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AK PARTÝ ÝLÇE ÝSTÝÞARE TOPLANTISINI CEVÝZLÝBAÐDA YAPTI

AK PARTÝ PROPAGANDASI HALÝNE GELEN TOPLANTIDA SALÝH KAPUSUZ SORUNLARI ÇÖZMEK ÝÇÝN BURDAYIZ DEDÝ.

26.07.2006 Çarþamba günü
Beypazarý Ýnözü Vadisi
Cevizlibað Tesisinde
gerçekleþen Ak Parti Beypazarý
Ýlçe Ýstiþare Toplantýsýna
TBMM Grup Baþkan Vekili
Salih Kapusuz ile birlikte
milletvekili Mustafa Tuna,
Talat Karapýnar,Ýl Baþkaný
nurettin Akman katýldý. Salih
Kapusuz’un konuþmalarýný
dinlerken Ak Parti Ýcraatýn
içinden proðramý sunuluyor
zannettik Tarým, ekonomi,
saðlýk Ayaþ-Beypazarý arasý
çift yol, terör, Eðitim, köy
sorunlarý, destekler gibi bir
çok konu Salih Kapusuz
tarafýndan katýlýmcýlara nezih
bir konuþma ile anlatýldý.

ÝLÇENÝN EN ÖNEMLÝ
SORUNLARI DÝLE
GETÝRÝLDÝ, EN
ÖNEMLÝ SORUNLAR
ÖNCELÝK SIRASINDA
GÖRÜLMEDÝ
KAPUSUZ; ‘HER ÝSTENEN
YAPILMAZ, PLAN BÜTÇE
VE ÖNCELÝK ÖNEMLÝ’
DÝYEREK KONULARIN
ÖNCELÝKLER ÝÇÝNDE
OLMADIÐI NI NAZÝK BÝR
DÝLLE ANLATTI
Kýrbaþý Belediye Baþkanýnýn
sorduðu ve Talep Ettiði Kargý
ve Gürsöðüt Barajý Projeleri
Ak Partinin önceliðinde deðil.
Kýrbaþý Belediyesince talep
edilen Polatlýya baðlantý yolu

öncelik sýrasýnda deðil.
Beypazarý Ziraat Odasý
Baþkaný Satýlmýþ Tanýr’ýn
sorduðu Köylere zarar veren
geyiklerin araziye girmesinin
engellenmesi öncelik sýrasýnda
deðil.
Ziraat Odasý Baþkaný
tarafýndan ‘üretici üreterek
batýyor‘ sorunu öncelik
sýrasýnda deðil ve ‘daha ne
yapalým biraz da kendinize
bakýn, Ziraat Odasý bu
konuda ne yaptý, Yapýlan
toplantýlara ilçe Tarým
müdürü açýkladý kaç köylü
geliyor. Sorunlarýnýza siz sahip
çýkmazsanýz biz ne yapalým,
Ziraat Odasýnýn bu konuda
suçu yok mu denildi. Ýlçenin
Hastane ihtiyacý dile getirildi

ama yine öncelik sýrasýnda
olmadýðý nazik bir dille
anlatýldý.
Beypazarý Hastane sorunu
öncelik sýrasýnda deðil ama
Kapanacak Beypazarý Ceza ve
Tutuk Evinin olduðu arazinin
Hastaneye devir edilmesi isteði
hemen kabul gördü ve Adalet
Bakanlýðýnýn telefonla
baðlatýlmasý istendi ve ‘tabii
neden olmasýn biz bu konuda
cömertiz bu araziyi hastaneye
veririz’ denildi.
Beypazarý Belediye Baþkaný
Mansur Yavaþ; fazla
konuþmayacam yazýlý olarak
isteklerimi verdim sadece çarþý
restorasyonu ve 60 ev restarasyonu ile ilgili projemiz var,
Ayaþ’a restorsayon ile ilgili
ödenek verildi, Güdül’e ödenek
verildi ama bizim proje
dosyamýz halen bekliyor.
Ýstediðimiz para da o kadar
çok deðil. Ýstediðimiz bu
parayla baþkalarý bir ev
restore ediyor. Biz tüm çarþýyý
ve 60 evi restore edeceðiz
diyerek bu konuda yardým istedi. Kapusuz dosyanýn nerede
beklediðini sorarak konuyla
ilgileneceðini açýkladý.
Baþkan Yavaþ ayrýca 112 ile
ilgili þikayetini dile getirdi
ve 112 ye ulaþamýyoruz.
Beypazarýnda bu yüzden 2
ölüm olayý var. 112 de
çalýþanlar Beypazarý’ndaki
adresleri bilmiyorlar,
Beypazarý’ný bilen birileri
görevlendirilmeli þeklindeki

talebe Kapusuz Saðlýk Grup
dedi ama Salih Kapusuz diðer
Baþkaný Kerem Zeki Fikret
konularý açýklarken bu konuve Hastane Baþtabibi Bekir
lar arada kaynadý ve cevapsýz
Ýnan’dan bilgi aldý ve bu sorun kaldý.
sadece Beypazarý’nýn sorunu
Köy sorunlarý ile ilgili
deðil. Konuyla ilgileneceðim ve açýklamalarda bulunan
neler yapabiliriz görüþeceðim’
Kapusuz Köylerin sorunlarý
dedi.
çözülecek iþte Ýl Genel Meclisi
Bir köy muhtarýnýn Köy
Üyemiz Aydýn Sakarya burada
Muhtarlýðýný býraktýktan sonra konularla bizzat ilgileniyor
silah için ödenek ödendiði
dedi ve bazý konularda da ilgili
konusuna Kapusuz bu konuyu birimleri telefonla arayarak
daha öncede konuþmuþtuk.
bahsi geçen sorunlarýn derhal
Biz bu konuya sizin baktýðýnýz
çözülmesini istedi.
þekilde bakmýyoruz bu konu
Toplantý Yerel isteklerle
olmaz dedi. Yine ayný köy
beraber ferdi isteklerinde talep
muhtarýnýn Muhtarlýklara
edildiði ve çözüm yollarýnýn
bilgisayar istiyoruz deyince
hemen üretildiði bir toplantý
Kapusuz formül sundu ve
olarak sona erdi.
Sosyal Yardýmlaþmadan
Toplantýya katýlan Ak Parti
alýnsýn diye adres gösterdi.
Ankara Ýl Baþkaný toplantýnýn
Mütevelli Heyetinde bir
orta yerinde bir baþka
Muhtar temsilciniz var. Bu
toplantýya gideceðim diyerek
konuyla ilgilensin diyen
toplantýdan ayrýldý.
Kapusuz Köylerimiz
Beypazarý Ýlçe Yönetimininin
Muhtarlýklarýna Sosyal
hazýr bulunduðu toplantýya Ýl
Yardýmlaþmadan Bilgisayar
Genel Meclis Üyeleri Aydýn
alýmý için adres gösterdi.
Sakarya, Yaþar Hýz, Seyit
Kýrbaþý Belediye Baþkanýnýn
Çakýr hazýr bulundu. Ýlçe
Kýrbaþý yollarý için Köy
Baþkaný Tuncay Kaplan ile Ýl
Hizmetlerinden istekte
Genel Meclis Üyesi Aydýn
bulunuyoruz siz köy deðilsiniz
Devamý sayfa 3’de
diyorlar destek alamýyoruz. Ýl
Genel Meclisindeki
arkadaþlarla da bir sürü sorun
yaþýyoruz. Kasabamýzda
kullandýðýmýz suyun içilemez
olduðu ile ilgili rapor verildi.
suyumuz
Beypazarý'nda Ýktisadi Yönelimler©
yok destek
Beypazarý'nda Kurulabilecek Yüksek Öðretim
istiyoruz
Birimleri ve Olasý
alamýyoruz

