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BEYPAZARI

BEYPAZARI KAYMAKAMLIÐI ÞEHÝR STADINDA , SÜNNET ve GÜREÞ ÝLE BÝRLÝKTE DÜÐÜN ÝÇÝN KONSER VERDÝRÝYOR.
Latif DOÐAN, Melih GÖRGÜN, Bengü ve Nalan ALTINÖRS KONSER VERECEK
Beypazarý Kaymakamlýðý
maddi nedenlerden dolayý
evlenemeyen çiftleri
evlendiriyor. Bu amaçla
Beypazarý
Kaymakamlýðýna 13 çift
müracaat etti. Müracaat
eden 13 çiftin düðünü bu
hafta Pazar günü Þehir
Stadyumunda yapýlacak.
Düðün Þöleni Proðramý;
Yaðlý Güreþ Müsabakalarý,
Toplu Nikah Töreni,
Havai Fiþek Gösterisi ve
Konser þeklinde devam
edecek.
Beypazarý Kaymakamlýðý
Sosyal
Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Vakfý
Düðün Þöleni
26.06.2005 Pazar
günü saat 16 da
Þehir

Stadyumunda baþlayacak.
Proðram saat 16.20
arasýnda Güreþle baþlayacak. Daha sonra
Beypazarý
Kaymakamlýðýna evlilik
için müracaat eden 13
çiftin düðün
merasimine
baþlanacak.
Beypazarý
Kaymakamlýðý 3
çiftin tüm ev
eþyalarýný aldý ve
evlenecek çiftlerin
yerleþecekleri evlerini döþediler. 3 çift
eþyalarýný Beypazarý
Kaymakamlýðý aracý
ile Ankara sitelere
giderek bizzat kendileri beðenerek tercih
edip aldýlar. Diðer
çiftlerin de düðün

masraflarý Beypazarý
Kaymakamlýðý tarafýndan
karþýlanýyor.
Düðün Töreninde
Melih Görgün, Bengü,
Nalan Altýnörs, Latif
Doðan konser verecek.

olduðunu düþünüyor.
Yaz kurslarýna 12 yaþýný
bitirmemiþ çocuklarýn alýnmamasý Kur’an eðitiminin
önündeki en büyük engel.
Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof.
Dr. Ali Bardakoðlu, dindar
bir toplumun kendi dinine ait
kutsal kitabýný öðrenmek
istemesinin yerinde ve
masumane bir talep
olduðunu ifade ediyor.
Bardakoðlu, “Gönlümüz arzu
eder ki her isteyen istediði
yaþlarda çocuklarýna Kur’aný Kerim eðitimini düzgün bir
þekilde yerinde verebilsin.”
diyor. Yaz kurslarýnýn diðer
bir sorunu ise ders veren
kimselerin yeterli pedagojik
formasyona sahip olmamasý.
Formasyon bakýmýndan
yetersiz olan din
görevlilerinin, sergiledikleri
sert tutumlar birçok
öðrencinin camiden soðu-

masýna sebep olabiliyor. Yaz
kurslarýnda sürenin az olmasý
ise diðer bir olumsuzluk.
Kanun yaz kurslarýný iki ay
ile sýnýrlýyor. Öðrenciler tam
Kur’an-ý Kerim’i öðreneceði
sýrada kurs bitiyor.
Çocuklarýn ‘vakit geçirsin’
anlayýþý ile Kur’an kurslarýna
gönderilmesi baþarýyý olumsuz etkiliyor. Ýstanbul
Müftüsü Prof. Dr. Mustafa
Çaðrýcý, öðrencilerin kurslarda öðrendiklerine ailelerin de
katkýda bulunmasý gerektiðine vurgu yapýyor.
Cumhuriyet Üniversitesi
Ýlahiyat Fakültesi Din
Eðitimi Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. M. Zeki
Aydýn, yaz kurslarýnýn öðrenciler için cazip hale getirilmesi gerektiðine dikkat
çekiyor. Kursa katýlan
öðrencinin, bir þeyler
öðrenirken, oyun oynamak-

tan da geri kalmamasý
gerekiyor. Aydýn, derslerin
dýþýnda sosyal etkinliklere de
yer verilmesi gerektiðinin
altýný çiziyor.
Yard. Doç. Dr. Sýtký Gülle’ye
göre uzun süre kapalý yerde
kalan öðrenciler birkaç gün
geçtikten sonra dersleri
ihmal etmeye baþlýyor.
Öðrencilere çikolata, dondurma gibi doðrudan istifade
edebilecekleri hediyeler verilmesinin kursa karþý
baðlýlýðý artýracaðýný ifade
ediyor.
Hocalar çocuklarý cezp edici
etkinlikler yapmalý
Kurs hocalarýna büyük
görevler düþtüðünü belirten
Ýstanbul Müftüsü Prof. Dr.
Mustafa Çaðrýcý þu çaðrýda
bulunuyor: “Bunu zorunlu
yapmanýz gereken bir görev
olarak deðil, size teslim
edilen çocuklara Allah rýzasý

Konser masraflarýný adý
açýklanmayan sponsor
karþýlayacak.
Düðün ile birlikte toplu
sünnet þölenininde yapýlmasý hedefleniyor.

