TÜRKİYE REKORTMENİ BEYPAZARI’NDAN

21 YILDIR KIRILAMAYAN TÜRKİYE REKORU KIRILDI
da yapılan Salon Atletizm Şampiyonasında 21
yıldır kırılamayan 800 metre Yıldızlar Salon
Türkiye Rekorunu kırdı.
Hande YAZICIOĞLU 2 dakika 16 saniye ile 21
yıldır kırılamayan rekoru 2 dakika 15 saniyeye
indirerek Türkiye rekoru kırmıştır. Aralık 1992
doğumlu olan Hande YAZICIOĞLU ülkemiz
atletizm otoritelerince geleceğin yıldız sporcusu
olarak gösterilmektedir. Hande YAZICIOĞLU

2007 yılında
Güney Avrupa
4.sü ve balkan
şampiyonu
olan Hande
YAZICIOĞLU
1 Mart 2008
tarihinde
Beyaz Rusya
*www.yeniyildizgazetesi.com

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

Beypazarı Lisesi 1. Sınıf öğrencisi, 5 yıldır atletizm sporuyla uğraşmakta. Çok sayıda Türkiye
Şampiyonlukları ve uluslar arası dereceleri var
ve 14 yaşında Balkan Şampiyonluğuna ulaşma
başarısı göstermiş. Antrenörlüğünü ilçe koordinatör beden eğitimi öğretmeni Muhsin SOYSAL
yapıyor.
Antrenör Muhsin SOYSAL: ''Hande
YAZICIOĞLU'nun ileride Türk atletizmini

*www.ortaanadoluas.com

Dünya arenasına çıkaracak ve kendinden sonra
gelecek sporculara örnek olacak yetenek ve
karaktere sahip bir sporcu olacağına inanıyorum.
Bunu gerçekleştirmek içinde tüm bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Türkiye'nin en değerli
antrenörlerinden olan Gazi üniversitesi
hocalarından Ahmet Peker ile işbirliği halinde
Hande YAZICIOĞLU nun antreman planları
yapılmaktadır'' diyor.

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com
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İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.
TE LEFONUNUZ

‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’

YE TERLÝ

CİNAYETMİ?, İNTİHARMI?..
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Mehmet Ali Dikmenlioğlu;
‘‘DSP’den Beypazarı
Belediye Başkanlığı’na
adayım’‘ dedi

THK Şube Başkanı Mehmet
Ali Dikmenlioğlu DSP’den
Beypazarı Belediye
Başkanlığına aday olacağını
açıkladı. Dikmenlioğlu ile
ilgili röportajımız önümüzdeki
haftalarda.

Bursa Osmangazi
Belediyesi'nden
Beypazarı Ziyareti

Beypazarı Belediyesi Osmangazi
Belediyesi yetkililerini ve
Osmangazili esnafları ağırladı.
Osmangazi’den gelen 50 kişilik
heyet; Beypazarı Belediye
Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret
ederek, Beypazarı Yeniden projesi ile devam eden projeler
hakkında bilgi aldılar. Özellikle
restorasyon çalışmalarına ve
yöresel ürünlerin ön plana
çıkarılması konusunda yapılan
çalışmalara büyük ilgi gösteren
Osmangazi Belediye Başkanı
Bayram Vardar’ın başkanlığındaki ziyaretçiler; ilçeyi bizzat gezerek incelemeler yaptılar.

Beypazarı Sanayi Çarşısı
esnaflarından Saraylı
Ramazan Akpınar’ın
Sarıyar Köprüsünden
düşerek öldüğü öğrenildi.
Ramazan Akpınar’ın cesedi
Adli Tıpba gönderilerek
otopsisi yapıldı.
Yapılan otopsi sonucunda

Ramazan Akpınar’ın ölümü
ile ilgili soruşturma çok
yönlü olarak devam ediyor.

05.03.2008 Çarşamba günü THK
Beypazarı Şube binasında Olağan
Genel Kurul toplantısını yaptı.
Yapılan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Asillere
Mehmet ali dikmenlioğlu,
Hüseyin Sürücü, Ünal Çevik,
Durmuş Günel, Mustafa ertürk,
Yedeklere Lokman Yılmaz, Emin
Uzunoğlu, Davut Yaman, Yusuf
Erdoğan, Mustafa Bayındır

seçildiler. Denetleme Kurulu Asil
üyeliklere ise Zeki Tokgöz,
A.Rıza Yılmaz, Orhan Taşkıran,
yedek denetleme Kuruluna Ali
Taşcıoğlu, Alibey Kılıçarslan,
Duran İnözü seçildiler.
M.Ali dikmenlioğlu ve Hüseyin
Sürücü Büyük Genel Kurul
Delegesi oldular. Yapılan Kongre
sonrasında M.Ali dikmenlioğlu
THK Beypazarı Şube

Başkanlığına seçildi.
Kongre sonrasında THK Şube
Başkanlığına seçilen M.Ali dikmenlioğlu; ‘’THK olarak
Beypazarı’na kurum yardımlarının sürekliliğini sağlamaya
devam edeceğiz. Beypazarından
topladığımız yardımları yine
Beypazarı’na döndürüyoruz ve
yardımlarımız devam edecek’‘
dedi.

THK Beypazarı Şube Başkanlığı
07.03.2008 tarihinde Beypazarı
S.Y.D.V. Aş Evine Et yardımı
yaptı.
THK Genel Başkanlığından
gelen adak kurbanlarından 13
koyun gövdesi Beypazarı THK

Şube Başkanlığınca Aş Evine
teslim edildi. Şube Başkanı
M.Ali Dikmenlioğlu; ‘’Gelen
kurbanların fakir fukaraya sıcak
yemek olarak dönüşümü
sağlanacaktır’‘ açıklamasında
bulundu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle Ankara’daki 33 Lions
Kulüplerinin birlikte düzenledikleri “Türkiye’de Kadın Olmak”
isimli panel ve ödül töreninde
mesleklerinde başarılara imza
atmış kişilere ödülleri takdim
edildi. Ankara Ticaret Odası salonunda düzenlenen törene
başarılarıyla isim yapmış, Hukuk,

Akademisyen, Sanat, İş ve Basın
camiasından isimlerle birlikte
Ankara’daki yabancı Büyükelçi
eşleri de katıldı. Panelin ardından
düzenlenen ödül töreninde
Beypazarı Belediye Başkanı
Mansur Yavaş’a “Başarı Ödülü”
verildi.
Panelde yabancı Büyükelçi eşleri
tarafından açılan kendi ülkelerini

Akpınar’a Allahdan rahmet
yakınlarına ve ailesine
başsağlığı dileriz.

MÜSİAD’dan ve Lions Kulüpten Mansur Yavaş’a Ödül

Mehmet BAÞTÜRK

Yazısı sayfa 2’de

Yapılan yorumlar Ramazan
Akpınar’ın ölümünü şaibeli
hale getiriyor.
Akpınar intihar mı etti?,
yoksa öldürüldü mü? veya
ölümüne sebebiyet mi verildiği Nallıhan Cumhuriyet
Savcılığınca yapılan soruşturma ile ortaya çıkacak.

THK’NDAN AŞEVİNE ET YARDIMI

Kemal ÇELEN

Yatıp kalkıyor Beypazarı’nı
düşünüyoruz.
Beypazarı nereye gidiyor
sorusunu sormayı vicdani
borç olarak görüyoruz.

darp izine rastlanmadığı
öğrenildi.
Ramazan Akpınar’ın ölümü
sonrasında intihar ettiği
yorumları ile beraber
öldürüldüğü veya tehdit
sonucu köprüden atlamaya
mecbur bırakıldığı yorumları yapılıyor.

THK KONGRESİNİ YAPTI. BAŞKAN M.ALİ DİKMENLİOĞLU

HER TELDEN

Nereye Gidiyor!?..

BEYPAZARI

BEYPAZARI SANAYİCİ ESNAFLARINDAN RAMAZAN AKPINAR’IN KÖPRÜDEN DÜŞÜP ÖLDÜĞÜ BELİRTİLDİ.

FORUM
Beypazarı
Ekonomisi

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53

YAHOVA ŞAHİTLERİNE SORULARIMIZ

1- 1870 Yılında ABD.de Charles
Taze Russel tarafından kurulan
ve onun 1916 yılında ölümünden sonra yerine Joseph
Franklin geçti. 1942 yılında
Franklin’in ölümü üzerine yerine Nathan Homer Knorr getirildi.