Ýktisadi Katkýlarý

ÖSS BEYPAZARI BÝRÝNCÝLERÝ BELLÝ OLDU.
Bu yýl 18 Haziran 2006 da
yapýlan Öðrenci Seçme
Sýnavýna 1 milyon 537 bin 433
aday katýlmýþtý. Yine sýnava
katýlanlardan 1 milyon 218 bin
Gazetemiz bilinmeyenlere ýþýk tutuyor
Adý Tanýdýk ama
Kimsenin bilmediði
Türbe

Haberi sayfa 2’de

153'ü, 160 ve üstünde puan
alarak, tercih yapma hakký
kazandý.
Beypazarý’nda dae baþarýlý
olan öðrenciler belli oldu.

Toplantýya
Damgasýný vuran
olay
Erol Üçer
Haberi sayfa 3’de

FORUM

Sayýsal-2 alanýnda; Esra
ERDEMÝR 360,223 puanla
Beypazarý 1.si, Tolga ÇAÐ
355 puanla Beypazarý 2.si
olurken, Sözel-2 alanýnda da,

SYDV Mütevelli
Heyeti Olaðan üstü
toplandý
Haberi sayfa 3’de

YEÞÝL KARTLILARA AÇILAN HASTANE VE ECZANE
KAPILARI PRÝM BORCU OLAN BAÐKURLUYA
NEDEN KAPALI
Bu hafta Ak Parti tarafýndan düzenlenen ilçe istiþare
toplantýsýndaydým. TBMM Grup Baþkan vekili
Yazýsý Sayfa 2’de
Kemal ÇELEN

Sertifikalý Tarým
Ýþçileri Projesi
Hayata Geçiyor
Haberi sayfa 4’de

Geçen Haftanýn Devamý
2. Bir üniversite içinde
fakülte, enstitü ve
yüksekokul açýlmasýna,

Gülsüm KAVAKLI 367,316
puanla baþarýlý oldular. Yine
dil alanýnda Bahar DEMÝR
351,285 puanla (Türkiye
707.si) Beypazarý 1.si oldu.
Regaip Kandilinde
Kandil yine
Patlayýcýlarla
Kutlandý
Haberi sayfa 2’de

Yazýsý Sayfa 3’de

Ali BAÞARAN
ERKEN
SEÇÝM
YOK
Haberi sayfa 3’de

WEB
SAYFASINDA
KAMPANYA
VÝDEO KASETLERÝNÝZ
CD’YE AKTARILIR
Tel:762 51 63

HABER ÝSTÝHBARAT

TEL:762 51 63
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FORUM

KÜLTÜR-EDEBÝYAT-HABER

YEÞÝL KARTLILARA AÇILAN HASTANE VE ECZANE
KAPILARI PRÝM BORCU OLAN BAÐKURLUYA
NEDEN KAPALI
Bu hafta Ak
Parti
tarafýndan
düzenlenen
ilçe istiþare

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

toplantýsýndaydým. TBMM Grup Baþkan vekili
Salih Kapusuz konuþmanýn son noktalarýnda
Yeþil Kartlýlara bile Hastane ve eczane
kapýlarýný açtýklarýný açýkladý.
Hemen konuþurken elimi kaldýrdým söz almak
istedim gördü ama sözünü bitirmediði için söz
alamadým. Daha sonra iþ karmaþaya gitti.
Belki bir ara söylerim diye fýrsat kolladým.
Ama fýrsat bir türlü gelmedi. Hemen elimde
bir gazete vardý. Geçen haftaki gazete.
Bu konuyu köþemde yazmýþtým. Hemen
danýþmaný veya þoförü olduðunu tahmin
ettiðim kiþinin yanýna gittim. Gazeteyi verdim
ve köþemdeki yazýyý gösterdim.Grup Baþkan
vekilime Baðkura prim borcu olupta saðlýk
priminden yararlanamayanlar hakkýnda soru
soracaktým ama fýrsat bulamadým. Bu köþede
bu konu yazýlýyor. Bu gazeteyi mutlaka
Salih Kapusuza vermesini ve özellikle bu
köþedeki yazýyý okuyarak Baðkurlularýn Saðlýk
sorunlarýna çözüm bulunmasý talebimi ilettim.
Gazeteyi alan kiþi mutlaka gazeteyi Kapusuz’a
vereceðini ve köþedeki yazýyý okumasýný
söyleyeceðini belirtti. Teþekkür ettim. Okuyup
okumadýðýný bilmiyorum.
Ama toplantý bitiminde yanýna yaklaþtým terbiyem dahilinde bana gelecek söz sýrasýný
bekledim. Ama katýlýmcýlarýn o kadar ferdi
sorunlarý vardý ki Salih Kapusuz’un hemen
yanýbaþýnda olmama raðmen fýrsat bulup
konuyu açamadým.Ve arabasýna binip gitti.
Gazete verildi mi, köþeyi okudumu bilmiyorum.
Sayýn Kapusuz toplantýda Yeþil Kartlýlara
bile Hastane ve eczane kapýlarýný açtýklarýný
söyledi. Söyledi içim yandý. Geçen haftaki
yazýmý okuyanlar bilirler. Tekrar aktarýyorum.
23 yýllýk Baðkurluyum ama daha bir gün has-