Yaz kurslarý, öðrencilerini bekliyor

12 milyon çocuðun eðitim
gördüðü ilköðretim
okullarýndaki karne coþkusunun ardýndan toplumu yeni
bir heyecan dalgasý sardý.
Yaþ sýnýrlamasý nedeniyle 15
yaþýndan sonra çocuklarýna
Kur’an öðretmekte zorlanacaklarýný düþünen veliler
ile çocuklarý þimdi de yaz
kurslarýnýn yolunu tuttu.
Yapýlan kamuoyu araþtýrmalarýnýn da insanlarýn
Kur’an okumayý daha çok
yaz kurslarýnda öðrendiðini
ortaya koymasý kurslara
ilgiyi artýrýyor. Uygulanacak
iyi bir eðitimle Kur’an-ý
Kerim’in iki ayda çok rahat
öðretileceðine dikkat çeken
eðitimciler, bu konuda ders
veren kurs hocalarýnýn bilgi
ve formasyon açýsýndan
donanýmlý olmasýnýn önemine dikkat çekiyor. Diyanet,
20 Haziran’da baþlayan yaz

kurslarýna ilkokul beþinci
sýnýfý bitiren 12 yaþ üstü
bütün öðrencilerin katýlmasýný bekliyor.
2004-2005 eðitim öðretim
sezonunun sona ermesiyle
birlikte camilerde yaz Kur’an
kurslarý da baþlýyor.
Diyanet’in yaptýðý bir araþtýrmada Kur’an-ý Kerim
okuyanlarýn büyük çoðunluðu bunu yaz kurslarýna
katýlarak gerçekleþtiriyor.
Ancak burada da din eðitimi
için olmazsa olmaz þartlardan biri olan yetiþmiþ insan
unsuru öne çýkýyor.
Genellikle camilerdeki imam
ve müezzinler tarafýndan verilen dersler yeterli olmuyor.
Ýstanbul Üniversitesi Ýlahiyat
Fakültesi Öðretim Üyesi
Yard. Doç. Dr. Sýtký Gülle,
bu dersleri verenlerin en az
altý ay formasyon eðitiminden geçmesinin þart

FORUM

YENÝ GELÝÞMELER

AB Türkiye için galiba düðmeye bastý. Ýzlediðimiz son geliþmelerden
algýladýðýmýz kadarýyla Türkiye AB’ye alýnmayacak. ABD’de Türkiye ve
hükümet için yeni kararlar almýþ gibi görünüyor. Galiba önümüzdeki yýl
seçim olabilir. Seçim olursa Yerel ve Genel seçim birlikte yapýlýr. Türkiye
gündeminde önümüzdeki günlerde sýcak geliþmeler yaþanabilir. Siz ne
dersiniz düðmeye mi bastýlar.

Kemal ÇELEN

için bir þeyler vermeye,
onlara dinî deðerleri ve dinimizin güzelliklerini
kazandýrmaya çalýþýn.” Yard.
Doç. Dr. Sýtký Gülle ise
imam ve müezzinlerin ev ev
ziyaretlerde bulunarak
aileleri ikna edip öðrencileri
camiye çaðýrmasý gerektiðine
vurgu yapýyor. Þehzadebaþý
Camii imam-hatibi Selman
Okumuþ hoca, öðrencilerine
sunduðu yaklaþým tarzýyla bu
konuda güzel bir örneði
sergiliyor. “Çocuklara þefkatle yaklaþtým. Onlarý caminin
en deðerli yerleri olan
müezzinlik mahfili gibi yerlere oturtarak deðerli olduklarýný hissettirdim.” diyor.

HABER ÝSTÝHBARAT

TEL:762 51 63
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ÞÝÝRLERÝNÝZ

KIRILSIN ELLER
Kökü dýþarýda, gövdesi içeride olan mihraklar,
Ülkemin birliðini bozup, parçalamak ister.
Ay-yýldýzlý bayraðýmýza saldýran hain güçler,
Allah’tan belalarýný bulsun,
Bayraða uzanan eller kýrýlsýn.
Þanlýsýn bayraðým göklerde dalgalan,
Uðrunadýr dökülen kan, verilen can.
Þehit kanlarýyla boyanan,
Ayyýldýzlý albayraðýmsýn,
Bayraða uzanan eller kýrýlsýn.

Sana diyar olur gökler,
Selama durur sanki kuþlar,
Þahlanýr þimþekler, bulutlar,
Rahmetini döker yýkamak için yaðmurlar,
Kýrýlsýn bayraða uzanan eller.

Bayrak demek, baðýmsýzlýk demek,
Bayrak demek, vatan millet demek,
Bayrak demek iman demek,
Bayrak demek, gölgesinde inanç özgürlüðünü yaþamak demek,
Bayraða uzanan eller kýrýlsýn.
Bazýlarý bayraðýmýzý siyasi istismar yapýyor,
Yoksa oylarýný mý yükseltmek istiyor,
Hani þehitlerimizide istismar etmiþlerdi,
Bu oyunlar artýk bitti.
Kardeþi kardeþe kýrdýrmak istiyenlerin
oyunlarýna gelmeyelim,
Türkü, kürtü, alevisi, sünnisi. lazý, çerkesi,
Olmuþuz bölünmeyen birer zincir halkasý,
Bizleri bölmek istiyenler belalarýný bulsun,
Bayraða uzanan eller kýrýlsýn.

Bazýlarý için fýrsat mý kutlama günleri,
Kutlamalara provokasyon mu terörist posteri?
Arkalarýna aldýklarý dýþ güçleri,
Ýnsan haklarý bahanesiyle atýyor ciritler,
Kýrýlsýn bayraða uzanan eller.
Fatma (Özcan) ALADAÐ

SEVÝPTE SEVÝLENE
Aþk uðruna dökülür gözyaþlarý
Unutulmaz ilk aþkýn anýlarý
Engelleri aþmak zordur yollarý
Sevipte sevilene cennettir bu dünya!

Sevince kuþ gibi uçmak ister insan
Dili tutulur konuþamaz basar heyecan
Onunla nefes alýr, onunla yaþar bu can
Sevipte sevilene cennettir bu dünya!

