ATO’DAN ‘’SICAK PARANIN TÜRKİYE SERÜVENİ’‘ RAPORU

AYGÜN; ‘’Sıcak Parayla Saadet Olmaz’‘

*www.yeniyildizgazetesi.com

-Ankara Ticaret Odası sıcak
paranın 18 yıllık serüvenini
mercek altına aldı.
-1989 Yılında TL’ye çevrilerek
2006 ekim sonuna kadar borsada tutulan 1000 dolar 13 bin
711 dolara, hazine iç borçlenme kağıtlarında tutulan 1000
dolar ise 19 bin 710 dolara

*idare@yeniyildizgazetesi.com

yükseldi.
-Sıcak para Türkiye’ye daha
çok hisse senedi ve tahvilBono alımı için ‘’Portföy
Yatırımı’‘adıyla geldi. Son 18
yılda Portföy yatırımı yoluyla
167,9 milyar dolar sıcak para
girerken, 151.4 milyar dolarlık
çıkış oldu. 18 yılda net giriş

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

16,5 milyar dolarda kaldı.
-2006 yılı Eylül sonu itibariyle
Türkiye’de yabancı kaynaklı
sıcak para stoku 57,9 milyar
dolara, yerli kaynaklı sıcak
para stoku ise 13,4 milyar
dolara ulaştı. Toplam sıcak
para miktarı 70.5 milyar dolar..
-Aygün:’‘Sıcak parayla Saadet

*www.ortaanadoluas.com

olmaz’‘ dedi.
Faiz oranlarının yükselmesiyle
birlikte sıcak para yeniden
Türkiye’ye akın etmeye
başlarken, ankara Ticaret Odası
(ATO) kısa vadeli sermaye
hareketlerinin serbest
bırakıldığı 1989 yılından bu
yana geçen 18 yılda

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA
AFÝÞ
Dijital Baskı-Tasarım

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.
TE LEFONUNUZ

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

Ak Partiye Kapatma Davası
14 Mart 2008 Cuma Yýl:4 Sayý:168 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- YKr

YE TERLÝ

Kemal ÇE LEN
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Sokak
Düzenlemeleri
Festivale Yetişecek

Beypazarı Osmanlı çarşısı
dediğimiz tüm sokakları eski
adı arnavut kaldırımı olarak
küçük kırma taşlarla dekoratif
biçimle düzenlenerek yeniden
yapılmaya başladı. Eski
Arnavut kaldırımı sökülen
sokaklarda yeni kırma taşlar
döşenerek yağmur sularının
akışını sağlamak amacıyla yol
kenarlarında oluklu taşlar
döşendi ve yaya yolu olarak
dükkan önlerine yeni düzenleme yapıldı. Çalışmaların
Festivale tamamlanması hedefleniyor. Haberi Sayfa 3’de

Elektronik Sigaraya
Reklam Yasağı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
bünyesinde bulunan Reklam
Kurulu, elektronik sigara reklamlarını yasakladı.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan
yapılan yazılı açıklamaya göre,
üyelerinin 16'sı sivil toplum
kuruluşlarından, 13'ü de kamu
kurumlarından oluşan Reklam
Kurulu, bugün yaptığı toplantıda,
elektronik sigara ilan ve reklamlarının durdurulmasına karar
verdi.
Reklam Kurulu, ‘’Reklamlar
kamu sağlığını bozucu nitelikte
olamaz" hükmüne göre
Elektronik Sigara reklamlarına
yasak koydu.
Haberi Sayfa 3’de

FORUM

Kemal ÇELEN

Siyaseti Bırakmanın
zamanını
bilmek gerek.

İki hafta önceki köşe yazımızda siyaseti bıraktığımı
yazmıştım. Bu konuda hem
telefonla arayarak seni destekliyoruz, siyasetten ayrılma
diyen Beypazarı halkımıza
veya yolda karşılaştığımız da
ilgi ve alakalarını gösteren
değerli dostlarımıza veya işyerimize kadar gelen kıymetli
insanlara teşekkürü borç bilirYa zısı sayfa 2 ’d e
im.

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Yargıtay Başsavcısı Yalçınkaya, “Laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği” iddiasıyla AK Parti’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açtı. Başsavcı, Gül’ü de aralarına alarak AK Parti’den 71 kişinin
siyasetten yasaklanmasını istedi.

Başsavcı Yalçınkaya’nın
Anayasa Mahkemesi’ne
kapatma davası açtığı
haberi, şok etkisi yarattı.
Başsavcı, iddianameyi
Anayasa Mahkemesi’ne
gönderdiği sırada, AK Parti
Genel Merkezi’nde MKYK
toplantısı sürüyordu. Haberi
bu toplantıda öğrenen
Başbakan Tayyip
Erdoğan’ın kurmaylarıyla
birlikte yaptığı açıklamayı
Dengir Mir Fırat yaptı.
Özellikle türban
serbestisinin ardından, AK
Parti’nin laikliğe aykırı fiil-

lerin odağı haline geldiğini
iddia eden Başsavcı, 71
kişinin siyasetten yasaklanmasını istedi, eski başbakan
ve parti yöneticisi olması
nedeniyle Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’ü siyasi yasak
istediği listeye dahil etti.
Kapatma davasına karşı AK
Parti’den yapılan açıklamada “Bir kısım yargı makamları hukuku iktidar mücadelesinin aracı haline
getirmemeli. Aksi halde bu
tür heveslerden en büyük
zararı yargı ve hukuk görecektir” denildi.