tane kapýsý ve eczane kapýsý bize açýlmadý.
Niye mi baðkura prim borcu olmayan bir
günümüz geçmedi ki. Saðlýk Karnesi nedir
bilmeyiz biz. Benim gibi onbinlerce insan var
Türkiye’de. Baðkurlu ama saðlýk karnesi yok.
Bazen yeþil kart almak bile istedim, ama kendime yakýþtýramadým. Baðkurlu olup da yeþil
kart kullanan yüzlerce insan olduðunuda çok
iyi biliyorum. Ben bu yollara tevessül etmedim. Ýstesem Yeþil kartta alýrdým. Çünkü yeþil
kart almaya hiç bir engelim de yok. Her
þey kurallara uyuyor. Ama ben esnafým.
Gruruma yediremem. Hasta oldum, ailem
hastalandý, sezeryanla doðumlar yapýldý,
çocuklarým hastalandý, eczanelerden ilaçlar
alýndý, tedaviye gittiðimde doktorlar sordu,
eczaneye gittiðimde de eczacýlar sordu hepsinde. Sosyal güvencen var mý diye. Bende
Baðkurluyum ama borcum olduðu için
faydalanamýyorum paramla tedavi olacam,
paramla ilacýmý alacam dedim. Belki yarýna
ödemem vardý. Ama saðlýk daha önemliydi
ve yarýnki ödemeyi düþünmeden cebimdeki
parayý saðlýðýmýz için verdik doktora ve eczaneye. Size yemin olsun ki þu an baðkura
faiziyle birlikte olan toplam borcum kadar
hastanelere veya eczanelere para ödedim.
Sayýn Grup Baþkan vekilim yeþil kartlýlara
açýlsýn hastane ve eczane kapýlarý da neden
baðkurlulara kapalý ben bunu hiç bir zaman
anlayamadým. Esnaf neden cezalandýrýlýyor.
Prim borcumuz olabilir ama neden saðlýk
haklarýmýz engelliyor. SSK lý gibi, emekli
Sandýðýndakiler gibi, siz söylediniz Yeþil
Kartlýlar gibi Baðkurlulara hastane ve eczane
kapýlarý neden açýk deðil kapalý. Hadi ben
23 yýl oldu ve emekliliðime 2 yýl kaldý
faydalanamdým bu haktan. Belki emekli olunca faydalanacaz Tabii Allah uzun ömür
verirse. Ama biraz adaletli olunda
Baðkurlunun yüzünü güldürün. Onlarda size
dua etsinler.
Geçmiþte yazdým sürekli yazacam bu konuyu.

BÖLGEYÝ WEB’LÝYORUZ
ORTA ANADOLU A.Þ. WEB HÝZMETÝNÝ AYAÐINIZA GETÝRDÝ.

tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
ODTÜ nic.tr Ýdari sorumluluk yetkimizle
.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
tescillerini de biz yapýyoruz
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.
1 Yýllýk sýnýrsýz Hosting+10 Elektronik Posta+Arama Motorlarýna Kayýt
+Web Tasarýmý=390 YTL
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

GAZETEMÝZ BÝLÝNMEYENLERE IÞIK TUTUYOR.
ADI TANIDIK AMA KÝMSENÝN BÝLMEDÝÐÝ BÝR TÜRBE
YANLIZÇAM KÖYÜNDE KÝ HASANÝ BASRÝ TÜRBESÝ

BU TÜRBEYÝ SADECE YALNIZÇAM KÖYÜ SAKÝNLERÝ BÝLÝYOR VE YAÐMUR
DUASINI BURADA YAPIYORLAR
Haber :Kemal ÇELEN Fotoðraf: Yaþar TONBAK

Beypazarý Yanlýzçam Köylüleri köylerinde ""HASANÝ BASRÝ" adýnda bir zatýn
bulunduðunu ve Türbenin adýnýnda Hasani Basri Türbesi olduðunu belirterek bu zatýn
Horasandan geldiðini dedelerinden duyduklarý belirtiyorlar.
Türbede yatan zatýn Hasani Basri olduðu ve þimdi Yalnýzçam köyü mezarlýðý haline gelen
yerde bu zatýn türbesinin olduðu ve yýllardýr burada bulunduðunu belirten köyün yaþlýlarý
‘eskiden burasý mezarlýk deðildi sadece bu zatýn mezarý vardý, þimdi köyün mezarlýðý oldu.
Bu zat hakkýnda fazla bilgiye sahip deðiliz. Dedelerimizden aktarýlan bilgi dýþýnda bir
bilgiye sahip deðiliz. Babalarýmýz ve dedelerimiz bu zat horasandan gelmiþ derlerdi
ve 3 kardeþ olduklarýný bir kardeþin Polatlý Basri Köyünde gömülü olduðunu diðer
kardeþinin ise Yalnýzçam Köyüne çok yakýn eskiden köy olan bir mevkide gömülü
olduðunu anlattýlar bizde böyle biliyoruz ve Yaðmur duasý için her zaman bu türbenin
bulunduðu yere gelip Yaðmur duasýný burada yapýyoruz Bizlerde kendisine dua ve niyazda
bulunuruz, önemli bir zat olduðunu biliyoruz diyorlar.
Mezarlýðýn ortasýnda ve kapalý alanda bulunan köylüler tarafýndan yapýlan mekânýn
içinde 3 mezar bulunuyor. Ortada Hasani Basri Kabri, Sað Yanýnda Hanýmýnýn, Sol
yanýnda ise Oðlunun kabri bulunduðu köylülerce ifade ediliyor.

Regaip Kandilinde Kandil Yine Patlayýcýlarla Kutlandý
27.07.2006 Perþembe akþamý Regaib Kandili yani yerel anlamda ilk namaz gecesi. Her
yýl geleneksel hale gelen, Ýlçe Müftülüðünün ve din görevlilerinin dini açýdan yanlýþlýðýný
anlatan uyarýlarýna ve ilçe emniyet yetkililerinin ikazlarýna raðmen yýllardýr geleneksel
olarak kutlanan Maytap Bayramý kutlandý. Bakkal ve marketlerden satýþý yapýlan yüzlerce
çeþit patlayýcý madde Beypazarýnda savaþ görüntülerini andýran sahnelere görüntü verdi.
Bir gecede patlayýcý maddelere ödenen paranýn 600 milyar lira olduðu tahmin edilmekte.
Bu para yüzlerce aç ve yoksulun ihtiyacýný karþýlamaya yetecek bir para. Bu gecede bir çok
vatandaþ tedirgin olurken yangýn tehlikelerini ve yaralanmalarý da beraberinde getiriyor.
Adetin kaldýrýlmasýný isteyenler bile bu gecede patlayýcý atmaktan vazgeçemiyor.