Güven duygusu olmazsa yýkýlýr umutlar
Bir anda kaybolur gelmez yarýnlar
Ýbret al dostum sevdiði için ölür aþýklar
Sevipte sevilene cennettir bu dünya

Sevmek acý verir karþýlýk görmezse
O sevdiði unutur bir daha dönmezse
Yaþarken öldürür kaderi bir kere gülmezse
Sevipte sevilene cennettir bu dünya!
Zehra TEKÝN

YA SABIR
AÞKýn bir damlaydý çoðaldý taþtý
Verdiðin dertler boynumu aþtý
Acýmadý vurdu haince kaçtý
Ya sabýr, ya sabýrla dayandým

Senden ayrýldýðým o gün çok aðladým
Seni unutsun diye kalbimi daðladým
Ellerimi, ayaklarýmý gururumla baðladým
Ya sabýr, ya sabýrla dayandým

Bu kadar saf olmasaydý gönlüm
Bir ateþtim yandým küle döndüm
Bitti tükendi yaþamdan ömrüm
Ya sabýr, ya sabýrla dayandým

Ýnsan içine çýkacak hal kalmadý
Kalbimi senin gibi kimse kýrmadý
Aradým yok dediler ustasý bulunmadý
Ya sabýr, ya sabýrla dayandým

KÜLTÜR-EDEBÝYAT

Delice sevmeseydim keþke böyle
Suç kimde, hata kimde
Ayrýldýk iþte bir öfkeyle
Ya sabýr, ya sabýrla dayandým

Susuz kalan bir çiçek boyun büker
Acý çeken gülmez gözyaþý döker
Ýçime ayrýlýðýn hasreti çöker
Ya sabýr, ya sabýrla dayandým

Aklýmý kaybettim bir deli gibi
Bende Allah’ýn yarattýðý bir kuldum
Gönlüm darýldý sana hep sustum
Ya sabýr, ya sabýrla dayandým

Kalbimin kapýsýný besmeleyle kapattým
Anahtarýný görünmez yerlere fýrlattým
Ýsyankar oldum, feleðe çatacaktým
Ya sabýr, ya sabýrla dayandým

Ecelim olup öldüreceksin sen beni
Vefasýz olduðunu öðrendim daha yeni
Gnahlarýnla, sevaplarýnla tartacaklar seni
Ya sabýr, ya sabýrla dayandým
Zehra TEKÝN
DESTEKLERÝM HÝZMETÝ
Bizim kaymakam neler yaptý,
Maddiyatý zayýf olana el uzattý,
Evlenmek istiyenlere destek verdi,
Memnunuz kaymakamýmýz Nevzat TAÞDAN’dan,
Allah razý olsun yaptýðý hizmetten.

Fakiri fukarayý daim gözetler,
Yaþlý ebeveynler dua eder,
Köylere ayýrt etmeden hizmet gider,
Memnunuz kaymakamýmýz Nevzat TAÞDAN’dan,
Allah razý olsun yaptýðý hizmetten.
Fakir çocuklarý ettirdi sünnet,
Evlenemeyen gençlere düðün de edecek,
Ödüllere layýktýr bu hizmet,
Memnunuz kaymakamýmýz Nevzat TAÞDAN’dan,
Allah razý olsun yaptýðý hizmetten.

Þair; sen de yapýlan hizmeti destekle,
Desteðini kalemiyle yazmakta,
Bazýlarý bu hizmetlere kýzmakta,
Memnunuz kaymakamýmýz Nevzat TAÞDAN’dan,
Allah razý olsun yaptýðý hizmetten.
Fatma (Özcan) ALADAÐ
NEREDESÝN?
Bazýlarýn ihtiyacý var ama,
Gurur meselesi yapar,
Hizmet çaðrýsýna kulak týkar,
Yabancý kardeþler bu çaðrýya koþar,

O zaman bazýlarý dobra dobra konuþmasýn,
Kaymakama yabancýlarý tutuyor demesin,
Hizmeti sana da verecek ama sen nerdesin?
Gururundan dolayý be adam hep geridesin.
Fatma (Özcan) ALADAÐ
TEK SUÇLU BEN MÝYÝM?
Eðer seni kalbimden, delice seviyorsam
Benim de bir sevgilim var diye söylüyorsam
Karþýlýksýz bir aþkta ben inat ediyorsam
Söyle bane deli kýz bir tek suçlu ben miyim
Delikanlýcasýna ilan ettim aþkýmý
Göremediniz mi hiç aþk ile bakýþýmý
Þiirlere dokudum bu aþký, nakýþýmý
Eðer seni sevdimse bir tek suçlu ben miyim

Senin hiç mi suçun yok söyle bana deli kýz
Gururumu çiðneme biz de delikanlýyýz
Birisini sevmeye yok mu bizim hakkýmýz
Sana aþýk oldumsa bir tek suçlu ben miyim

Mektubun hitaplarýn bir büyük yalan mýydý
Kirli aþk oyunundan geriye kalan mýydý
Sýcak gülücüklerin kalbime talan mýyýd
Sen beni sevmiyorsan ben seni sevmiyorsam
Söyle bana güzel kýz bir tek suçlu ben miyim?
Ercan GÜNDÜZ