Yazısı Sayfa 3’de

TÜKETİCİ FİYAT
ARTIŞLARI İLE ERİYOR

Haberi sayfa 2’de
2007 nin kralı YTL
Haberi Sayfa 4’de

KAÇAK ELETRİK
ASKERLİĞİ UZATIR
Haberi Sayfa 3’de

BEYPAZARI ERTUĞRUL
ÖZER PARKI BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİNCE YAPILDI

Haberi sayfa 3’de

ÇİPLİ PASAPORT
YOLDA
Tanık Koruma Kanunu
Onaylandı
Haberleri Sayfa 3’de

tanıtıcı standlar davetliler tarafından büyük ilgi gördü.
Diğer bir ödül de Müstakil
Sanayici ve İşadamları
Derneği(MÜSİAD) Ankara
Şubesi'nden geldi. 09 Mart Pazar
günü Ankara Ticaret Odası'nda
yapılacak 15. Olağan Genel
Kurulu'nda Mansur Yavaş'a
plaket takdim edileceği bildirildi.
ANADOLUNUN YARATTIĞI
MÜCEVHERLER
YTL DEĞERLENİYOR
Maliye Bakanlığından Yeni
Uygulama

Haberleri sayfa 4’de

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

Mansur Yavaş
Brüksel'den Döndü

Beypazarı Belediye Başkanı
Mansur Yavaş; NATO Genel
Sekreterliği Kamu
Diplomasisi Direktörlüğünün
davetlisi olarak milletvekilleri,
üst düzey bürokratlar ve öğretim üyelerinden oluşan bir
heyetle NATO Genel
Merkezini ziyaret ederek
incelemelerde bulunduğu
Brükselden döndü.
Brüksel’de NATO Genel
Sekreterliği’nde TürkiyeNATO ilişkileri hakkında
uzmanlar tarafından verilen
konferanslara katılan Türk
heyeti; NATO’daki son
gelişmeler, yeni gündem maddeleri ile ilgili bilgiler aldılar.
Heyette Mansur Yavaş’ın yanı
sıra, Ağrı Valisi Halil İbrahim
Akpınar, Danıştay 1.Daire
Hakimi Yılmaz Çimen, MHP
Sakarya Milletvekili Prof. Dr.
Münir Kutluata, CHP
Çanakkale Milletvekili Ahmet
Küçük, DSP Ankara
Milletvekili Mücahit Pehlivan
ve Prof. Dr. Mehmet Necdet
Serin, Prof. Dr. Funda Keskin,
Yrd. Doç. Dr. Özlen Çelebi,
Doç. Dr. Argun Karacabey
gibi akademisyenler yer
aldılar.

KIZAK
ŞENLİĞİ
İPTAL
EDİLDİ

Her yıl Geleneksel hale
gelen ve 09 Mart Pazar günü
gerçekleştirilmesi planlanan
Kızak Şenliği, Beypazarı
Belediyesinin internet sitesine düşen bir duyuru ile
iptal edildiği açıklandı. İptal
sebebi olarak hava şartları
nedeniyle iptal edilmiştir
denildi.

07 Mart 2008 Cuma

VEDA
Size mutlu haberim var
Hakkınızı helal edin.
Beytullah’a seferim var
Hakkınızı helal edin.

Ekmeğim Kevser’e banam
Zemzem içip suya kanam
Yerde yatan gelin anam
Hakkınızı helal edin.

Helal rızık bütün çabam
Konu-komşu ve akrabam
Göçüp giden yiğit babam
Hakkınızı helal edin.

Ermek için selamete
Sarıl dine-diyanete.
Evlatlarım Selçuk-Mete
Hakkınızı helal edin.

Sır ifşa etmez sözlerim
Derdim içimde gizlerim.
İki gözüm İkiz’lerim
Hakkınız helal edin.

Vefakarım munis karım
Kalmasın hülyamız yarım.
Ağbeylerim ablalarım
Hakkınızı helal edin.
Ellisine erdi yaşım
Çatılma ne bilmez kaşım.
Siz mahalle arkadaşım
Hakkınızı helal edin.

Boynum ince ipten kıldan
Af dilerim cümle kuldan.
Dostlar, kışla ve okuldan
Hakkınızı helal edin.

Ulularım, erenlerim
Niyazla geçti günlerim.
Sevdiklerim, sevenlerim
Hakkınızı helal edin.
Aleme eyle bir nazar
Kimi yapar, kimi bozar.
Ahbablarım şair-yazar
Hakkınızı helal edin.

ÞÝÝRLERÝNÝZ

Nerden geldim, neredeyim
Gece gündüz zikirdeyim.
Gönlü gani ağabeyim
Hakkınız helal edin.

Zehir aşı zülal ettim
Neler neler hayal ettim.
Ben hakkımı helal ettim
Hakkınızı helal edin!..
Abdullah SATOĞLU
ULU CAMİM SENİN
Harçsız konur taşın,
Asırlık yaşın,
Görkemlidir yapın,
Nur yüzlü cemaatın,
Ulu Camim senin.
Tavanın kubbeli
Mimar Sinan eli,
Ezelden ebedi,
Yapın en güzeli,
Ulu Camim senin.

Gövden uzun meğer,
Başın göğe değer,
Yerde nişaneler,
Çifte minareler
Ulu Camim senin.
Minare alemin,
Kur’an da bilimin,
İlk ezanı okumuş
Bilali Habeşin,
Ulu Camim senin.

Baş eğmiş zalimin,
Olmazmış zulmün,
Yer üstünde tekdir,
Yapı tarzı tümün,
Ulu Camim senin.
Minare şerefesi,
İmanın nefesi,
Günde beş defadır,
Vakit ezan sesi,
Ulu Camim senin.

Öğüt verir minber,
Yön mihraba döner,
Öksüze yoksula,
Olmuşum hep siper,
Ulu camim senin

Sıra sıra safın,
Önde çok sevabın,
Niyet Kıyam kıraatin,
Selam selavatin,
Ulu camim senin.

Cuma Cemaat taşar,
Yoksa aklım şaşar,
İyi Melek kanat açar,
Kötü melek burdan kaçar,
Ulu Camim senin.
Huzur veren havan,
Cenabı Allah yuvan,
Af eder duan,
Huzur doldu buran,
Ulu Camim senin.

Suyla abdest alan,
Kalpten namaz kılan,
Secdeye kapanan,
Dinine inanan,
Ulu Camim senin.

Tesbihler çekilir.
Kalp başlar duaya,
İki el açılır,
Yakarış Mevla ya
Ulu Camim senin.
Ömer DOĞAN
BENİM OLA
Bulutlar toplanmış gökyüzüne,
Yağmur damlıyor güzel yüzüne,
Anası içeri gir der güzel kızına,
İçeri girmeden baktım gözüne.

Gönül ahu değer bulmuş dolanır.
Çıkmış cama cam önünde boyanır.
Sevgi neki sevdalım diye sayılır.
Gözlerim bakar içim bayılır.

Ne olursun gözlerime bakma birtanem.
İpek gibi saçları omuzda dane
dane.
Bana sevgilim dese kıymazmıyım ben cane.
Benim ola güzel allahım ne
şahane.

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=400 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

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

KÜLTÜR-EDEBÝYAT
Parmağında yüzük inci tanesi
gibi.
Dönüyorum her gece orda pervane gibi.
Kaderin yok demesi felekten
darbe gibi.
Benim ola o güzel, Allahım evli
gibi.
Erzurumlu Şair Çetin AVCI
SEN NE BİÇİM
Rüzgar gibi esiyorsun.
Çiçek versem küsüyorsun.
Başakasıyla geziyorsun.
Sen ne biçim yaşıyorsun.

Evime gelme diyorsun.
Mesajda sevmem diyorsun.
Beni görsen sarıyorsun.
Sen ne biçim yaşıyorsun.
Ona buna sırıtırsın.
Gezer tozar kırıtırsın.
Yüz verirsin sürütürsün.
Sen ne biçim yaşıyorsun.
Ağlarım duman olurum.
Seni görür kahr olurum.
Gitme kurbanın olurum.
Sen ne biçim yaşıyorsun.

Gece uykumu bozarım.
Sana şiirler yazarım.
Ben bir garip ozanım.
Sen ne biçim yaşıyorsun.
Erzurumlu Şair Çetin AVCI

TÜKETİCİ FİYAT
ARTIŞLARIYLA ERİYOR.