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
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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
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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:Kemal ÇELEN
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:
Murat ÇELEN
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 SAADET
Beypazarý Haberleri
Kemal ÇELEN
Nallýhan Temsilcisi
Hasan OLUM
Çayýrhan Temsilcisi
Ayhan DEMÝRÇELÝK
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 YTL
Yarým Sayfa (SB)
500 YTL
Çeyrek Sayfa (SB)
250 YTL
Kartvizit Reklam (SB)
30 YTL
Resmi Ýlanlar St/cm
4,25 YTL
Kongre Ýlanlarý
50
YTL
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ARAÞTIRMA

Beypazarý'nda Ýktisadi
Yönelimler©
Beypazarý'nda
Kurulabilecek Yüksek
Öðretim Birimleri ve
Olasý Ýktisadi Katkýlarý
Geçen Haftanýn
Devamý

2. Bir üniversite içinde
fakülte, enstitü ve
yüksekokul açýlmasýna,birleþtirilmesi veya
kapatýlmasý ile ilgili olarak doðrudan veya
üniversitelerden gelecek önerilere dayalý kararlar almak ve gereði için Milli Eðitim
Bakanlýðýna sunmak, 11
…
o. Vakýflar tarafýndan kurulacak yükseköðretim
kurumlarýnýn bu Kanun hükümlerine göre
açýlmasý hususundaki görüþ ve önerilerini Milli
Eðitim Bakanlýðýna sunmak, bu kurumlara
iliþkin gerekli düzenlemeleri yapmak ve bunlarý
gözetmek, denetlemek, 12

Ali BAÞARAN

Vakýf Yükseköðretim Kurumlarý Yönetmeliði
BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanýmlar
…
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen terimlerin
tanýmlarý aþaðýda belirlenmiþtir:
…
Vakýf Yükseköðretim Kurumu: Kazanç
amacýna yönelik olmamak þartý ile Vakýflar
tarafýndan kurulmuþ bulunan üniversite ile
yüksek teknoloji enstitüsü ve bunlarýn
bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler,
yüksekokullar, meslek yüksekokulu konservatuarlar, araþtýrma uygulama merkezleri ile bir
üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne
baðlý olmayan meslek yüksekokuludur.
Devlet Yükseköðretim Kurumu: 2547
sayýlý Kanun Hükümleri uyarýnca Devlet
tarafýndan kurulmuþ bulunan üniversite ile
yüksek teknoloji enstitüsü ve bunlarýn
bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler,
yüksekokullar, konservatuarlar, meslek
yüksekokullarý ve araþtýrma uygulama merkezleridir. 13
ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Yükseköðretim Kurumlarý
Vakýf üniversitesi
Madde 5 - Vakýf üniversitesi gelirlerini
sadece kendi üniversitelerini ve mülkiyeti
üniversitelere ait kurum ve kuruluþlarý
geliþtirmek amacýyla harcamak kaydýyla,
vakýflar tarafýndan kanunla kurulmuþ bulunan
kamu tüzel kiþiliðine sahip, yüksek düzeyde
araþtýrma, eðitim-öðretim, bilimsel araþtýrma,
yayýn ve danýþmanlýk yapan, fakülte, enstitü,
yüksekokul, meslek yüksekokul,
destek, hazýrlýk okulu veya birimleri, benzeri
kuruluþ ve birimlerden oluþan bir
yükseköðretim kurumudur.
Vakýf yüksek teknoloji enstitüsü
Madde 6 - Vakýf yüksek teknoloji
enstitüleri; özellikle teknoloji alanýnda yüksek
düzeyde araþtýrma, eðitim-öðretim, teknoloji ve
hizmet üretimi, yayýn ve danýþmanlýk yapmak
üzere kurulan yükseköðretim kurumlarýdýr.
Vakýf meslek yüksekokulu
Madde 7 - Bir üniversite veya yüksek
teknoloji enstitüsüne baðlý olmaksýzýn kazanç
amacýna yönelik olmamak þartý ile vakýflar
tarafýndan kurulmuþ bulunan ekonominin
ihtiyaç duyduðu alanlarda belirli mesleðe
yönelik yüksek nitelikli ara insan gücü
yetiþtirmeyi amaçlayan dört yarýyýllýk eðitimöðretim sürdüren bir yükseköðretim kurumudur.
Diðer kurumlar
Madde 8 - Vakýf üniversiteleri ile
vakýf yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde,
fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuarlar, meslek yüksekokullarý, destek, hazýrlýk
okullarý veya birimleri ile uygulama ve
araþtýrma merkezleri kurulabilir.
Vakýf üniversiteleri/yüksek teknoloji
enstitüleri içinde bölüm, anabilim ve ana sanat
dallarý ile uygulama ve araþtýrma merkezi