ATICILIK YARIÞMALARINDA SON NOKTA
KIRBAÞINDA KONDU

2

Belediye tarafýndan 1. si düzenlenen
TEK KURÞUN ve TRAP YARIÞMASI
baþarýyla sonuçlandý. 12 HAZÝRAN
2005 tarihinde KIRBAÞI SOÐUKSU
ÇAYIRINDA yapýlan yarýþmaya çok
sayýda avcýlýða ve atýcýlýða gönül vermiþ kiþi katýldý. Toplam 97 yarýþmacýnýn kayýt yaptýrdýðý görülürken;
yarýþmanýn tek bayan atýcýsý
Yüksekokul öðrencisi olan Adana'lý
CEYLAN KILIÇYAL oldu. Bayan
yarýþmacý birçok yarýþmacýyý geride
býrakarak yarýþmanýn ilgi odaðý oldu .
Bölgemizde sezonun son yarýþmasý
olmasý dolayýsýyla , Beypazarý ve Çayýrhan'lý avcýlardan katýlým yoðundu.
TBMM'den Ýsmail Alptekin , Ersönmez Yarbay , Eyüp Sanay birer telgrafla yarýþmacýlara baþarý dileklerini ilettiler. Beypazarý Avcýlar Kulubü baþkaný Ahmet Bozkurt
, Beypazarý Belediye Baþkan yardýmcýsý Ahmet Yünsel , Ziraat Bankasý müdürü
Tahsin Mazýlýgüney , Ýlçe özel idare müdürü Ramis Parlak , Þoforlar Odasý baþkaný
Mehmet Korkmaz , THK baþkaný M.Ali Dikmenlioðlu ve çok sayýda köy muhtarlarý
ve halk katýldý . Yarýþma 55 metre
mesafedeki sabit hedefe 4 adet tek
kurþun atýþý ile baþladý . Hedefe
atýlan 4 kurþunla 15 puan barajýný
geçenler (toplam 40 puan ), ikinci
dört kurþun atýþý (toplam 40 Puan)
gerçekleþtirildi . Son olarak iki adet
trap atýþý ( toplam 10 puan ) ile yarýþma tamamlandý . Toplam 90 puanlýk
yarýþmanýn sonucunda yarýþmaya
Çayýrhan'dan katýlan ENDER DEMÝR
81 puanla birinci oldu . Yarýþma sonucunda dereceye giren dokuz kiþi çeþitli hediyelerle ödüllendirildi . Birinci ve ikinciye otomatik tüfek , üçüncüye kuru sýký tabanca
ve diðer dereceye girenlere çeþitli av malzemeleri hediye edildi. Yarýþma sýralamasý
þu þekilde gerçekleþti
1. Ender DEMÝR 81 Puan
2. Ramazan BUNARCIOÐLU 75 Puan
3. Emrullah BAYINDIR 72 Puan
4. Mehmet AÇIKGÖZ 72 Puan
5. Ahmet YILMAZ 71 Puan
6. Selahattin KAYA 69 Puan
7. Ýbrahim EROÐLU 69 Puan
8. Necati AYDIN 67 Puan
9. Mustafa SARIÇAM 66 Puan
TEK KURÞUN VE TRAP yarýþmasý sonucunda dereceye girenlere birincilik, ikincilik ve üçüncülük plaketi ve etkinliðin düzenlenmesinde katkýsý bulunan ÝLHAN
TÜRKOÐLU, SÜLEYMAN AYDOÐAN, NAÝL ÇETÝN 'e Belediye baþkaný Cengiz
Yýlmaz tarafýndan þükran plakei verildi . Baþarýyla sonuçlanan yarýþma sonucu
katýlýmcýlarýn organizeden memnun olduklarý görülürken baþkan Cengiz Yýlmaz kasabanýn tanýtýmý için bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirtti.

KÝÞÝ NE ÝSE BAÞKASINI DA
ÖYLE BÝLÝR

YENÝ
YILDIZ
G
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REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

NOT:Gazetemiz
de bu güne kadar
yayýnlanan þiirler
hiç bir yerde yayýnlanmamýþ þiirlerden oluþmaktadýr.

Gönderilen þiirlerin yayýnlanmýþ
þiir olduðu tesbit
edilirse bu þiiri
yayýnlamýyoruz.
Bu yüzden okuyucularýmýzýn
gazetemize gönderdiði þiirlerinin
hiç bir yerde yayýnlanmamýþ olmasýna dikkat etmelerini rica ediyoruz.
Gazetemizin
özelliði budur.
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Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi P. Katý No:39-40 Beypazarý
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 Cep:0.532.557 98 53
Ýmtiyaz Sahibi:Orta Anadolu A.Þ. adýna Kemal Çelen
Genel Yayýn Yönetmeni:Murat Çelen

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:
Ýsmail ALADAÐ

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine
uymaya söz vermiþtir.
Gazetemizde yayýnlanan yazýlar
yazarlarýný baðlar.
Gazetemizde yayýnlanan yazý haber
ve fotoðraflarýn her türlü telif hakký
Orta Anadolu Gazetecilik A. Þ.’ ye aittir.
Ýzin alýnmadan, kaynak dahi gösterilerek
iktibas edilemez.
Dizgi: Orta Anadolu A.Þ.
Tel-Fax:762 51 63 Beypazarý
Baský:Metot Ofset
Tel-Fax:763 15 63 Beypazarý/Ank.

Haber Koordinatörü:
Ýdris TEKÝN
Bölge Koordinatörü:
Kemal SA ADET
Beypazarý Haberleri
Kemal ÇELEN
Nallýhan Temsilcisi
Hasan OLUM
Çayýrhan Temsilcisi
Sincan Temsilcisi
Ýsa TETÝK
Yenikent Temsilcisi
Musa UYSAL
Güdül Temsilcisi
Bünyamin AFÞAR
Kýbrýscýk Temsilcisi
Ýsa BÝLGÝN
Seben Temsilcisi
Çetin BÝLEN

REKLAM VE ABONE FÝATLARIMIZ
Tam Sayfa (SB)
1.000.000.000 TL 1.000 YTL
Yarým Sayfa (SB)
500.000.000 TL
500 YTL
Çeyrek Sayfa (SB)
250.000.000 TL
250 YTL
Kartvizit Reklam (SB)
30.000.000 TL
30 YTL
Resmi Ýlanlar St/cm
4.200.000 TL 4,25 YTL
Kongre Ýlanlarý
50.000.000 TL
50 YTL
Sosyal ilanlar
50.000.000 TL
50 YTL