Ankara, İstanbul, Mersin ve
İzmir illerinden derlenen fiyatlara
göre Şubat ayında perakende
seviyesinde artış görülürken, bazı
ürünlerde de azalma meydana
geldi. Bu dönemde ette yüzde
1.1, ıspanakta yüzde 2.9 ve kuru
fasulyede yüzde 3.3 fiyat düşüşleri görüldü. Yeşil fasulye, sivri
biber, salatalık, mandalina,
havuç, kuru kayısı, pırasa, gibi
ürünlerde fiyat artışı gözlemlendi.
Yumurtada ise fiyatta bir değişiklik görülmedi. Yeşil fasulye şubat
ayında fiyat artışının en fazla
olduğu ürün oldu. Geçen aya
göre yeşil fasulyenin fiyatı yüzde
39.1 artış gösterdi. Yeşil fasulye,
sivri biber, salatalık, mandalina,
armut, pırasa, havuç, patlıcan,
kuru incir, kuru kayısı, kuru
üzüm gibi ürünlerde fiyat artışında üretici fiyatlarındaki artışın
etkisinin görüldüğü söylenebilir.
Üretici ve tüketici arasındaki
fiyat farkına baktığımızda yaş
sebze ve meyvede yüzde 300'lere,
kurutulmuş ürünlerde yüzde
191'lere, baklagillerde yüzde
167'lere ve hayvansal ürünlerde
yüzde 171'lere kadar fiyat artışı
olmaktadır. Görüldüğü üzere
üretici ve market fiyatları arasındaki makas, çok yüksek.

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Beypazarı Ekonomisi Nereye Gidiyor.

Yatıp kalkıyor Beypazarı’nı düşünüyoruz.
Beypazarı nereye gidiyor sorusunu sormayı vicdani borç olarak
görüyoruz.
Gördüklerimiz bizi mecbur bırakıyor Beypazarı’nı düşünmeye.
Çünkü Beypazarı sevdamız olmuş.
Bir zamanlar ekonomisi il ve ilçeler arasında sıraya giren
Beypazarı’na neler oluyorda ekonomik krizlerle uğraşıyor.
Evet Beypazarı ekonomisi Kayseriden sonra ikinci sıraya giriyordu bir zamanlar. Şimdi ne oldu da geriledi.
İflas edenler dün belki tek tük iken bugün herkesde bir endişe ve
iflas kapıda. İnsanlar gün be gün fakirleşiyor. SYDV den yardım
alan sayısı hızla artıyor.
İşini kaybeden ve çaresizlik içinde olan insanlarla her gün yüz
yüze geliyoruz.
Ne değişti Beypazarı’nda da bu günlere gelindi?..
Beypazarı’nı eski görkemli günlerine taşımak için neler yapılmalı?.. Hani bunu sorgulayan ve tartışan beyinler?.. Hani
Beypazarı sevdalısıyız deyip ahkam kesenler nerde?.. Hani bu
ilçenin siyaseti bizden sorulur diyen siyasiler ve hükümet partisinin ilçe yöneticileri?..
Galiba onların memnuniyeti var bu gidişattan.
Kardeşim bu gidişatı belki durduramayabilirsiniz ama paneller,
oturumlar, forum toplantıları, seminerlerde mi düzenleyemezsiniz. Bu toplantılarda Beypazarı’nın önünün açılması için
görüşleri paylaşamazmısınız. Formüller üretemezmisiniz!?..
Bu şehrin tarımı ile övünüyorduk, karasörü ile övünüyorduk, el
işleme gümüşleri ile övünüyorduk. Ekonomiye katkıları ile gurulanıp tüm Türkiye’ye destan yazıyorduk. Evet tarım var, toprak
var ama üretici kaybolma noktasında. Sulama için kullanılan
elektrik parasını bile ödeyemez hale geldi çiftçi. Elektrik borçları
dağlar gibi büyüdü. Üretim girdileri artıkça arttı. Üretici ne ekeceğini şaşırdı. Ne ektiyse zarar etti. Üretici Tüccarın eline düştü.
Karasör Sanayimiz farklımı sanki. Hangimiz biliyoruz kaç
karasörcü esnafımız işini bıraktı, başka işlerle işini devam ettirmeye çalışıyor. Var zannettiğimiz karasör sanayimizde kaç kişi
çalışıyor ve kaç para maaş alıyorlar ve bu maaş ilçe ekonomisine
ne kadar yansıyor. Karasörcü esnafımızdan ilçe ekonomisine ne
kadarlık bir katkı sağlanıyor.
Hani dün tarlalarda çalışan Beypazarı’nda yaşayan ve ikamet
eden insanlarımızın yüzde kaçı tarlalarda çalışıyor bileniniz var
mı!.. Her çarşambadan çarşambaya bostancı ağalarının dağıttığı
yevmiyelerini alıp esnafa olan borcunu ödemeye koşan tarım
çalışanlarımız nerde?.. Esnaf neden dükkanının önüne sandalyesini koymuş bekliyor bunu hiç düşündünüz mü?..
Getirdik doğudan ucuz işçileri, ilçe insanımızı çalışmaz hale
düşürdük. İlçede oturanlarımız çalışmayıncada esnafa para yansımıyor. Doğudan gelen işçilerimizin ilçe ekonomisine
katkılarının ne olduğunu bileniniz var mı?.. Ben söyleyim isterseniz. Fazla bir katkısı yok. Kazandıkları paralarını geldikleri yere
alıp götürüyorlar. Sadece pazardan alış veriş yapıyorlar. İlçe
esnafımıza bu yansımıyor bile. Evet arıyoruz o eski günleri. Hani
pazar ağzında yevmiyelerini almak için bekleyen analarımızı,
babalarımızı, bacılarımızı arıyoruz. Kıymetini daha yeni yeni
anlamaya başladık onların. Ne kadar çokmuş ilçe ekonomisine
katkıları. Ağalardan aldıkları paraları hemen esnafa olan
borçlarını ödemek için koştuklarını unutamadık. O günlerde
esnafın da dolayısıyla da ilçe halkının yüzü gülüyordu. Ama
şimdi öyle mi. Doğunun almanyası olan ilçemiz dışardan gelen
ucuz işçiler sayesinde paramızda girdiği kapıdan dışarı kaçıyor.
Elbette zor günler yaşar bu ilçe ekonomisi.
Dün tarlada çalışan insanlarımız belki de bu gün SYDV nın birer
üyesi durumunda. Oysa dün kimseye ihtiyacı yok tu onların.
Çalışıp karnını doyuruyordu ve kazandığını da ilçede harcıyordu.
Evet artık düşünme zamanı geldi ve Beypazarı ekonomisini düze
çıkartmak için bazı şeyleri Beypazarı’nın Kaymakamından,
Belediye Başkanından, kurumlarımızın amir ve memurlarından,
siyasi parti örgütlerinden, muhtarlarımızdan, oda ve dernek
başkanlarına kadar herkesin katılacağı forum toplantıları ile
Beypazarı’nda neler yapılması gerektiği artık tartışılmalı ve
geriye giden ekonomiyi düzeltmenin çareleri tartışılmalı.
Evet marketlerin karşısına hipermarketler kurulacak bu tüketicilerimiz için bir avantaj. İlçemizde açılan bu firmaların sattıkları
ürünlerin yüzde kaçı Beypazarı ürünlerinden oluşuyor?.. Evet
ucuz olduğu için alışveriş yapıyoruz belki ama bu firmalarında
ilçe ekonomilerine katkılarının sağlanması gerekmez mi?..
Paramız neden dışarıya uçup gitsin ki?.. Gelin vakit çok geç
olmadan bu sorunları tartışalım ve beypazarı ekonomisinin kötü
gidişine dur diyelim. Olmaz değil çok şey yapılabilir.
Belki bazı şeylerin önüne geçemeyebiliriz ama yeni formüllerle
yeni projelerle önüne geçemediğimiz gidişatın önünde yer alabiliriz ve Beypazarı ekonomisini daha yükseklerde bir yerlere
taşıyabiliriz. Neden Beypazarı dışarı açılmasın. Neden büyük
pazarlama firmaları kurulmasın. Neden Beypazarı ürünleri Tüm
Türkiye’ye dağıtılmasın. Engel nedir bunlara. Hep dışardan
gelenler mi paramızı alıp gidecekler. Bizde dışardan getiririz
parayı. Bir denklem kurarak ayak uydurabiliriz yeni gelişmelere.
Evet belki hazırlıksız yakalandık yeni değişimlere ama ben bu
değişimlere ayak uydurabileceğimizi biliyor ve inanıyorum.
Bu yazım ilçe yöneticilerime bir çağrı olarak görülmeli ve forum
toplantılarıyla Beypazarı’nın bu günü ve yarını tartışılmalı çok
geç olmadan. İlçeden göç var bu gerçekle hareket edilmeli. Bu
bir sorumluluktur. Yoksa yarın çok geç olacak.