ARAÞTIRMA-HABER
açýlmasý, birleþtirilmesi veya kapatýlmasý; konservatuar, meslek yüksekokulu veya destek,
hazýrlýk okulu veya birimleri kurulmasý
üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü senatosunun kararý ve mütevelli heyetin oluru
ile üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü
Rektörünün baþvurusu üzerine Yükseköðretim
Genel Kurulu kararýyla kurulur.
Vakýf meslek yüksekokullarýnda
bölümlerin ve programlarýn açýlmasý,
birleþtirilmesi, kapatýlmasý, vakýf meslek
yüksekokulu kurulu kararý, mütevelli heyetinin
onayý meslek yüksekokulu müdürünün
baþvurusu üzerine Yükseköðretim Genel
Kurulu kararýyla olur.
Vakýflar tarafýndan emniyet ve askeri
konular ile ilgili yükseköðretim kurumu
kurulamaz, kurulmuþ yükseköðretim kurumlarý
bünyesinde program açýlamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kuruluþta Aranacak Þartlar ve Tüzel Kiþilik
Kazanma
Baþvuru ve aranacak belgeler
Madde 9 - Bir yükseköðretim kurumu
için gerekli derslik, laboratuar, ofis, kütüphane,
spor alanlarý vb. gibi altyapýyý karþýlayacak
özkaynaða sahip olan vakýflar yeni bir
üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü veya
meslek yüksekokulu kurmak için aþaðýdaki
belgelerle Yükseköðretim Kuruluna müracaat
ederler.
…
Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü
kurulmasý
Madde 10 - Vakýflarca üniversite veya
yüksek teknoloji enstitülerinin kurulabilmesi
için;
a) Üniversite kurulmasýnýn istenilmesi
halinde, üniversitenin en az iki fakülteden
oluþmasý, bu fakültelerin bünyelerinde fen ve
edebiyat alanlarý ile ilgili eðitim programlarýnýn
mevcut olmasý,
b) Yüksek teknoloji enstitüsünün
kurulmasýnýn istenilmesi halinde, enstitünün en
az iki fakülteden oluþmasý, bu fakültelerden
birinin fen ve teknoloji alanýnda olmasý,
teknoloji ile ilgili fakültesinin enstitünün ilk
açýlacak fakülteleri arasýnda yer almasý ve
enstitünün eðitim-öðretime baþlayacaðý yýl bu
fakülteye öðrenci alýnacaðýnýn taahhüt edilmesi.
Vakýf meslek yüksekokulu kurulmasý
Madde 11 - Vakýflar tarafýndan meslek
yüksekokulu kurulabilmesi için;
a) Kurulacak meslek yüksekokullarýna,
mesleki ve teknik eðitim bölgesinde (METEB)
gereksinim duyulmasý,
b) Büyük yerleþim bölgelerindeki
sanayi, hizmet, ticaret bölgelerinde veya bu
bölgelere yakýn mekanlarda kurulmasý,
c) Vakýf meslek yüksekokullarýnýn
kurulmasýnda yöre halký, yerel yönetim ve
bölgedeki kamu ve özel kurum ve kuruluþlarýn
yardým ve desteklerinin alýnacaðýnýn taahhüt
edilmesi,
d) Vakýf meslek yüksekokuluna ulaþým
imkanlarýnýn yeterli ve kolay olmasý,
e) Kurulacak vakýf meslek
yüksekokulunda her program için uygun ve
yeterli sayýda derslik, laboratuar, atölye, uygulama alanlarý, kütüphane, yurt binasý, öðretim
elemanlarý ve öðrenciler için sosyal ve kültürel
tesislerin bulunmasý,
f) Açýlacak programlarýn geçmiþ yýl
göstergelerine göre talebinin olmasý, iþ aleminin ihtiyaçlarýný karþýlamasý ve istihdam
olanaklarýnýn bulunmasý,
g) Öðrencilerin, endüstriye dayalý
öðretim yapabilme olanaklarýnýn olmasý,
h) Ýþbirliði yapýlacak devlet meslek
yüksekokullarýnýn belirlenmesi ve bu konuda
bir protokol imzalanmýþ olmasý gerekir.
Vakýf yükseköðretim kurumlarýna ad
verme iþlemleri
Madde 12 - Vakýf yükseköðretim
kurumlarýna verilecek isimler, Yükseköðretim
Kurulu tarafýndan belirlenen kriterlere uygun
olmak zorundadýr. Yükseköðretim Genel
Kurulu uygun bulmadýðý isimlerin kriterlere
uygun bir þekilde deðiþtirilmesini kurucu

vakýftan isteyebilir. Kurulmuþ bulunan vakýf
yükseköðretim kurumlarýnýn isim
deðiþikliklerinde de ayný usuller uygulanýr.
Kaynaklar
11-http://www.yok.gov.tr/mevzuat/mevzuat_
kanun.htm eriþim 23.02.2006, 14.28.
12-http://www.yok.gov.tr/mevzuat/mevzuat_
kanun.htm eriþim 23.02.2006, 14.29.
13-http://www.yok.gov.tr/mevzuat/
vakif_yonetmelik.doc eriþim 23.02.2006,
14.31.
14-http://www.yok.gov.tr/mevzuat/
vakif_yonetmelik.doc eriþim 23.02.2006,
14.34.
15-http://www.yok.gov.tr/mevzuat/
vakif_yonetmelik.doc eriþim 23.02.2006,
14.35.
basaran@ankara.edu.tr
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ERKEN SEÇÝM YOK
Beypazarý’ndaki toplantýya katýlan
TBMM Grup Baþkan Vekili Salih
Kapusuz’a bir gazetecinin sorduðu ‘’ufukta seçim var mý? Yüksek Seçim Kurulu
Torbalarý Temizliyor. Buda Erken Seçim
Sinyalleri veriyor’’ sorusu üzerine Salih
Kapusuz; ‘Biz bir çok defa erken seçim
olmayacaðýný açýkladýk. Seçim Normal
sürecinde yapýlacak. Seçim olsada olmasada temizlik yapýlmasý gerekir. Bu
Seçim olacak anlamýna gelmez. Temizlik
yapýlmadan zaten seçim de yapýlamaz.
Seçim yapýlmasý için temizliðin yapýlmasý
gerekir. Kesinlikle erken seçim yok’’ dedi.

AK PARTÝ ÝLÇE ÝSTÝÞARE TOPLANTISINI CEVZÝLÝBAÐDA YAPTI
AK PARTÝ PROPAGANDASI HALÝNE GELEN TOPLANTIDA SALÝH KAPUSUZ
KATILIMCILARI DÝNLEDÝ VE SORUNLARI ÇÖZMEK ÝÇÝN BURDAYIZ DEDÝ.