Yatýrýmcýya müjde
22 Haziran 2005 Çarþamba

Günde sekiz bardak su ile
böbrek taþýndan kurtulun

Vücutta böbrek taþý oluþmamasýný ya da düþürülmesini saðlayan en etkili yöntemin, günde en az sekiz bardak su içmek olduðu belirtildi.
Yaz aylarýnda vücudumuzun en çok ihtiyaç duyduðu ve tükettiði suyun, böbrek
taþlarýnýn oluþmasýný engellemede veya düþürülmesinde de etkili olduðu ifade
edildi. Özellikle sýcak yaz günlerinde içilen su miktarýnýn artýrýlmasý gerektiðini
belirten Denizli Devlet Hastanesi Baþhekimi Ürolog Opr. Dr. Mithat Ekici,
böbrek taþýnýn çok sýk görülen hastalýklardan biri olduðunu belirtti. Ekici, “Taþ,
vücutta bulunan bazý minerallerin böbrek içinde birleþmesinden ve üst üste yýðýlmasýndan oluþur. Taþlarýn büyüklükleri, geçen zamana baðlý olarak kum tanesinden cevize kadar olabilir. Belli bir boyut ve pozisyona ulaþtýðýnda ani olarak
belirtiler ortaya çýkar. Henüz yeterince büyük olmayan ve böbrek fonksiyonlarýna zarar vermemiþ sessiz taþlar, rutin röntgen incelemesinde ortaya çýkabilir.”
dedi.
Sessiz taþlar, böbrek fonksiyonunu bozana kadar fark edilemediðinden böbrekte
kalýcý hasarlara yol açabiliyor. Bu taþlar, çoðu zaman da her hastada farklý þiddette karýn, sýrt ve bel aðrýlarý, kimi hastalarda kanlý idrar, bulantý ve kusma þeklinde etkisini gösterir. Böbrek þiþmesi, iltihaplanma, kan zehirlenmesi, böbrek
küçülmesi, yüksek tansiyon, hattâ ölüme kadar giden zararlar verebilir. Taþlar
düþmeden veya ortadan kalkmadan rahatsýzlýk geçmez. Hastalar, idrar renginden,
aldýklarý sývýnýn yeterli olup olmadýðýný anlayabilir. Rengin açýk olmasý suyun
yeterli, koyu olmasý yetersiz olduðunu gösterir. Tüketilen besinlere dikkat
edilmeli. Özellikle çay, çilek, dut, domates, kahve, kakao, ýspanak, süt ve süt
ürünlerinde kristal olduðu için aþýrý tüketilmemeli. Düzenli yürüyüþ de taþ
düþürmeye yardýmcý oluyor.

Ziraat nemayla uçtu

Nema karþýlýðý kredi uygulamasý baþlatan Ziraat Bankasý, tüketici kredilerinde sektör liderliðine yükseldi. Bankalarýn, mart ayý sonu itibarýyla toplam tüketici kredisi
alacaklarý 17 milyar 714 milyon YTL oldu.
Çalýþanýn biriken nemasý karþýlýðýnda kredi veren Ziraat Bankasý'nýn tüketici
kredileri, ilk çeyrekte yüzde 60 büyüyerek 3.6 milyar YTL'ye ulaþtý. Bankalarýn
tüketici kredisi alacaklarýndan 6.1 milyar YTL'sini kýsa vadeli, 11.6 milyar
YTL'sini orta-uzun vadeli tüketici kredileri oluþturdu.
Ziraat Bankasý'nýn ardýndan 3 milyar 361.8 milyon YTL'lik tüketici kredisiyle
Vakýfbank geldi. Akbank ise 2.4 milyar YTL'lik krediyle Vakýfbank'ý izledi.
Vakýfbank'ýn bireysel kredileri ilk çeyrekte yüzde 4, Akbank'ýn kredilerindeki artýþ
yüzde 20 oldu

BEYPAZARINI WEB’LÝYORUZ

ORTA ANADOLU A.Þ. WEB HÝZMETÝNÝ AYAÐINIZA GETÝRDÝ.
tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
ODTÜ nic.tr Ýdari sorumluluk yetkimizle
.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
tescillerini de biz yapýyoruz
Ayrýca Türk ticaret Net Bayiliðimiz ile
.com - .net - .org - .býz - .ýnfo
alan adý tescillerinide biz yapýyoruz.

Web sitenizin yayýnlanmasý hizmetinide biz veriyoruz.
Domain paketlerinizi de bizden alabilirsiniz.
Sýnýrlý ve sýnýrsýz Paketleriniz bizden.
Evinizden, veya iþyerinizden sitenizin kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz.
Ýsterseniz tüm hizmetleri bizim yapmamýzý talep edebilirsiniz.
Beypazar’na yepyeni bir hizmet ve yeni bir fýrsat.
Türk Ticaret Net Domain Paketleri sadece bayilerden alýnabilmektedir.
Ýþte size bir Fýrsat
Türk Ticaret Net 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.
Sizinde bir siteniz olsun.
Ýsterseniz Web tasarýmlarýnýzý da biz yapýyoruz.
Kendinizin yaptýðý veya baþkalarýna yaptýrdýðýnýz Web sayfalarýnýz var,
ama siteniz yok. Gelin size bir site kuralým.
Hemde size özel elektronik posta hesabýnýz olsun.
Tel:762 51 63 Beypazarý/ANKARA

BEYPAZARI TÝCARET ODASI ÜYELERÝNE

WEB SÝTESÝ ÝÇÝN DOMAÝN PAKETLERÝNDE % 15 ÝNDÝRÝM
Sýnýrsýz+10 E-posta+.Com Ýsim Tescili KDV dahil 140 YTL deðil 119 YTL