BEYPAZARI TÝCARET ODASI
ÜYELERÝNE
WEB SÝTESÝ ÝÇÝN DOMAÝN
PAKETLERÝNDE % 15 ÝNDÝRÝM

Sýnýrsýz+10 E-posta+.Com Ýsim Tescili KDV dahil
170 YTL deðil 145 YTL

BU FIRSAT KAÇMAZ
TEL:762 51 63

Tüm ilanlarınız için yeni
bir sitemiz yayına giriyor.
www.beypazariilan.com
ile emlak ilanlarınız için
www.beypazariemlak.com
sitelerimiz çok yakında
aktif olarak bölge
halkımızın
hizmetine giriyor.

FORUM

2

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:6-7-32 Beypazarý
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 Cep:0.532.557 98 53

Ýmtiyaz Sahibi:Orta Anadolu Gazetecilik 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:Renk İş Matbaası
Tel-Fax:763 12 76 Beypazarý/Ank.

Haber Koordinatörü:
Yüksel UYSAL
Kadın&Aile Köşesi
Şükran ÇELEN
Bölge Koordinatörü:
Mustafa Ekrem UYSAL
Ankara Haberleri
Haldun ŞAHİN-Nih at UÇAR
Nallýhan Temsilcisi
Hasan OLUM
Çayýrhan Temsilcisi
Ayh an DEMÝRÇELÝK
Sincan &Yenikent Temsilcisi
Musa UYSA L
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
6 Y TL
Kongre Ýlanlarý
60 YTL
Sosyal ilanlar
60 YTL

Kaçak elektrik askerliği uzatır

HABER-HABER
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, İlçe ve Beldeleri Yeni
Parklar, Mesire Alanlarıyla Donatıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in talimatları ile Beypazarı
Ertuğrul Özer Parkı, tamamlanarak çocuklar için yapılan oyun alanlarıyla birlikte hizmete hazır hale getirildiği bildirildi.
Çalışmalar konusunda bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı
Hatice Akgül, Büyükşehir Belediyesi'nin rekreasyonun yani serbest zamanın
uygulandığı en önemli mekan olan parklara çok büyük önem verdiğini vurgulayarak, vatandaşların bu parklarda yaş, yetenek ve gelir durumları ne olursa
olsun, hem boş vakitlerini değerlendirme hem de spor yapabilme olanağı sağlamalarını hedeflediklerini bildirdi.
Hatice Akgül, 70 bin metrekarelik Ayaş İpek Yolu Parkı ve Mesire Alanı,
Sinanlı Parkı, Sinanlı Mesire Alanı, Beypazarı Ertuğrul Özer Parkı, Yenikent'te
Cezaevi yanında yaklaşık 8 bin metrekarelik Ceza İnfaz İçi Parkı, Akyurt
Yeşiltepe Parkı, Akyurt Meydanı, Kutludüğün Parkı, 14 bin metrekarelik
Esenboğa Parkı, Çubuk Atatürk Parkı ve Meydanı, 20 bin metrekarelik Sirkeli
Parkı, Yukarı Çavundur Yıldırım Beyazıt Parkı'nın tamamlanarak çocuklar için
yapılan oyun alanlarıyla birlikte hizmete hazır hale getirildiğini bildirdi.

Tartışmaların odağındaki
YÖK Başkanı'ndan ilginç bir
uyarı geldi: Elektrik hırsızlığı
yapan üniversiteli 15 aylık er
olur.
Yüksek Öğretim Kurulu
Başkanlığı (YÖK) üniversitelere gönderdiği yazıyla,
’elektrik hırsızlığı’ yapan
üniversite mezunlarının,
yedek subay olma hakkını
yitireceğini, askerlik görevlerini 15 ay er olarak yapmak
zorunda kalacağını belirterek,
öğrencilerin uyarılmasını istedi. Hayat pahalılığı altında
ezilen ve çareyi kaçak elektrik kullanmakta bulan üniversite öğrencilerinin ileride kötü
sürprizlere karşılaşmamaları
için YÖK harekete geçti.

YÖK, Milli Savunma
Bakanlığı’nın uyarısıyla
üniversitelere bir yazı göndererek öğrencilerin, mezuniyetin ardından askerlik
görevini yaparken kötü sürprizlerle karşılaşmalarının önlenmesi için bilgilendirilmelerini
istedi. YÖK, üniversitelerden
“yüzkızartıcı suç” işleyen
üniversite mezunlarının yedek
subay yapılmadığını, yapılan
inceleme sonucu bu durumdaki kişilerin büyük bölümünün
öğrenciliği sırasında kaldığı
evlerde ya kendileri ya da
kapatmayı ihmal ettikleri için
üzerlerinde görünen saatlerden yapılan elektrik hırsızlığı
olduğunun saptandığını belirtti.

'Çip'li pasaportlar yolda
İçişleri Bakanı Beşir Atalay, "Yeni
pasaportlar 2008 yılının üçüncü
çeyreğinden itibaren vatandaşlarımıza verilmeye başlanacaktır"
dedi.
Bakan Atalay, CHP Aydın
Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun
TBMM Başkanlığına sunduğu soru
önergesini yanıtladı.
Atalay, Türkiye Cumhuriyeti adına
verilen pasaportların basım yetkisinin Değerli Kağıtlar Kanunu
gereği Darphane ve Damga Matbaası
Genel Müdürlüğüne; tanzim yetkisinin ise Pasaport Kanunu gereği
yurt içinde Emniyet Genel

Müdürlüğü’ne, yurt dışında ise
Dışişleri Bakanlığına verildiğini
anımsattı.
Bu çerçevede, yeni tasarlanan pasaportları basacak makinelerin ve pasaport üzerine konulacak yongaların
(çip) alımı için Darphane ve Damga
Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ihalesinin yapıldığını bildiren
Bakan Atalay, şöyle dedi:
"Bilahare, ihaleyi kazanan firma
tarafından teknik şartname gereği,
belirlenecek personele üretim tesislerinde eğitim verileceği, Darphane
ve Damga Matbaası Genel
Müdürlüğü tarafından ifade edilerek,
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden de
katılımcı talep edilmiştir. Bu
bağlamda, Emniyet Genel
Müdürlüğü Yabancılar Hudut İltica
Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığı ve Kriminal Polis
Laboratuvarları Dairesi
Başkanlığından konusunda uzman
birer personelin eğitime katılımı
sağlanmıştır.
Diğer taraftan, ülkemize mahsus

hazırlanan pasaport sisteminin
tasarım aşamasında değişik ülkelerden altmıştan fazla firmadan tanıtım
amacıyla bilgi alınmıştır. Ayrıca,
pasaportların tanziminin yerinde
görülmesi ve uygulamaların takibi
için Belçika, Hollanda ve
Finlandiya’da incelemelerde
bulunulmuştur."
"KURULUM SÜRECİ DEVAM
EDİYOR"
Beşir Atalay, pasaportların
kişiselleştirilmesi ve tanzimi sırasında kullanılacak yazılım ve donanım
sistemleri ihalesinin Emniyet Genel
Müdürlüğü tarafından 06 Nisan 2007
tarihinde yapıldığını ifade etti.
İhaleye altı entegratör firmanın
katıldığını belirten Atalay, açık
eksiltme sonucu K.UNT-IRIS Ortak
Girişiminin en düşük teklifi vererek
ihaleyi kazandığını bu firma ile de
11 Temmuz 2007 tarihinde sözleşme
imzalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Beşir Atalay, sistemin
kurulum sürecinin halen devam
ettiğini, teknik şartname gereği 16

ayın sonunda sistemin çalışır
vaziyette teslim edilmesinin
öngörüldüğünü belirtti.
Bakan Atalay, şunları kaydetti:
"Buna göre, yeni pasaportlar 2008
yılının üçüncü çeyreğinden itibaren
vatandaşlarımıza verilmeye
başlanacaktır.
Yeni tasarlanan pasaportlar,
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
(ICAO) standartlarına uygun olup,
ebatları eskisine göre küçük,
üzerinde çip bulunan, fotoğrafları
yapıştırma değil yazdırma usulü ile
kaydedilen, sadece düzenlendiği süre
içerisinde kullanılabilen, temdit ve
refakat haneleri bulunmayan, sahteciliğe karşı güvenlik unsurları içeren
bir şekilde üretilecektir. Umuma
mahsus pasaportlardan alınmakta
olan harçlar, Harçlar Kanunu
gereğince Maliye Bakanlığı tarafından yıllık olarak belirlenmekte olup,
pasaportlardan türlerine göre alınacak harçlar konusunda
Bakanlığımızca yapılacak herhangi
bir işlem bulunmamaktadır."