Baþtarafý sayfa 1’de
Beypazarý Ýlçe Yönetimininin hazýr bulunduðu toplantýya Ýl Genel Meclis Üyeleri Aydýn Sakarya,
Yaþar Hýz, Seyit Çakýr hazýr bulundu. Ýlçe Baþkaný Tuncay Kaplan ile Ýl Genel Meclis Üyesi
Aydýn Sakarya Salih Kapusuz’un yanýnda aktif rol üstlenirken Seyit Çakýr ve Yaþar Hýz’ýn uzakta
durmalarý ve sessiz kalmalarý dikkat çekti.
Salih Kapusuz Ýlçedeki birim amirlerinden faaliyetleri ile ilgili bilgi alarak sorunlarý
olup olmadýðýný sordu. Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü Hasan Yýlmaz,
Ýlçe Tarým Müdürü Beyttullah
Ertan, Baþkent Eletrik Daðýtým
Müdürü, Beypazarý Ticaret Odasý
Baþkaný Cengiz Özalp, pembe
tablo çizdiler ve her þeyin yolunda
olduðu görüþlerini Meclis Grup
Baþkan Vekili Salih Kapusuz’a
bildirdiler.
Karasörcüler adýna konuþma
yapan Makina Mühendisi bayan
Karasörcü Esnafýn AB uyum
yasalarý ile ortaya çýkan ve teknik konularla ilgili Sanayi Bakanlýðý ile ilgili sorunlarý anlatýrken
Adalet Bakanlýðýndan randevu isteðine Salih Kapusuz bu konular teknik konu ben size Bakandan
Randevu alýrým. Bu konularý Bakan ile birlikte konuþur çözüme gidersiniz dedi. Karasörcü Esnafý
Salih Kapusuz’un Sanayi Bakanýndan alacaðý Randevu gününde Bakanla görüþmeye gidecekleri
günü bekliyorlar.
Salih Kapusuz Ayaþ-Beypazarý arasýndaki yýlan hikayesine dönen çift yol ile ilgili sorunlarýn
aþýlacaðýný ve yolun yapýlacaðýný bildirdi.
Ýlçe Spor Müdürü Baha Tekin Kapalý Spor Salonu ile ilgili sorunu anlatýrken Salih Kapusuz neden
yarým iþ yapýyorsunuz, ihaleyi neden tam olarak yapmadýnýz deyince Tekin biz Kapalý Spor Salonu
ile ilgili tamirat konusunun tamamýný bildirdik ama ödenek yok denildi. Çýkan ödenekle ancak
Salonun bir bölümünü tamir ettirebildik ama salon bu haliyle aktif olarak kullanýma açýlamaz. bu
yüzden diðer kalan yarýsýnýn da tamir edilmesi gerekiyor deyince, Kapusuz ‘Kaymakamla birlikte
bir dosya hazýrlayýn ihtiyaçlarýn tamamýný yazýn ödenek çýkartalým’ dedi.
Karaþar Belediye Baþkaný Karaþar yolu ile ilgili 6 km lik bozuk yolun yapýmýný istedi ve kapusuz
hemen yolun yapýlmasý için talimat verdi. ayrýca Karaþar Belediye Baþkanýnýn Kasaba içini asfalt
yapacaðýný asfalt malzemesi mýcýrý aldýðýný Karayollarýndan gelen ekip tarafýndan bu mýcýrýn
kasaba içine serilmesi için yardým etmelerini yakýt masraflarýný belediye olarak karþýlayacaklarýný
istemesi de Salih Kapusuz tarafýndan olumlu karþýlandý ve telefonla Karayolu Genel Müdürü
aranarak konu hakkýnda bilgi verildi ve Karaþar yolunun yapýlmasý istendi.
Uruþ Belediye Baþkaný Kemal Kýlýçarslan’ýn derdi tekti. Uruþ köy olacakmýydý, olmayacakmýydý.
Nüfusu 2000 nin altýna düþen kasabalar belediyelikten düþecek kararý Baþkaný düþündürüyordu
ve kasabanýn tüm sorunlarýný unutmuþtu sanki baþkan. Salih Kapusuz Biz verdiðimiz karardan
dönmeyiz, sayýn baþkan 2008 e çok var. sen rahat ol dedi.

Toplantýya damgasýný vuran olay.

Beypazarý Kaymakamlýðýnda Sözleþmeli olarak Turizm Rehberliði yapan Erol Üçer olayý toplantýya
damgasýný vurdu. Avrasya Televizyonundan toplantýyý izlemeye gelen bir Gazeteci söz alarak
Kaymakamlýkta görevli olan ve þimdi iþine son verilen Erol Üçer’in görevine geri dönmesini istedi.
Bu olayla ilgili tüm detaylarý ve arkasýndaki olaylarý bildiðini anlatan Gazeteci, Salih Kapusuz’a
bu konuyu özel görüþerek konunun detaylarýný anlatmak istediðini belirtti. Konuþma arasýnda söz
alan Erol Üçer kendini tanýtarak Nevzat Taþdan tarafýndan sözleþmeli olarak iþe baþladýðýný çeþitli
tebrikler, teþekkürler ve onur belgeleri aldýðýný ve Beypazarýna hizmet etmek istediðini açýkladý.
Salih Kapusuz Ýlçe Kaymakamý Haluk Nadir’e bu konu hakkýnda bilgi istedi ve Mütevelli Heyeti
tarafýndan görevine son verildi deyince Kapusuz sen mütevelli heyeti Baþkaný deðilmisin dedi.
Toplantý bitiminde Erol Üçer ben görevimin baþýna dönmek istiyorum deyince Kapusuz görevine
devam et dedi ve Kaymakam Haluk Nadir’e arabasýna giderken bu konuyu çözün dedi.
ÝLÇE MÜTEVELLÝ HEYETÝ OLAÐAN ÜSTÜ TOPLANDI VE EROL ÜÇER KONUSU
GÖRÜÞÜLDÜ
27.07.2006 Perþembe günü Beypazarý S.Y.D.Vakfý Mütevelli heyeti olaðanüstü Toplantý yaptý ve
Erol Üçer konusunu tartýþtýlar. Olaðan olarak Salý günleri toplanan SYDV Mütevelli toplantýsý ilk
defa olaðanüstü toplantý yaparak Erol Üçer konusunu masaya yatýrdýlar.
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BEYPAZARI