BU FIRSAT KAÇMAZ TEL:762 51 63

HABER-ÝLAN

Adalet Bakaný ve Hükümet
Sözcüsü Cemil Çiçek, yerli ve
yabancý yatýrýmcýnýn iþyeri açma
ve çalýþma ruhsatlarýyla ilgili
yaþadýðý bürokrasiye çözüm
bulabilecek bir yönetmelik hazýrlandýðýný söyledi.
Baþbakanlýk bünyesinde kurulan
komisyonun hazýrladýðý taslaðýn
dün Bakanlar Kurulu toplantýsýnda incelendiðini, bir-iki konuda
bazý bakanlarýn itirazlarý bulunduðunu söyleyen Çiçek,
önümüzdeki hafta baþýna kadar
yapýlacak deðerlendirmeden
sonra yönetmeliði imzaya açacaklarýný dile getirdi. Bu düzenlemenin yürürlüðe girmesiyle
þikayetlerin önemli bir kýsmýnýn
ortadan kalkacaðýný kaydeden
Çiçek, “Ýþyeri açmak isteyen, 6
ay, 1 sene dolaþmayacak, 52, 63
tane evrak deðil, mümkün
olduðu kadar birkaç evraký
geçmeyecek, süreye baðlý iþlemler açýsýndan süreler uzun, ucu
açýk olmayacak. 7-15 gün veya

daha kýsa sürede bunlarýn sonlandýrýlmasý yönünde çok önemli
bir adým atýyoruz.’’ dedi.
Sözkonusu komisyonun çalýþmalarýný Bakanlar Kurulu’na
getirmeden önce 34 ilgili kamu
kurum ve kuruluþunun yaný sýra
sivil toplum kuruluþlarý, meslek
odalarýndan görüþ alýndýðýný, 5
bin 830 giriþimciyle mülakat
yapýldýðýný anlatan Çiçek, köklü
bir deðiþikliðe ihtiyaç olduðunu
dile getirdi. “Vatandaþý canýndan
bezdiren bu kadar formaliteyi
olabildiðince asgariye indirebilecek ve süratle bunun neticelenmesini temin edecek bir düzenlemeye ihtiyaç var’’ diyen Çiçek,
bir müesseseyi açabilmek için
çok sayýda evrak gerektiðini,
bunun da zaman kaybýna yol
açtýðýný söyledi. Bürokrasiden
örnek veren Çiçek, sýhhi iþyerlerinin ruhsatlandýrýlmasý için 52,
umuma açýk istirahat ve eðlence
yeri için emniyet dahil belediye,
SSK gibi birçok kuruluþtan 68,
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gayri sýhhi müesseseler için ise
43 evrakýn tamamlanmasý gerektiðini ifade etti.
Yabancýlarýn taþýnmaz mal edinmeleriyle ilgili Tapu
Kanunu’nun, Anayasa
Mahkemesi’nin 35. maddesi
yönünden iptal edildiðini hatýrlatan Çiçek, iptal kararýndaki
gerekçeler dikkate alýnmak
suretiyle yabancýlarýn karþýlýklý
olmak ve kanuni sýnýrlamalara
uymak kaydýyla ülkede mülk
edinmelerine imkan veren bir
düzenlemenin yasa tasarýsý
olarak imzaya açýldýðýný, süratle
TBMM’ye gönderileceðini kaydetti. Anayasa Mahkemesi’nin
iptal kararýna 6 aylýk bir süre
verdiðini, bu süre dolmadan
yasayý çýkarmak istediklerini
söyleyen Çiçek, bu yasanýn
ekonomik faaliyetlere önemli
ölçüde katký saðlayacaðýný ifade
etti.

ÝHALE ÝLANI
Akaryakýt SATIN ALINACAKTIR
BEYPAZARI ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ

Akaryakýt Alýmý alýmý iþi açýk ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ýhale Kayýt Numarasý
:2005/80018
:
1-Ýdarenin
a) adresi
:ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ BEYPAZARI-ANKARA
b) telefon ve faks numarasý
:0312 7631133 - 0312 7622609
c)elektronik posta adresi (varsa)
:beypazari@ogm-ankaraobm.gov.tr
2-Ýhale konusu malýn
a)niteliði, türü ve miktarý
:Motorin
52425 LT
Benzin
450 LT
Madeni Yað (15/40) 280 LT
b)teslim yeri (leri)
:Beypazarý Belediye Hududlarýnda Akaryakýt Ýstasyonu
c)teslim tarihi
:Sözleþme imzalanmasýndan itibaren 179 gündür.
3-Ýhalenin
a)yapýlacaðý yer
:Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu
b)tarihi ve saati
:05.07.2005 - 11:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyaný ve ayrýca irtibat için telefon ve varsa faks numarasý ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi;
4.1.2.1.Gerçek kiþi olmasý halinde, ihaleye iliþkin ilk ilanýn yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ, Ticaret ve/veya Sanayi Odasý
veya Meslek Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, mevzuatý gereði tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasýndan, ihaleye iliþkin ilk ilanýn yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge,
4.1.3.Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri ;
4.1.3.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir. Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarýn tevsik eden belgeler ile tüzel
kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. 4734 sayýlý Kanunun 10’ uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayýlan durumlarda olunmadýðýna iliþkin yazýlý taahhütname,
4.1.5. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Þekli ve içeriði idari Þartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. Ýhale konusu alýmýn / iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.8. Ýhale dökümanýnýn satýn alýndýðýna dair belge,
4.1.9. Gerçek veya tüzel kiþi olmasý durumuna göre ortaðý olduðu þahýs þirketleri ile sermayesinin yarýsýndan fazlasýna
sahip olduðu sermaye þirketlerine iliþkin beyanname,
4.1.10. Ýþ deneyim belgesinin baþka bir tüzel kiþiye kullandýrýlmayacaðýna iliþkin taahhütname,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler
4.2.1. Ýsteklinin iþ hacmini gösteren belgeler :
Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki son yýla ait, toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iþ ile
ilgili taahhüdü altýndaki ve bitirdiði iþ miktarýný gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerin; son yýl deðerlerinin, toplam
ciro için, isteklinin teklif edeceði bedelin %15’inden, toplam satýþ geliri için ise, isteklinin teklif edeceði bedelin %10’undan az olmamasý gerekir. Ýsteklinin ön görülen bu kriterlerden birini saðlamasý yeterli kabul edilir. Ýhalenin yapýldýðý yýl
içinde kurulan þirketlerde ihalenin yapýldýðý tarihe kadar olan toplam ciro veya toplam satýþ gelirini gösteren belgelerin
verilmesi yeterlidir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Ýsteklinin son beþ yýl içinde yurt içinde ve yurt dýþýnda, kamu veya özel sektörde gerçekleþtirilen ve idarece noksansýz ve
ayýpsýz kabul edilen ihale konusu alým veya ihale dökümanýnda belirlenecek benzer nitelikteki alýmlarla ilgili deneyimi
gösteren belgeler. Ýhale konusu iþin özelliðine göre istekliler tarafýndan teklif edilen bedelin % 25oranýnda, ihale konusu
alým veya ihale dökümanýnda belirlenecek benzer nitelikteki alýmlara ait tek sözleþmeye iliþkin iþ deneyim belgesi ibraz
edilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak, akaryakýt alým iþleri kabul edilecektir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif, en düþük fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dökümaný Orman Ýþletme Müdürlüðü adresinde görülebilir ve 10 YTL/ Milyon TL karþýlýðý ayný adresten temin
edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dökümanýný satýn almalarý zorunludur.
8. Teklifler 05.07.2005,tarihi,saat 11:00’a kadar Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu adresine verilebileceði gibi, iadeli
taahütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir
9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem / kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale
yapýlan istekliyle iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleþme düzenlenecektir. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi,ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalýdýr.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Ýdare Yetkilisi