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5726 sayılı
''Tanık Koruma Kanunu''nu onayladı.
Yasayla birlikte tanık koruma programı
kapsamında olanlara devlet estetik ameliyat
yaptırabilecek.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden
yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı
Gül'ün onayladığı kanun yayımlanmak
üzere Başbakanlığa gönderildi.
Resmi Gazete'de yayınlandıktan altı ay
sonra yürürlüğe girecek olan yasaya göre,
Tanık Koruma Programı kapsamına alınanların kimliği, hayatı hatta estetik ameliyatla
yüzü değişebilecek.
Yasaya göre, koruma tedbirleri ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis
ve alt sınırı 10 yıl veya daha fazla hapis
cezasını gerektiren suçlar, bir örgütün
faaliyeti çerçevesinde işlenen alt sınırı 2 yıl
veya daha fazla hapis cezasını gerektiren
suçlar ile terör örgütünün faaliyeti
çerçevesinde işlenen suçlarda tanıklık
yapanlar yönünden uygulanacak.
İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş çocuk ve mağdurlar, mahkemede dinlenenlerin nişanlısı, evlilik bağı kalmasa
bile eşi, kan hısımlığından veya kayın
hısımlığından üst soy veya alt soyu, ikinci
derece dahil kan veya ikinci derece dahil
kayın hısımları ve evlatlık bağı bulunanlar
ile yakın ilişki içinde olduğu kişiler, tanık
koruma kapsamına alınacak.
Fiziki koruma sağlanacak
Kimlik ve adres bilgileri kayda alınarak
gizli tutulacak ve kendisine yapılacak tebligatlara ilişkin, ayrı bir adres tespit edilecek.

Tanık koruma programı kapsamında olan
kişiler, duruşmada hazır bulunma hakkına
sahip bulunanlar olmadan ya da ses veya
görüntüsü değiştirilerek özel ortamda dinlenilecek.
Tutuklu veya hükümlü olanlar, durumlarına
uygun ceza infaz kurumu ve tutukevlerine
yerleştirilecek.
Maddi yardımda bulunulacak
Tanık koruma programındaki kişilere, fiziki koruma sağlanacak. Adli sicil, askerlik,
vergi, nüfus, diploma, pasaport, sosyal
güvenlik gibi belgeler değiştirilecek ve
yeniden düzenlenecek.
Koruma altına alınan kişilerin taşınır ve
taşınmaz mal varlığıyla ilgili haklarını kullanmasına yönelik tedbirler alınacak.
Geçici olarak geçimini sağlaması amacıyla
maddi yardımda bulunulacak; koruma
altındaki kişi çalışıyorsa işyeri ya da iş
alanı değiştirilebilecek.
Estetik ameliyat yapılacak
Öğrenim görenin devam etmekte olduğu
her türlü eğitim ve öğretim kurumunu
değiştirmesi sağlanacak.
Uluslararası anlaşmalara ve karşılıklılık
ilkesine uygun şekilde, geçici olarak başka
bir ülkeye yerleştirilebilecek.
Fizyolojik görünümünün estetik cerrahi
yoluyla veya estetik cerrahi gerektirmeksizin değiştirilmesi ve buna uygun kimlik
bilgilerinin yeniden düzenlenmesi
sağlanacak.
Tanık koruma tedbiri kararları, soruşturma
evresinde cumhuriyet savcısı tarafından;
kovuşturma evresinde ise mahkemece verilecek.
Gecikmesinde sakınca bulunan bulunan
hallerde, tanığın isteminin bulunması koşuluyla cumhuriyet savcısından karar alıncaya kadar, kolluk amirinin yazılı emriyle
de bu tedbirler alınabilecek.
Fizyolojik görünümün estetik cerrahi
yoluyla veya estetik cerrahi gerektirmeksizin değiştirilmesine ilişkin karar; tanığın
istemi halinde Tanık Koruma Kurulu
tarafından verilecek.
Tanık koruma kararının alınmasında,
korunan kişi veya yakınlarının karşı

karşıya kaldığı tehlikenin ağırlığı ve
ciddiliği, soruşturma ve kovuşturma
konusu suçun önemi, tanığın yapacağı
açıklamalar, alınacak tedbirin yaklaşık
maliyeti, tanığın psikolojik durumu ve benzer mahiyetteki diğer özellikler de
gözönünde bulundurulacak.
Koruma tedbirinin kalkacağı haller
Tanık koruma tedbirleri şu durumlarda
kaldırılabilecek:
"Koruma kararı verilmesine neden olan
olay hakkında yanlış bilgi vermesi veya
bildiği hususları açıklamaması, koruma
kararı verilmesine neden olan olay hakkında yalan tanıklık veya iftiradan mahkum
olması, önceki kimlik bilgileriyle ilgili
kendisinden talep edilen bilgiler hakkında
yanlış beyanda bulunması, koruma kararında belirtilen tedbirlere aykırı bir davranış
içine girmesi, koruma sebeplerinin ortadan
kalkması."
Tanıkların dinlenmesi
Tanık, olayı hangi sebeple öğrenmiş
olduğunu açıklamakla yükümlü olacak.
Hazır bulunanların huzurunda dinlenmesi,
tanık için ağır bir tehlike teşkil edecek ve
bu tehlike başka türlü önlenemeyecekse ya
da maddi gerçeğin ortaya çıkarılması
açısından tehlike oluşturacaksa; hakim,
hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar
olmadan da tanığı dinleyebilecek.
Tanığın dinlenmesi sırasında, ses ve görüntülü aktarma yapılacak.
Tanığın, duruşma salonunda fiziksel
görünümünü engelleyecek tarzda mahkemece belirlenecek usule göre dinlenmesine
de karar verilebilecek.
Koruma tedbirlerini uygulamak üzere,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet
Genel Müdürlüğü'nce tanık koruma birimleri kurulacak.
Tanık Koruma Kurulu
Tanıkların kimliğinin saklı tutulması ve
güvenliğinin sağlanması konusunda alınacak önlemlere ilişkin, İçişleri
Bakanlığı'nda Tanık Koruma Kurulu oluşturulacak.
Tanık Koruma Kurulları'nda görev alacaklar, ilgili kanunda belirtilen ilgili kurumlar

tarafından 1 ay içinde İçişleri Bakanlığı'na
bildirilecek.
Kurul, koruma kararını verirken, bu kararı
uygulayacak koruma birimince düzenlenecek korumanın şekli, süresi ve diğer
özelliklerine ilişkin ön değerlendirme
raporunu dikkate alacak.
Tanık Koruma Kurulu ile hakkında koruma
kararı verilen kişi arasında mutabakat
metni hazırlanacak.
Kurul kararları, mutabakat metninin imzalanmasından sonra uygulanacak.
Kurul, koruma kararı verdiği kişilerle ilgili
uygulanan önlemler hakkında hazırlayacağı
faaliyet raporunu, her yıl ocak ayı sonuna
kadar İçişleri ve Adalet Bakanlıklarına
sunacak.
Yapılan işlemler gizli olacak
Tanık koruma programı kapsamında alınan
kararlar ve yürütülen işlemler gizli olacak
ve gizlilik, tedbir sona erince de devam
edecek.
Kamu görevlileri ile bu işlemlerde görev
alan diğer kişiler, öğrendikleri bilgileri
görevleri sona erdikten sonra da açıklayamayacak.
Koruma tedbirlerinin yerine getirilmesine
ilişkin giderler, İçişleri Bakanlığı bütçesine
konulacak örtülü ödenekten karşılanacak.
Korunanın tehlike sebebiyle ölümü, sakatlanması veya mal varlığını kısmen veya
tamamen yitirmesi halinde oluşacak zararlar devlet tarafından tazmin edilecek.

'Tanık Koruma Kanunu Onaylandı

Tanık koruma tedbirlerinin uygulanması
için gerekli mal ve hizmet alımları, Kamu
İhale Kanunu'ndan (KİK) muaf tutulacak.