SERTÝFÝKALI TARIM ÝÞÇÝLERÝ PROJESÝ HAYATA GEÇÝYOR
SERTÝFÝKALI TARIM ÝÞÇÝLERÝ PROJESÝ
(SETÝP)
"Sertifikalý Tarým Ýþçileri Projesi Uygulama
Esaslarý", tarýmda yapýlan istihdam kapsamýnda;
yoksullukla mücadele etmek, tarým iþçilerinin iþ
görme kabiliyetini yükseltmek, hizmetlerde kalite
ve istikrar saðlamak, yoksul ve iþsiz kesimde
istihdam oluþturmak amacýyla eðitim kurslarý,
iþ gücü yetiþtirme kurslarý düzenlemek için
Baþbakanlýk Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma
Genel Müdürlüðünden sorumlu Devlet Bakanlýðý,
Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý ile Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðý arasýndaki iþbirliðinin temel
esaslarýný belirlemek üzere imzalanan protokol
çerçevesinde hazýrlanmýþtýr.
Baþbakanlýk Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma
Genel Müdürlüðü (SYDGM), Tarým ve Köyiþleri
Bakanlýðý Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü
(TÝGEM), Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý
Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürlüðü (ÝÞKUR)
iþbirliðiyle Sertifikalý Tarým Ýþçileri Projesi (SETÝP)
geliþtirildi. Söz konusu Projeye iliþkin protokol
SYDGM'den sorumlu Devlet Bakaný, Tarým ve
Köyiþleri Bakaný, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakaný tarafýndan 29 Mart 2006 tarihinde
imzalandý.
Proje kapsamýnda tarým iþçilerine yönelik TÝGEM'e
baðlý Altýnova/Konya, Anadolu/Eskiþehir, Bala/
Ankara, Ceylanpýnar/Þanlýurfa, Çukurova/Adana,
Dalaman/Muðla, Gökhöyük/Amasya, Gözlü/Konya,
Hatay/Hatay, Karacabey/Bursa, Koçaþ/Aksaray,
Malya/Kýrþehir, Polatlý/Ankara, Sultansuyu/
Malatya, Tahirova/Balýkesir, Türkgeldi/Kýrklareli,
Ulaþ/Sivas Tarým Ýþletmelerinde, 3 Temmuz 20068 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda dönemler halinde
sulamacýlýk, traktör sürücülüðü ve bakýmý, tohum
hazýrlama, tahmil tahliye ve selektör bakýmý ile
hayvancýlýk hizmetleri alanlarýnda eðitim verilecek.
Kursun sonunda yapýlacak sýnavda baþarýlý olanlara
eðitim gördükleri alanlarda sertifika verilecek.
Sertifikalý iþçiler, hizmet alýmý yoluyla TÝGEM
iþletmelerinde çalýþtýrýlacak. Proje kapsamýnda
tarým iþçiliði alanýnda baþvurular, baþvuru sahibinin
ikametgahýnýn bulunduðu yer Sosyal Yardýmlaþma
ve Dayanýþma Vakfýna yapýldý. Baþvurular 20 Nisan
2006-20 Mayýs 2006 tarihleri arasýnda yapýlarak
sona erdi.
Tarým iþçileri eðitimi için baþvuracaklarda þu
þartlar arandý.
1) 18-45 yaþ arasýnda olmak,
2) Ýlköðretim mezunu olmak(8 yýllýk zorunlu
eðitimden önceki dönem için ilkokul mezunu olmak)
3) Ýþsiz olmak.
PROJENÝN AMAÇ VE KAPSAMI
Bu "Uygulama Esaslarý" 3294 sayýlý Sosyal
Yardýmlaþma ve Dayanýþmayý Teþvik Kanunu
ile belirlenen hedef kitlede yer alan 18-45 yaþ
arasýndaki iþsizler baþta olmak üzere, tarým
iþletmelerinde çalýþmak isteyen kiþilere ve bilinçli

tarým yapmak isteyen çiftçilere yönelik, Baþbakanlýk
Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel
Müdürlüðü, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Tarým
Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü ile Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Türkiye Ýþ Kurumu
Genel Müdürlüðü iþbirliðinde Tarým Ýþletmeleri
Genel Müdürlüðü tarafýndan yürütülecek projenin
uygulama usul ve esaslarýný belirlemek amacýyla
hazýrlanmýþ.
TANIMLAR
Bu uygulama esaslarýnda geçen:
TÝGEM :Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýnýn ilgili
kuruluþu olan Tarým Ýþletmeleri Genel
Müdürlüðünü,
ÝÞKUR :Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý
Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürlüðünü,
SYDGM :Baþbakanlýk Sosyal Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Genel Müdürlüðünü,
SYDV : Ýl ve Ýlçelerdeki Sosyal Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Vakýflarýný,
Ýþletme : TÝGEM'e baðlý Tarým Ýþletmeleri
Müdürlüklerini,
Kurs : TÝGEM'de uygulanacak mesleki eðitimleri,
Kursiyer: Kurslarda eðitim alan kiþileri,
Eðitici : Öðretmen, usta öðretici veya eðitmeni
ifade eder.
Projenin Uygulama Aþamalarý
1-Baþvurularýn Alýnmasý ve Deðerlendirilmesi
Proje için baþvuranlarda aranan þartlar
a)Tarým iþçileri eðitimi için baþvuranlarda
aranan þartlar:
18-45 yaþ arasýnda olmak,
En az ilköðretim mezunu olmak (8 yýllýk eðitimden
önceki dönem için ilkokul),
Ýþsiz olmak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kapsamýnda olmamak.
b)Teknik Personel (Zir. Müh.-Vet. Hek.) eðitimi için
baþvuranlarda aranan þartlar:
Ýlgili fakülte mezunu olmak,
Ýþsiz olmak.
2-Baþvuru merkezleri
Tarým iþçileri eðitimi için ilk baþvurular ilgili
SYDV'lere yapýldý.
Teknik personel eðitimi için ilk baþvurular TÝGEM
Ýþletmelerine yapýldý.
3-Baþvurularýn Deðerlendirilmesi
a) Tarým Ýþçileri için:
SYDV'ler tarafýndan baþvuru süresinin bitiminde
oluþan aday adayý listesi, baþvuranlarýn 3294 sayýlý
Kanun kapsamýnda olup olmadýklarýný gösteren
Vakýf Mütevelli Heyeti Kararý ile birlikte SYDGM
aracýlýðýyla TÝGEM'e bildirildi. Kursiyer adaylarýnýn
seçimi, ilgili Tarým Ýþletmesi ile ÝÞKUR Ýl
Müdürlüðü tarafýndan yapýlýyor. Deðerlendirmeler
yapýlýrken 3294 sayýlý Kanun kapsamýnda bulunan
kursiyer aday adaylarýna öncelik verildiði belirtildi.
Baþvurular 20 Nisan - 20 Mayýs arasýnda yapýldý.
SYDGM mevcut baþvurular 29 Mayýs tarihine kadar
TÝGEM'e bildirildi. Bu tarihten sonra TÝGEM,

BÖLGE
TÝCARET
AJANDASI
ve REHBERÝ
HAZIRLANIYOR

Ticaretle mi uðraþýyorsunuz? Telefonla
aranmak istiyorsanýz bizi arayýn.