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

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
22 Haziran 2005 Çarþamba Yýl:3 Sayý:138 Fiyatý:500.000.- TL 50.- YKr

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53

Saðlýk Bakanlýðý'ndan sýcak uyarý
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Açýklamada, "Özellikle yaz
aylarýnda sigaradan hem
aktif hem de pasif içici
olarak uzak durun. Meyve
sebze tüketimini artýrýn,
þeker ve tuzu az tüketin"
uyarýsý yapýldý.
Saðlýk Bakanlýðý, Türkiye'de
yaþanan ölümlerin birinci
sýrasýnda yer alan kalp ve
damar hastalýklarýna özellikle
yaz aylarýnda dikkat edilmesi
konusunda vatandaþlarý
uyardý.

Bakanlýk'tan yapýlan açýklamada, erken ölümlere yol
açan ve kiþilerin yaþam
kalitesini olumsuz etkileyen
kronik hastalýklardan korunmanýn alýnacak koruyucu
önlemlerle mümkün olduðu
vurgulandý. Açýklamada,
dünyada her yýl yaklaþýk 17
milyon kiþinin hayatýný kaybetmesine yol açan kalp
damar hastalýklarýnýn
Türkiye'de de en önemli halk
saðlýðý sorunlarýndan olduðu

kaydedildi.
Türkiye'de yaklaþýk 2 milyon
koroner kalp hastasý bulunduðu ve hastalarýn yýlda 130
bininin hayatýný kaybettiði
ifade edilen açýklamada, þunlar kaydedildi: "Özellikle
sýcak yaz aylarýnda, hayvansal kaynaklý gýdalarýn
yoðun tüketimi, yemeklerin
aþýrý yaðlý piþirilmesi, meyve
ve sebze tüketiminin yeterli
düzeyde olmamasý ve fiziksel aktivitenin yetersizliði,

yüksek tansiyon, sigara ve
alkol kullanýmý, þiþmanlýk ve
diyabet, kalp damar hastalýklarýna yakalanma riskini
artýran faktörlerin baþýnda
yer alýyor." Açýklamada,
Türkiye'de koroner kalp
hastalýklarýndan ölüm
oranýnýn tüm ölümler içinde
yüzde 43 oranýyla ilk sýrada
yer

T.C.
BEYPAZARI KAYMAKAMLIÐI
SOSYAL YARDIMLAÞMA VE DAYANIÞMA VAKFI

BASIN DUYURUSU

Beypazarý Kaymakamlýðý, sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý
Baþkanlýðý tarafýndan fakir gençlerimize yönelik bir düðün þöleni düzenlenmiþtir. Düðün þölenimiz 26.06.2005 Pazar günü þehir stadyumunda gerçekleþtirilecektir.
Düðün þöleni saat 16.00’da güreþ müsabakalarýyla baþlayacak; 18.30’da
düðün konvoyu gerçekleþtirildikten sonra saat 20.00’den itibaren
sanatçýlarýmýzýn vereceði müzik ziyafeti ve toplu nikah töreni ile devam edecektir.
Þölenimize pop müziðin önemli isimlerinden Melih GÖRGÜN ile BENGÜ;
halk müziðinin son yýllardaki latif sesli temsilcisi Latif DOÐAN (Küstüm
Show) ile türk Sanat Müziðinin büyük ismi Nalan ALTINÖRS solist olarak
katýlacaklardýr.
Güreþ Müsabakalarý, müzik ziyafeti ve toplu nikah töreni ile renklenecek olan þölenimizde ayrýca havai fiþek gösterisi de gerçekleþtirilecektir.
Ayrýca düðün konvoyumuz Ticaret Meslek lisesi bahçesinde toplanacak
ve saat 18.30’da hareket edecektir. arabasý olan tüm hayýrsever vatandaþlarýmýzý konvoyumuza katýlmaya davet ediyorum.
Düðün þölenimize tüm halkýmýz davetlidir.