BEYPAZARI TÝCARET ODASI
ÜYELERÝNE
WEB SÝTESÝ ÝÇÝN DOMAÝN
PAKETLERÝNDE % 15 ÝNDÝRÝM

Sýnýrsýz+10 E-posta+.Com Ýsim Tescili KDV dahil
170 YTL deðil 145 YTL

BU FIRSAT KAÇMAZ
TEL:762 51 63

Her Telden

3

YEHOVA ŞAHİTLERİNE SORULARIMIZ

Mehmet BAŞTÜRK

1- 1870 Yılında ABD.de Charles Taze Russel tarafından kurulan ve onun
1916 yılında ölümünden sonra yerine Joseph Franklin geçti. 1942 yılında
Franklin’in ölümü üzerine yerine Nathan Homer Knorr getirildi. 1977
yılında Knorr’un ölümünden sonra teşkilatın başkanlığı kimler tarafından
veya hangi heyetler ve heyetlerdeki kaçar kişilikli üyeler tarafından
yöneltiliyor.
2- Hizmet Toplantı Programları, 8/ 1975, 8. de “ Yehova’nın vakf ve
vaftiz edilmiş hizmetçisi olmayanlarla yakın dostluklar kurmak, şüphesiz
büyük bir tehlikedir. Onlarla yakinen birlikte bulunmak bizi ruhen
zayıflatacaktır. Onlar bizim için ruhi bir tehlikedir. Büyük sıkıntı yaklaştıkça kurduğumuz dostluklar, ya hayatta kalmamıza yardım edebilir,
ya da hayatlarımızı kaybetmemize sebep olabilir.” Bu büyük tehlikenin
sebebi nedir?
3- Sonsuz Yaşama Götüren Bilgi, Eylül 1998 adlı yayının 19. sayfasındaki çerçeve yazının 2. paragrafı “Mukaddes Kitap 16 yüzyıllık bir sürede,
farklı özgeçmişlere sahip yaklaşık 40 yazar tarafından yazılmıştır.
Bununla birlikte, ortaya çıkan eser başından sonuna kadar uyum
içindedir.” Aynı yazının 5. paragrafı “ Mukaddes Kitabın en eski kısmı
MÖ 16. yüzyılda yazıldı. Bu, Hindu Rigveda’nın (tamamlanışı yaklaşık
MÖ 1300), Budist “Üç Sepet’in” (MÖ beşinci yüzyıl) veya İslamiyet’in
kutsal Kitabı Kur’an’ın (MS yedinci yüzyıl) ve Şinto Nihon-gi’nin (MS
720) ortaya çıkışından öncedir.”
Tanrı Bizden Neler İstiyor Mart 2004 adlı derginin 3. sayfa 2. paragraf
“Mukaddes Kitap, MÖ 1513’ten başlayarak 1.600 yıllık bir süre boyunca
yaklaşık 40 farklı adam tarafından yazıldı. Kapsamında 66 küçük kitap
bulunmaktadır. Mukaddes Kitabı kaleme alanlar Tanrı’nın ilhamıyla
yazmılardır. Kendi düşüncelerini değil. O’nun düşüncelerini kaydetmişlerdir. Bunun için Mukaddes Kitabın kaynağı yeryüzündeki herhangi
bir insan değil, gökteki Tanrı’dır.” - II. Timoteos 3:16,17; I I. Petrus 1:20,21
*****
Bir kişiye vahyedilen Kur’an kabul edilmiyor da, gerçeği Hz.Musa,
Davut ve İsa’ya verilen 3 kutsal kitabın 1600 senelik zaman içerisinde
40 kişi tarafından yazılan tahrif edilmiş şekli kutsal kitap olarak kabul
ediliyor?
4- Matta İncili “İsa Mesihin doğması da şöyle oldu: anası Meryem
Yusuf’a nişanlanmış olduğu halde, buluşmalarından önce RuhülKudüsten gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf, Salih bir adam olup
onu aleme rüsvay etmek istemeyerek, gizlice boşamak niyetinde idi.
Fakat bunları düşünürken, işte Rabbın meleği ruyada ona görünüp dedi:
Sen, Davut oğlu Yusuf, Meryemi kendine karı olarak almaktan korkma;
çünkü kendisinden doğmuş olan Ruhülkudüstendir.” Bu ifadeler ışığında:
a) Matta İncilinde yer alan bu ifadeler diğerleri olan Markos, Luka,
Yuhanna İncillerinde neden yer almamaktadır?
b) Meryem’in kocası olan Yusuf Kimdir?
c) 16 yüzyılda 40 farklı kişi tarafından yazılan ve çelişki içermediğine
inanılan kutsal kitap da İsa’nın doğumuyla ilgili bu çelişki nasıl izah
edilecektir?
5- Yehovanın Şahitleri Kimlerdir? Nelere İnanırlar? Mayıs 2001 adlı
derginin 4. sayfasında “ … genelde yeni Ahit diye adlandırılan kısma
Yunanca Kutsal yazılar, eski Ahit diye adlandırılan kısma ise İbranice
kutsal yazılar derler. Hem Yunanca hem de İbranice kutsal yazıların
doğruluğuna tamamen güvenir…” ifadelerine yer verilmektedir.
Kur’an “ (Allah’ın emirlerini) onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik.” İbrahim,4 ifadesine yer
vermektedir. Öyle ise:
a) İsa Peygamber’in dili Yunanca mıydı?
b) Davut soyunun dili İbranice olduğu halde neden İncil Yunanca
yazıldı?
6- Yaratıcının Rehberliği, Cennete Götüren Yol Nisan 2001 adlı derginin
4. sayfa 5. paragraf “ … Renk, ırk ve sınır gibi etkenlerle bölünmemiş,
adalet ve eşitlik çerçevesinde birleşmiş kardeşler olarak yaşamamız
O’nun iradesidir…” İfadelerine yer verilmektedir.
Kur’an “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve
birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık…”
Hucurat, 13 ifadesine yer vermektedir.
a) Yehova Şahitleri bütün dünyanın tek bir devlet ve tek bir millet mi
olmasını arzulamaktadırlar?
b) Şayet dünya tek bir devlet olacaksa bu devleti kimler idare edecektir?
7- Kaybolan Cennetten Tekrar Kazanılan Cennete 1958 İngilizce, 1966
Türkçe baskısı sayfa 186 “ Allah, 1900 seneden fazla bir zamandan beri,
ruhi milletini, yani Mesih ile beraber semavi krallığın da hüküm sürecek
olan küçük sürüyü meydana getirmiştir. Uzun zaman önce Yehova, ruhi
milletini teşkil edecek olan Hıristiyanların adetinin çok az olacağını
kararlaştırmıştı. Allahın ruhi milletini (ruhi İsrail’i) teşkil edenlerden
bahsederken Mukaddes Kitap bunların “Yeryüzünden satın alınmış olan
yüz kırk dört bin” olduklarını söylüyor. (Vahiy 14.3) O halde, insanlar
arasından yalnız 144.000 kişi göke gidecektir.” İfadeleri er almaktadır.
Öyleyse:
a) 1900 seneden fazla bir zamandan beri seçilen ve küçük sürüyü oluşturan bu 144.000 kişi hangi ölçülere göre belirleniyor?
b) Allahın ruhi milleti veya parantez içi kendi ifadeleriyle ruhi İsrail’i
oluşturan bu satın alınan 144.000 kişi ne yapmayı hedeflemektedirler?
8- Aynı eserin 244. sayfasının 11. paragrafında “ Yeni cennetteki hayata
hazırlanmak için yapman icabeden ikinci şey nedir? Aynı bilgiye ve aynı
imana sahip insanlarla toplanmalısın; çünkü bunlar, bugün bir Yeni
Dünya Cemiyetini teşkil ediyorlar.” İfadesi yer almaktadır. Bir başka
kaynakta ise:
Gelmekte Olan Dünya Hükümeti adlı eserin 89-90. sayfalarında yer alan
1914 senesiyle ilgili ifadelerde yer alan “M.S. 1914 yılı lanetli ve aynı
zamanda mübarek bir yıldı. Lanetli idi, çünkü I. Dünya savaşı patlak
verdi ve bununla günümüze kadar giderek kötüleşen bir şiddet çağı
başladı. Mübarek idi, çünkü insan gözünün göremediği kutsal göklerde
…. Tanrının Krallığının müdahalesini görmeksizin sürdürdükleri dünya
hakimiyeti için tayin edilen “Milletlerin zamanları sona erdi (I I.
Korint osl ula ra 5: 20, Efesoslul ara 6:19) Milletler bu gerçeği kabul etmeyi reddederek siyasal dünya hakimiyetini sürdürmek için bir dünya savaşında
çarpıştılar. Bununla beraber tam zamanında putperest dünya
hakimiyetinin “yedi vakit” inin (1520 yılın) sona erdiği M.S. 1914’te
Tanrı semavi hükümetini meydana getirdi ve hükümet, Tanrının “ayaklarına basamak” olan yerde haksız olarak bulunup savaşan milletlerin
varlığına yakında tam bir son verecektir. (Daniel 2: 44, 4: 16, 23, 32; Luka 21:24;
Mez mur 2: 1-9) Bu semavi krallıkta Tanrının dünya hükümeti için olan
Başvekili hüküm sürmektedir. Kendisi tanrının, bütün bu düşmanlık eden
milletleri, ebediyen yok etmesi için ayakları altına koyması zamanını
beklemektedir. ( Mezmur 110:1-6; İbraniler 10:12, 13 ) Ondan sonra daima sulh,
bir gök kuşağı gibi yeri güzelleştirecektir.” İfadeleri yer almaktadır.
Öyleyse
a) Tanrının gökteki krallığı kurulmuş mudur?
b) Tanrının yerdeki krallığı kurulmuş mudur?
c) “Kendisi Tanrının , bütün bu düşmanlık eden milletleri, ebediyen yok
etmesi için ayakları altına koyması zamanını beklemektedir.”
İfadelerinde yer alan ve yok edilmesi gereken milletler arasında tarihin
en kadim milleti olan Yüce Türk Milleti de var mı?
9- Kitabı Mukaddes Tekvin 1: 27 “ve Allah insanı kendi suretinde yarattı, onu Allahın suretinde yarattı; onları erkek ve dişi olarak yarattı.” 28
“Ve Allah onları mubarek kıldı; ve Allah onlara dedi: Semereli olun, ve
çoğalın, ve yeryüzünü doldurun, ve onu tabi kılın; ve denizin balıklarına,
ve göklerin kuşlarına, ve yer üzerinde hareket eden her canlı şeye hakim
olun.” İfadeleri yer almaktadır. Öyleyse:
a) Allah insanı kendi suretinde yaratı ise, o zaman Allahın
(Yehovacıların ve kitabi mukaddes şakirtlerinin) ilahlığı geçerli midir?
b) Çünkü insanı kendi suretinde yarattı ise o zaman insan da ilah durumuna yükseltilmiş olmuyor mu?
c) Bundan dolayı mı İsa Peygambere Allahın oğlu denilerek ilahlığı
kabul ediliyor?
10- Armegadon savaşları ne anlama geliyor. Çünkü devamlı olarak bütün
Yehova kaynaklarında armegadon savaşlarından söz ediliyor?
11- Bütün dinleri eksik bulan ve insanların inançlarının gereği olarak
yaptıkları ibadetleri tapınma olarak nitelendiren Yehovacıların kendilerine özgü ibadet şekilleri var mıdır?
12- Şayet kendilerine özgü ibadet şekilleri varsa o zaman ortaya koymaya çalıştıkları ve insanları inanmaya çağırdıkları sistem ayrı bir din
midir?
13- Şayet bu ayrı ve mustakil, diğer dinlerden bağımsız bir din ise,
neden inkar ettikleri dinlerin kutsal kitaplarını kendilerine mukaddes
kitap olarak alıyorlar?
14- Tanrı Bizden Neler İstiyor Mart 2004 adlı derginin 4. sayfa 3. paragrafında “ Yehova’nın da bir bedeni vardır; ancak O’nun bedeni bizimkine benzemez. Mukaddes Kitap “Allah Ruhtur” der (Yuhanna 4:24) Ruh
bizden çok daha üstün bir yaşam türüdür. Hiçbir insan Tanrı’yı
görmemiştir. Yehova gökte yaşadığı halde, her şeyi görebilir. (Mezmur 11:
4, 5 ; Yuh ann a 1: 18) Peki mukaddes ruh nedir? O, Tanrı gibi bir kişi değil,
O’nun faal kuvvetidir. (Mezmur 104: 30) ifadeleri yer almaktadır. Öyleyse.
a) Böyle bir tanrı anlayışında İsa’nın yüklendiği misyon nedir?
b) Mukaddes ruh, Tanrı’nın faal kuvvetiyse, göklerin krallığını ve
zamanı gelince yeryüzü krallığını kuracak olan İsa’dan farklı mıdır?
Aslında bu alıntı ve soruları çoğaltabiliriz. Ama bunun hiç de gereği
yoktur. Biz birkaç Kur’an ayeti ve Yehova Şahitlerinin kendi kaynaklarından yaptığımız alıntılarla onların batıl olduklarını ve insanları
kandırarak kendi ruhsal tatminsizliklerini tatmin etmeye çalıştıklarını
ortaya koymuş bulunuyoruz. Ve son olarak şu sözü söylemekte fayda
görüyoruz. Kendi sahip olduğu değerlerden haberi olmayanlar,
başkalarının kendisine sunduklarını kendi değerleri olarak kabul etmek
zorunda kalırlar; ama bu durumda o sunulanları kabul edenleri köle ve
esir durumuna düşürür. Örnek seçilmiş 144.000 kişi (Küçük Sürü) ve
yok edilmek istenen diğer milletler…
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Anadolu'nun yarattığı mücevherler
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Türkiye'nin on iki farklı bölgesinde babadan oğula,
ustadan çırağa aktarılan
geleneksel takı teknikleri
Yaşayan Anadolu Takıları adlı
kitapta toplandı
Anadolu'da binlerce yıldır
babadan oğula, ustadan çırağa
aktarılan geleneksel takı üretim tekniklerinin araştırıldığı
bu proje tam iki yıl sürdü.
Proje kapsamında Urfa,

