığı birde Aşure
günü mesajı yayınladı

BBEEYYPPAAZZAARRII BBBBPP’’NNİİNN AAŞŞUURREE GGÜÜNNÜÜ MMEESSAAJJII
Muharrrem ayının onuncu gecesi aşure gece-

sidir.Ertesi günüde aşure günüdür.Muharrem ayı Kur-
an’ı Kerimde kıymet verilen dört aydan biridir.Bu ayın
en kıymetli geceside aşure gecesidir.Allahuteala bir çok
duaları aşure günü kabul etmiştir.Aşure gününde çok
büyük ve mühüm hadiseler meydana gelmiştir.

Muharrem ayı tarih boyunca insanlık için dönüm
sayılabilecek olayalra sahne olmuştur.Cenab-ı Hak biz-
leri birlikten beraberlikten ayırmasın Hz.peyganber ve
Ehlibeyt sevgisi etrafında bütün müslümanları BİR yap-
masını niyaz ediyoruz islam aleminin ve değerli
Beypazarlı hemşerilerimizin Aşure Günlerini tebrik
ediyoruz.Saygılarımızla ...

TTuurrhhaann YYııllmmaazz                          
BBBBPP BBeeyyppaazzaarrıı İİllççee BBaaşşkkaannıı

YYuussuuff AAyyaann
BBBBPP MMDDKK ÜÜyyeessii

1995 yılından bu güne İstanbul’da faaliyet
gösteren Beypazarı ve Yöresi Dayanışma
Derneği, Beypazarı'lı bir çok üniversite öğren-
cisini bir araya getirmeye ve İstanbul'da olan
hemşehrilerimize yol göstermeye devam ediyor.
Her yıl aralık ayının 3. haftası düzenlenen etkin-
liğin ilki,19 Aralık Cumartesi günü
Bahçeşehir'de gerçekleştirildi. Dernek üyeleri

arasında bulunan Işıl DOĞAN'ın ev sahipliğini
yaptığı Garden&City' deki etkinliğe dernek
yönetim kurulu ve üyelerinin yanı sıra
İstanbul'da öğrenim gören Beypazarı'lı üniver-
site öğrencileri katıldı. 
Düzenlenen yemeğin ardından yöresel müzikler

eşliğinde eğlenen üniversite öğrencileri okulun
ve derslerin getirdiği stresi bir nebze de olsa

üzerlerinden attı. 
Toplantı da bir sonra ki etkinliğin tarihi ve yeri
de belirlendi. İkinci toplantının 25 Şubat
Perşembe günü saat 19:00'da bir hemşehrimizin
mekanı olan Beşiktaş Naz Nargile'de canlı
müzik eşliğinde gerçekleşeceği belirtildi. 

Premier tour 03 Ocak 2010 tarihinde Beypazarı’na
gezi düzenleyecek  Gezi ücreti 45 TL olarak açıklandı.
Premier tour tarafından Beypazarı’na düzenlenecek 2.
nci gezi ise 23 Ocak 2010 tarihinde yapılacak. Bu gezi
içinde gezi ücreti 45 TL olarak açıklandı. 

BBBBPP’’ddeenn EEssnnaaffllaarraa AAşşuurree GGüünnüü ZZiiyyaarreettii

BBeeyyppaazzaarrıı iiççiinn HHaavvaa DDuurruummuu
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin
doğu kesimlerinde yağış geçişleri bekleniyor.
Yağışların genellikle yağmur, Gümüşhane,
Bayburt, Sivas ve Muş çevrelerinde karla karışık
yağmur ve kar, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan
çevrelerinde kar şeklinde olması tahmin ediliyor.
Doğu bölgelerimizde buzlanma ve don hadisesi, iç
ve doğu kesimlerde yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI :Ülkemizin iç ve batı böl-
gelerinde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde
önemli bir değişiklik olmayacak.
RÜZGAR :Genellikle güney ve güneydoğu,
ülkemizin güneydoğu kesimlerinde kuzey ve
kuzeydoğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette
esecek.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI; Doğu
bölgelerimizde buzlanma ve don hadisesi, iç ve
doğu kesimlerde yer yer sis beklendiğinden, olum-
suz şartlara karşı (görüş mesafesinde düşüş, hava
kalitesinde azalma, buzlanma ve don) dikkatli ve
tedbirli olunması gerekmektedir.
İİçç AAnnaaddoolluu;; Parçalı bulutlu, bugün ilk saatlerde
Sivas çevreleri karlakarışık yağmurlu gececek.
Sabah saatlerinde yer yer sis hadisesi görülecek.
Ankara; Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sisli 4-
15, Eskişehir; Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde
sisli 3-14, Karaman; Parçalı bulutlu, sabah saat-
lerinde sisli 3-17, Kayseri; Parçalı bulutlu, sabah
saatlerinde sisli 0-14, Konya; Parçalı bulutlu,
sabah saatlerinde sisli 3-17
EEggee;; Parçalı bulutlu, bölgenin iç kesimleri sabah
saatlerinde yer yer sisli geçecek. A.Karahisar;
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sisli 11, Denizli;
Parçalı bulutlu 15, İzmir; Parçalı bulutlu 17, Uşak;
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sisli 12
MMaarrmmaarraa;;Parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar Yarın
(Cuma) öğleden sonra güneybatı(Lodos) yönlerden
kuvvetli olarak esecek. Balıkesir; Parçalı bulutlu
gececek. Rüzgar öğleden sonra güneybatı(Lodos)
yönlerden kuvvetli olarak esecek. 9-18 Edirne
Parçalı bulutlu gececek. Rüzgar Yarın (Cuma)
öğleden sonra güneybatı(Lodos) yönlerden
kuvvetli olarak esecek
12-18,  İstanbul 11-18 
Beypazarında ise 6
günlük hava durumu
şöyle:

Sıcaklık (ºC) 6,3 °C 
Nem (%) 86
Basınç (hPa) 1024,1  hPa
Görüş (km) .......
Rüzgar (km/sa) Güneyden 4

26 Aralık  Cumt.
En Yüksek 

15°C 
En Düşük 

9°C

27 Aralık Pazar
En Yüksek

14°C 
En Düşük

7°C

28 Aralık  P.tesi
En Yüksek

13°C 
En Düşük

7°C

29 Aralık  Salı
En Yüksek

11°C 
En Düşük

6°C

30 Aralık  Çrşam.
En Yüksek

10°C 
En Düşük

5°C

31 Aralık Perşem.
En Yüksek

9°C 
En Düşük

5°C

BBeeyyppaazzaarrıı’’nnddaa
EElleekkttrriikk KKeessiinnttiissii
20 Aralık Pazar günü Beypazarı'nda, aynı gün
10.00-12.00 saatleri arasında; Çayırhan belde-
si, 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 planlanan yıllık periyo-
dik işletme, hat bakım, onarım ve tesis çalış-
maları nedeniyle 19 ve 20 Aralık tarihlerinde
elektrik kesintisi uygulandı.

ZZAAMMAANN GGAAZZEETTEESSİİ
AANNKKEETTİİNNDDEE
YYIILLIINN TTAAKKIIMMII VVEE
AANNTTRREENNÖÖRRÜÜ
BBEEYYPPAAZZAARRII’’NNDDAANN
Zaman gazetesininyılın sporcusu anketinde yılın
takımında Beypazarı lisesi bayan takımı ve yılın
teknik direktöründe Muhsin Soysal (Beypazarı Lisesi
Bayan Atletizm Takımı Antrenörü) yer almaktadır.
http://anket.zaman.com.tr/formCr/sendAnket.do?anke
tID=4A50696B54596E65734A6F3D 
Yılın Takımı ve Yılın Antrenörü Beypazarından
olsun isteniyorsa Ankete oy vererek destekleyelim ve
Beypazarlı sporcularımıza sahip çıkalım. 
Beypazarı’na ve Türkiye’ye Dünya Şampiyonluğu
kazandıran bu değerlerimize sahip çıkalım. 

PPrreemmiieerr ttoouurr OOccaakk
AAyyıınnddaa BBeeyyppaazzaarrıı’’nnaa
22 AAyyrrıı GGeezzii
DDüüzzeennlleeyyeecceekk

THK’dan AÇIKLAMA
Vekaleten kurban kesimi yapan vakıflardan Mehmetçik Vakfının Türk Hava Kurumuna

bağışladığı kurban derileri yapılan ihale sonucu bir firma tarafından satın alınmıştır. Ancak bu fir-
manın ortağı olduğu şirketin adı halen yürütülmekte olan “Vekaleten kurban kesimi” soruşturmasına
konu olmuştur. Bu nedenle ilgili makamlarca Türk Hava Kurumunun bilgisine başvurulmuştur.

Türk Hava Kurumu, bağışlanan derileri en iyi fiyata satmak amacıyla her türlü girişimde
bulunmuştur. Haberlerde bahsi geçen vekaleten kurban kesimindeki problemleri yaratan firmayla
vekaleten kurban kesimiyle ilgili en küçük bir bağlantımız bulunmamaktadır. Adli makamlarca
Kurumumuza yöneltilen sorular sadece anılan firmanın ortağı olduğunu değerlendirdiğimiz şirketin
tarafımızdan ihaleyle satın aldığı kurban derileriyle ilgilidir. Konuyla ilgili bütün bilgi ve belgeler
adli makamlarla paylaşılmaktadır. Süreç sonuçlandığında basın ve kamuoyu daha detaylı bil-
gilendirilecektir.

Vatandaşlarımızın Türk Hava Kurumuna verdiği vekalet kurban bedelleri son kuruşuna
kadar kurban kesiminde harcanmış, vekaleten kurban kesim işlemlerinde hiçbir usulsüzlük veya yol-
suzluk yapılmamıştır. 

Böyle bir olayda THK’nın adının geçiyor olması üzüntüyle karşılanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI

ZZAAYYİİ
Yeşil kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.

NNuurrggüüll KKAAHHRRAAMMAANN
Yeşil kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.

İİllaayyddaa KKAAHHRRAAMMAANN

ZZAAYYİİ
Nüfus Kimliğimi, B sınıfı Sürücü Belgemi
Kaybettim. Hükümsüzdür. NNeeccmmii ÇÇEELLİİKK