Nevzat TAÞDAN
Beypazarý Kaymakamý

BÖLGE
TÝCARET
AJANDASI
ve REHBERÝ
HAZIRLANIYOR

Ticaretle mi uðraþýyorsunuz? Telefonla
aranmak istiyorsanýz bizi arayýn.

ORTA ANADOLU REKLAM
AJANSI Tel:0.312.762 51 63

aldýðý belirtilerek, bu ölümlerin önemli bir bölümünün
41-58 yaþ arasýnda olduðu
kaydedildi. Sigaranýn, birçok
hastalýða olduðu gibi kalp
damar hastalýklarýna da
zemin hazýrladýðý vurgulanan
açýklamada, sigaranýn sýcaklarýn etkisiyle bunalan insan
vücuduna iki kat olumsuz

BEYPAZARI

etki yaptýðý ifade edildi.
Açýklamada, "Özellikle yaz
aylarýnda sigaradan hem
aktif hem de pasif içici
olarak uzak durun. Meyve
sebze tüketimini artýrýn,
þeker ve tuzu az tüketin"
uyarýsý yapýldý.

Askeri Hastaneler Sivillere Açýldý

Gülhane Askeri Týp Akademisi Komutanlýðý ve Jandarma Genel Komutanlýðý hastaneleri
dýþýnda kalan askeri hastanelere de sivil hasta kabul edilecek.
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"Türk Silahlý Kuvvetleri Ýç Hizmet Kanunu, Türk Silahlý Kuvvetleri Personel Kanunu,
Gülhane Askeri Týp Akademisi Kanunu ve Milli Savunma Bakanlýðý ile Kara, Deniz ve
Hava Kuvvetleri Komutanlýklarýna Baðlý Kurumlarda Döner Sermaye Teþkili ve Ýþletilmesine Ýliþkin Yasa" Resmi Gazete de yayýnlanarak yürürlüðe girdi.
Bu yasaya göre, GATA ve Jandarma Genel Komutanlýðý hastaneleri dýþýnda kalan askeri
hastanelerde de, boþ yatak bulunmasý halinde, yatak miktarýnýn yüzde 10’unu geçmemek
üzere her yýl Genelkurmay Baþkanlýðý’nca belirlenecek oran veya miktarda sivil hasta kabul
edilecek. TSK mensuplarýnýn eþ ve yakýnlarý da kendi saðlýk karneleriyle askeri hastanelerden yararlanabilecekler.
Sivil hastalardan tedavi karþýlýðý alýnacak ücretler GATA ve baðlý eðitim hastanelerinde
oluþturulacak döner sermaye iþletmesine gelir kaydedilecek.
Bu yasaya göre, subay, askeri memur, astsubay ve uzman jandarmalarýn çalýþan veya emekli
olup da mensubu olduklarý kamu kurum ve kuruluþlarýnýn veya sosyal güvenlik kurumlarýnýn saðlýk hizmetlerinden yararlanan eþleri ile anne ve babalarý, askeri kimlik kartý ve
sahip olduklarý saðlýk karneleri ile askeri saðlýk kurum ve kuruluþlarýndan yararlanabilecekler.

Kýzýlay, kan baðýþlayana
dünya klasiklerini veriyor

Kan baðýþýnda bulunan vatandaþlara paraya dönüþtürülemeyecek hediyeler veren Kýzýlay,
ilginç yöntemlere baþvuruyor.
Daha önce kan verenlere þapka ve havlu hediye eden, ardýndan döner-ekmek daðýtan
Türkiye Kýzýlay Derneði, artýk edebiyat dünyasýnýn klasiklerinden yararlanýyor. Bu
çerçevede 300’e yakýn kitap, Kýzýlay için yeniden basýldý. Kampanya çerçevesinde ilk eser,
kan baðýþýnda bulunan AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Akif Gülle’ye takdim edildi.
Gülle, klasikler arasýndan Thomas More’un ‘Ütopya’sýný seçti.
Kýzýlay’ýn döner-ekmekli promosyonu ise iki ay sürdü. Ankara Kýzýlay Meydaný’nda ekmek
arasý dönerle kan toplayan dernek, bu sayede baðýþlarda önemli bir artýþ saðladý. Ancak
dönerci ile yapýlan promosyon anlaþmasý bitti. Bunun üzerine Kýzýlay, yeni yöntemi devreye
soktu. Türk ve dünya klasiklerinden eserleri yeniden bastýrýp, kitaplarýn üzerine de ‘Türkiye
Kýzýlay Derneði’nin kan baðýþçýlarýna armaðanýdýr.’ yazýsýný ekledi.
Dernek bu sayede donörlerin kitaplýklarýnda eksik olan klasikleri Kýzýlay’ýn setinden
tamamlayabilecekleri mesajýný veriyor. Kýzýlay önümüzdeki günlerde de National
Geographic belgesellerini kitap ve CD olarak hediye etmeyi planlýyor. Kýzýlay’ýn yeni kampanyasýnýn vatandaþlar üzerinde yapacaðý etki þimdiden merak konusu oldu. Dönerekmeðin mi; yoksa klasiklerin mi vatandaþlarýn daha fazla ilgisini çekeceði önümüzdeki
günlerde belli olacak.

ORTA ANADOLU
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SAÇ TABELA, IÞIKLI TABELA, PÝRÝNÇ TABELA,
BEZ AFÝÞ, BRANDA AFÝÞ, BÝLGÝSAYARLI FOLYE KESÝM,
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FOTOÐRAF
ALBÜMÜNÜZDEKÝ TÜM
FOTOÐRAFLARINIZ
VCD - DVD ALBÜM HALÝNE
GETÝRÝLÝR.
1 CD ALBÜM 130 MÝLYON TL.
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