Trabzon, Tokat, Mardin,
Eskişehir, Erzurum,
Diyarbakır, Ankara
Beypazarı, Kayseri, Konya,
Gaziantep ve
Kahramanmaraş'ta aylar süren
araştırmalar yapıldı. Halen
geleneksel teknikler ile üretim
yapan eski ustalarla görüşen
araştırmacılar, onlardan eski
tekniklerle ilgili bilgiler aldı.
Atasay'ın profesyonel tasarımcıları da bu bilgilerden yola
çıkarak 100'ü aşkın modern
takıdan oluşan ve kitapla aynı
adı taşıyan "Yaşayan Anadolu
Takıları Koleksiyonu" hazırlandı.
Türkçe ve İngilizce olarak
hazırlanan kitapta Atasay'ın
yeni koleksiyonuyla birlikte
bu yörelerdeki takı gelenek-

leri, tarihi ve üretimi de tüm
ayrıntılarıyla anlatılıyor.
Örneğin Trabzon bölgesine
ayrılan sayfalarda,
Anadolu'nun birçok yerinde
erkek egemen bir iş olarak
karşımıza çıkan kuyumculuğun bu yörede tersine
kadınların hakimiyetinde
olduğu görülüyor. Trabzon'da
kadınların ördükleri bilezik,
gerdanlık ve kemerlere örgü
aşaması bitene dek erkek eli
değmiyor. Erkekler takının
sadece kilit ve kaynak işlerini
yapıyorlar. Bu nedenle
Trabzon'un dünyaca ünlü
hasır bileziklerini anlatırken
"Anadan kıza" nitelendirmesi
yapılıyor.
Kitapta Mardin'le ilgili ise
saçlara takılan takılardan

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

örnekler veriliyor.
Anadolu'nun pek çok
yöresinde olduğu gibi
Mardin'de de saçlara takı
takma geleneği var. Mardin'de
baş ağrısına iyi geldiği
inancıyla saç örüldükten sonra
uç kısmına takılan saç süslerinin yanı sıra başa takılan
çeşitli takılar da yapılıyor.
Eskişehir Sivrihisar'ın
Sivrihisar Cebesi'nden sonra
en ünlü takısı ise "İncili
Küpe". İncili küpenin dikkat
çeken özelliği orijinalinin 12
adet inciden yapılmış olması.
12 incinin varlığı Hıristiyan
geleneklerine dayandırılıyor
ve Hz. İsa'nın 12 havarisiyle
ilişkilendiriliyor. Küpenin
ortasında yer alan kırmızı
kantaşı da Hz. İsa'yı temsil
ediyor.