ORTA ANADOLU REKLAM
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ÝÞKUR'la müþtereken kursa katýlacaklarý tesbit etti.
b) Teknik Personel için:
Baþvuru süresinin bitiminde, ilgili tarým
iþletmelerine baþvuran teknik personelin seçimi ilgili
Tarým Ýþletmesi ile ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü tarafýndan
yapýldý.
PROJEYE KATILANLARIN EÐÝTÝMLERÝ
Eðitim Konularý:
a) Tarým Ýþçileri için: Sulamacýlýk, traktör
sürücülüðü ve bakýmý, tohum hazýrlama, tahmil
tahliye ve selektör bakýmý, hayvancýlýk hizmetleri
(sýðýrcýlýk, koyunculuk) vb. konularýnda eðitim verilecek.
b) Teknik personel için: Teknik personele iþ idaresi,
iþ takibi, teknik kayýt ve mezun olduðu bölümle ilgili
konularda eðitim verilecek.
Eðitimin Kapsamý:
Teorik eðitim dýþýndaki eðitimin uygulamalý olarak
yapýlmasý esas alýnýyor. Kursiyerler, TÝGEM'in
iþçileri ve diðer personeli ile birlikte iþ yapacaklar.
Ýþi dinleyerek, görerek, uygulayarak ve uygulama
sonuçlarýný deðerlendirerek öðrenecekler.
Eðitimin Süresi
Kursiyerler,eðitim için müracaat edilen
konulara göre 15-90 gün süreli eðitime tabi tutulacaklar.
Eðitim Sonunda Kursiyerlere Sertifika Verilecek
Kurs sonunda yapýlacak sýnavda baþarýlý
olanlara, eðitim gördükleri alanlarda durumlarýna
uygun sertifika verilecek. Tarým Ýþletmelerinde
hizmet alýmý þeklinde müteahhitlerin iþçisi olarak
sýnav tarihi itibariyle toplam bir yýl iþçi olarak
çalýþanlarýn, çalýþtýklarý alanla ilgili sýnava girme
haklarý da var.
PROJEDE ÝÞBÝRLÝÐÝ YAPAN KURUMLARIN
GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERÝ
TÝGEM'in Görev ve Yükümlülükleri:
1-TÝGEM iþletmelerinde yapýlacak iþgücü yetiþtirme
kurslarý için bu çalýþmalarýn yapýlmasýna elveriþli
uygun bir yer tahsis etmek, düzenlemek ve imkânlar
ölçüsünde gerekli malzemeyi temin etmek,
2- Kursiyerleri iþbirliði yapýlacak kurum ve
kuruluþlarla birlikte belirlemek,
3- Ýþletmelerde gerçekleþtirilecek kurs ve etkinliklerin belirli bir düzen içerisinde yürütülmesini
saðlamak,
4- Kurs sýrasýnda görevlendirilecek eðiticilerin
düzenli ve huzurlu bir ortamda çalýþmalarý için gerekli önlemleri almak, kurs denetçisi ve yöneticisinin
görev yapmasýna olanak saðlamak,
5-Baþarýlý kursiyerleri aldýklarý eðitim ile ilgili
iþkollarýnda, öncelikli olarak çalýþtýrmak üzere, ihale
þartnamelerine hüküm koymak,
6-Eðitimle ilgili faaliyetlerin gerçekleþtirilmesini
saðlamak,
7- Kaza riski yüksek meslekler kapsamýna
giren kurslarda, ortaya çýkabilecek kazalar için gerekli önleyici tedbirleri almak ve kursiyere eðitim
süresince Aðýr ve Tehlikeli Ýþler Tüzüðünde belirtilen
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12 aðýr ve tehlikeli meslek sýnýfýna giren mesleklerde,
ferdi kaza grup sigortasý yaptýrýlmasýný saðlamak,
8- 3294 Sayýlý Kanunla belirlenen hedef kitlede
yer almadýklarý ilgili SYDV'ler tarafýndan bildirilen
kiþilerin kurslara kabulü durumunda, bu kursiyerlerin eðitim masraflarý ile teknik personelin eðitim
masraflarýný karþýlamak,
9- Kursiyerlerin konaklama, iaþe, ulaþým vb. giderlerini karþýlamak,
10- Projenin uygulama safhalarýna iliþkin, belirli
periyotlarla taraflarý bilgilendirmek.
ÝÞKUR'un Görev ve Yükümlülükleri:
1-Fiilî kurs günlerinde kursiyerlere, kursiyer cep
harçlýðý ödemek,
2-Kursiyerlerin eðitim süresince Aðýr ve Tehlikeli
Ýþler Tüzüðünde belirtilen 12 aðýr ve tehlikeli
meslek sýnýfýna giren mesleklerde, ferdi kaza grup
sigortasý prim bedelini ödemek,
3- Ýþletmelerde yapýlan iþgücü yetiþtirme kurslarýný
denetlemek,
4-Kurslarý baþarý ile bitirenlere "Ýþgücü Yetiþtirme
Belgesi" vermek,
5-Kurs düzenlenecek Ýl Müdürlüklerinde Ýþ ve
Meslek Danýþmanlýðý servisleri mevcut ise, kursiyerlerin seçimi aþamasýnda iþ ve meslek danýþmanlýðý
hizmetleri vermek ve iþe uyumlarýna yardýmcý
olmak.
SYDGM'in Görev ve Yükümlülükleri:
1-TÝGEM tarafýndan bildirilen eðiticilerin ders
ücretlerini karþýlamak.
2- Eðitimle ilgili kýrtasiye ve eðitim malzemelerinin
bedelini karþýlamak.
3-SYDV'lerden yardým alan veya yardým alma durumunda bulunan vakfýn hedef kitlesindeki kursiyer
aday adaylarýný ilgili vakýflar aracýlýðý ile belirlemek.
KURSÝYERLERÝN KURS BÝTÝMÝNDE ÝSTÝHDAM
EDÝLMELERÝ
TÝGEM'in hizmet satýn aldýðý yükleniciler tarafýndan
istihdam edilecek kiþilerin sertifikalý olmasý yönünde
ihale þartnamelerine hüküm konulacaðý, Sertifikalý
iþçiler, hizmet alýmý yoluyla TÝGEM iþletmelerinde
çalýþtýrýlacaðý açýklandý.
Ýþçilerin ücret ve sosyal güvenlik ödemeleri TÝGEM
tarafýndan garanti edilecek ve gerektiðinde yüklenici
hak ediþi ödenmeden iþçilerin ödemeleri yapýlacak.
Ýþçilere bir yýlda 12 ay çalýþtýrýlma taahhüdü verilmemekte. Kurs baþlangýcýnda hangi iþin hangi
mevsimlerde yapýlacaðý ve iþçi ihtiyacý bildirilecek.
Ýþçiler Tarým Ýþ Kolunda faaliyeti olan bir sendikaya
mevzuatý dahilinde üye olabilecekler.
YÜRÜTME
Bu "Uygulama Esaslarý"nýn yürütülmesinden
TÝGEM, SYDGM ve ÝÞKUR’un müþtereken sorumlu olduðu açýklandý.

ÝÞTE GAZETE
BU YAA...
Haberler Ýnternette

FOTOÐRAF
ALBÜMÜNÜZDEKÝ TÜM
FOTOÐRAFLARINIZ
VCD - DVD ALBÜM HALÝNE
GETÝRÝLÝR.
1 CD ALBÜM 130 YTL.
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