Beypazarı için Hava Durumu

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
yağış geçişlerinin görüleceği tahmin edilmektedir. Yağışların;
Marmara'nın doğusu, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile
Eskişehir, Çankırı, Kütahya, Kars, Ardahan ve Ankara'nın batı
çevrelerinde etkili olması bekleniyor.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere
göre, hava sıcaklığı, kuzey, iç ve batı kesimlerde yağışla birlikte
azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar,
kuzey ve kuzeydoğu, Karadeniz kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı,
Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğu bölgelerinde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yurdun batı kesimlerinde kuvvetli
olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, il geneli
kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
(Yağışların; batı ilçelerinde (Polatlı, Beypazarı, Nallıhan,
Kızılcahamam, Kazan, Ayaş, Güdül ve Çamlıdere) etkili olması
bekleniyor. Rüzgar; yağış anında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak
esecek) 28
Sıcaklık (ºC)
17,7
Beypazarında beklenen hava duru- Nem (%)
37
muyla günün en yüksek sıcaklıkları Basınç (hPa)
1016,5
5 günlük tahmin raporu ise ise
.......
Görüş (km)
şöyle:
Rüzgar (km/sa) Kuzeyden 4

08 Mart Cumt
En Yüksek
21 °C
En Düşük
6°C
11 Mart Salı
En Yüksek
15°C
En Düşük
3°C

09 Mart Pazar
En Yüksek
19°C
En Düşük
8°C
12 Mart Çarşamba
En Yüksek
14°C
En Düşük
4°C

10 Mart Pazartesi
En Yüksek
15°C
En Düşük
6°C
13 Mart Perşembe
En Yüksek
15°C
En Düşük
5°C

2007'nin kralı YTL

Maliye
Bakanlığına
göre Yeni Türk
Lirası (YTL),
geçen yıl 100
ülkeden 99'unun
para birimleri
karşısında değer
kazandı, sadece
Brezilya
Realine karşı

YTL DEĞERLENİYOR
Maliye Bakanlığının 2007 ve 2008
kur listelerine göre, Yeni Türk Lirası,
son bir yılda, 100 ülkeden 99'unun
para birimleri karşısında değer
kazandı.
2007 başında Amerikan Dolarının
karşılığı 1.40560 YTL olarak tespit
edilirken, bu yılki listede söz konusu
tutar, 1,1647 YTL olarak yer aldı.

Aynı şekilde İngiliz Sterlininin
2.75690 YTL olan değeri, bu yılki
kur listesinde 2.3259 şeklinde hesaplandı.
YTL'nin değer yitirdiği tek para birimi olan Brezilya Reailinin 2007 listesindeki kur değeri 0.66155 YTL, bu
yılki listedeki kur değeri ise 0.66596
olarak belirlendi.

yeni kanuna girecek. Böylece
"Nereden buldun" ve "Hayat
standardı"nın kaldırılmasıyla,
vergi güvenlik müesseselerinden mahrum kalan
vergi mevzuatı, yeni kanunla
birlikte tekrar kayıp ve kaçakla mücadeleye dönük oto kontrol sistemlerine kavuşacak.
İKİLİ YAPI KURULACAK:
Daha az madde ile daha
anlaşılır ve basit bir yapıyı
öngören yeni düzenlemede,
sermaye kazançları ile diğer
kazançların ayrı ayrı
vergilendirildiği ikili (dual)
bir yapı kurulacak. Buna göre,
sermaye gelirleri sabit ve
düşük oranlı, diğer kazançlar
ile artan oranlı tarifeye tabi
olacak. İkili sistemde, kár
paylarında çifte vergileme de
söz konusu edilemeyecek.
KREDİ KARTINA DA BAKILACAK: Gider bildirimi ile
birlikte, yıl içindeki harcamalar o yıla ilişkin beyan

edilen gelirle kárşılaştırılacak.
Geliri düşük, harcaması fazla
olandan bu durumu açıklaması istenecek. "Nereden buldun" dan farklı olarak servet
yerine harcamanın sorgulanacağı yeni sistemde, kredi
kartı dahil yüksek harcaması
bulunanlardan, 5 yıldızlı
otellerde kalanlardan, özel
hizmetçisi, yatı, uçağı, son
model uçağı olanlardan beyan
ettiği gelir ile yaşam standardı
arasında büyük fark bulunanlar, mercek altına alınacak.
Bu kişilere, "Bu harcamaları
nasıl finanse ettin? Bu şekilde
nasıl yaşayabiliyorsun?" diye
sorulacak.
BEYANLAR KARŞILAŞTIRILACAK: "Asgari
gayri safi hasıla" ile işletmelerin belli dönemdeki
hasılatına göre, bir yıllık tahmini hasılata ulaşılıyor. Kár
marjı da düşülerek, bu hasılata uygun beyanda bulunup

2007 değerlemelerine ilişkin kur listesinde 1 Burundi Frangının karşılığı
0.00105 YTL, 1 Botsvana Pulasının
0.18935 YTL, 1 Guyana Dolarının
0.00573 YTL, 1 Haiti Gourdesinin
0.03206 YTL, 1 Nepal Rupisinin
0.01829 YTL, 1 Nijerya Nayrasının
0.00991 YTL, 1 Zambia Kvaçasının
da 0.00030 YTL olarak saptandı.

Maliye Bakanlığı'ndan yeni uygulama
Yeni Gelir Vergisi Kanunu ile
birlikte, lüks yaşayana
"Bunları nasıl ve neyle
finanse ettin" diye
sorulacak.Servet yerine harcamanın sorgulanacağı yeni sistemde, kredi kartı dahil yüksek harcaması olan, 5 yıldızlı
otellerde kalan, özel
hizmetçisi, yatı, son model
uçağı bulunan mercek altına
alınacak.
VERGİ Konseyi, Gelir İdaresi
Başkanlığı ve Gelir
Politikaları Genel
Müdürlüğü’nce yürütülen
yeni Gelir Vergisi Kanununun
maddelerinin yazımı çalışmaları sürüyor.
Komisyonların 15 Şubat’a
kadar ek süre istediği çalışmalarda, yeni Gelir Vergisi
Kanunu’nun ana hatları ortaya
çıkárken, "gider bildirimi",
"asgari gayri safi hasıla" ve
"ortalama kár haddi" gibi
vergi güvenlik müesseseleri,
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bulunmadığına bakılıyor.
"Ortalama kár haddinde" ise
aynı sektörde faaliyet
gösteren firmaların satış miktarına göre ortalama kár oranları belirleniyor. Buna göre de
ortalama kár haddine
ulaşılarak, beyanlarla
kárşılaştırma yapılıyor.
KÜÇÜK ESNAFA
MUAFİYET: Yeni gelir vergisi kanununda, basit usulde
vergilendirmeye son verilmesi
öngörülüyor. Esnaf odalarının
kárşı çıktığı ve 900 bin
dolayında esnafı ilgilendiren
düzenlemeye göre, ayakkabı
boyacısı, ayakkabı tamircisi
ve berber gibi getirilecek limitlerin altında gelir elde eden
küçük esnaf için "vergiden
muaf esnaf belgesi" düzenlenecek. Bu şekilde, söz
konusu grup vergiden muaf
tutulacak. Diğer mükellefler
ise gerçek usulde vergiye
geçirilecek.

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

DİJİTAL BASKI MERKEZİ

SAÇ TABELA, IÞIKLI TABELA, PÝRÝNÇ TABELA,
BEZ AFÝÞ, BRANDA AFÝÞ, BÝLGÝSAYARLI FOLYE KESÝM,
ROZET, ÞÝLT, BROVE, PLAKET, KAÞE
KÝTAP, DERGÝ, GAZETE, DÝZGÝ VE BASKILARINIZ,
BROÞÜR, AFÝÞ ve KATALOGLARINIZ HAZIRLANIR - BASILIR.
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değer yitirdi.
Maliye Bakanlığı, borsada rayici olmayan yabancı paraların 2007
yılı değerlemelerinde esas alınacak alış kurlarını belirledi.

Bu amaçla hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağına
göre, borsada rayici olmayan yabancı paralar ve bu paralarla olan
senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde, 2007 yılı
sonu itibariyle tespit edilen kurlar uygulanacak.

Maliye Bakanlığının hazırladığı taslakta, Yeni Türk Lirası, 100
para biriminin yer aldığı kur listesinde 83'üncü sırada bulunuyor.
YTL'nin, kendi üstünde kalan 16 para biriminden dördüyle de
kur açısından büyük farklılık bulunmuyor.

ÝÞTE GAZETE BU YAA...
Haberler Ýnternette

FOTOÐRAF
ALBÜMÜNÜZDEKÝ TÜM
FOTOÐRAFLARINIZ
VCD - DVD ALBÜM HALÝNE
GETÝRÝLÝR.
1 CD ALBÜM 130 YTL.
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TABELA ve AÐAÇ TABELA
BEZ AFÝÞ ÝÞLERÝNÝZ