AK Parti'nin açıklamasını
Genel Başkan Yardımcısı
Dengir Mir Mehmet Fırat
okudu.
Açıklamada, kapatma
başvurusunun hedefinin AK
Parti değil, Türk demokrasisi ve millet iradesi olduğu
belirtilerek, halka şöyle
seslenildi: “Müsterih
olunuz; milletimizin uzun
yıllar boyunca ağır bedeller
ödeyerek elde ettiği
demokratik ve ekonomik
kazanımların bir kalemde
silinip gitmesine hiçbir
surette izin vermeyeceğiz.”

ÇOK PROĞRAMLI LİSE
ÖĞRENCİSİ AYŞE KUŞ 3000
M. MÜSABAKALARINDA İL
BİRİNCİSİ OLDU.
Şükran ÇELEN/Bolu liseler
arası genç kızlar 3000 m.
Müsabakasında il birincisi olan

Kıbrıscık Çok Proğramlı Lise
öğrencisi Ayşe KUŞ’ u Kıbrıscık
Belediye Başkanı Kemal
AKTAŞ makamında kabul
ederek başarısından dolayı tebrik
etti ve küçük altınla ödüllendirdi. Başarısının devamı için

gereken desteğin her zaman verileceğine söz verdi.
Bu başarıda emeği geçen ücretli
beden eğitimi öğretmeni Emine
AKBAŞ’ıda tebrik ederek
başarılarının devamını diledi.

açıklaması yapıldı.
Anayasa Mahkemesi
Başkanı Haşim Kılıç, kapatma davası iddianamesinin
yaklaşık 160 sayfa
olduğunu söyledi, “Gül,
Erdoğan ve Arınç’ı siyasi
yasak istenen listenin başında gördüm” dedi.
Başsavcı’nın 71 kişinin
siyasetten yasaklanmasını
istediğini bildirdi. Kılıç,
“Diğer partilerin kapatılma
davalarında izlediğimiz yol
neyse burada da aynısı
izlenecektir” dedi.

3000 METREDE İL BİRİNCİSİ KIBRISCIKTAN

GTürkeTneleçkolmevre U9laş0tır0ma Bİalkçanelığdı Geençlİerne İtneterrnent Eeritşiemi SÜağlacmrakeİçtisn "iÜzcreGtsiz iİnrteerncet eEvki"

Projesini Beypazarı‘nda Başlattı. Projenin Türkiye'nin 900 İlçesinde Daha Hayata Geçmesi Bekleniyor.

Murat ÇELEN/Türk Telekom ve
Ulaştırma Bakanlığı gençlere
internet erişimi sağlamak için
HER TELDEN
Mehmet BAÞTÜRK

BATININ MEDENİYETİ

Dünya hayatında
insanlıktan nasibini
almamış olanlar her
zaman bulunabilir.
Bireysel anlamda bu
her zaman
mümkündür.
Yazısı Sayfa 3’de

"ücretsiz internet evi" projesini
Beypazarında başlattı. Projenin
Türkiye'nin 900 ilçesinde daha
hayata geçmesi bekleniyor.
İnternet evine 20 adet bilgisayar
bağışlayan Türk Telekom'un
Ankara İl yöneticisi Mustafa
Şenli, Ulaştırma Bakanlığı ile
ortaklaşa gerçekleştirilen
"Ücretsiz İnternet Evi" uygulamasını 900'e yakın ilçede hayata
geçirmeyi planladıklarını açıkladı.

Beypazarı Maden Suyu
Dünyaya Açıldı

Haberi Sayfa 4’de
Haydi Hanımlar
İş Hayatına
Haberi Sayfa 3’de

Ücretsiz İnternet Evi'nin açılışına
Beypazarı Kaymakamı Hikmet
Aydın, Beypazarı Belediye
Başkanı Mansur Yavaş, Türk
Telekom Ankara İl yöneticisi
Mustafa Şenli, İncesu Telekom
Müdür Tuğrul Çağan ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş
katıldı.
Saat 08.00 ile 17.00 arasında
vatandaşlara ücretsiz hizmet
verecek olan internet evinin
açılışında Türk Telekom yetk-

THK’nda
Turizm Atağı

Haberi Sayfa 3’de

Türkiye’nin sıcak para
serüvenini mercek altına aldı.
18 YILDA 1’E 19 VERDİK
ATO’nun hazırladığı
‘’Türkiye’nin Sıcak Paranın
Serüveni’‘ raporuna göre, 1989
yılı başında TL’ye çevrilerek
2006 ekim sonuna kadar
Haberi sayfa 4’de
Hazine

ililerine teşekkür eden Belediye
Başkanı Mansur Yavaş,
"İlçemizde yaşayan gençlerimizin
geleceğini hazırlamak, bilimin
aydınlığıyla onları tanıştırmak
görevimizdir. Türk Telekom'la
işbirliği yaparak hizmete sunduğumuz bu çağdaş İnternet
Evi'ni açmakta ki amacımız gençlerimizin doğru, sağlıklı bilgiye
ücretsiz ve en hızlı şekilde ulaşabilmelerini sağlamaktır" dedi.
KIRBAŞI BELDELİKTEN
DÜŞTÜ KÖY OLACAK
MECLİSTEN GEÇTİ

Haberleri sayfa 4’de

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

Kayıhan Esnafı
Beypazarı'na
Gezi düzenledi

Osmangazi
Belediyesi'nin Bursa
Tarihi Çarşılarında
Sürdürdüğü Düzenleme
Çalışması Sürüyor.

Uzun Çarşı ve Okçular'dan
sonra Kayıhan Caddesi'nde
başlatılan yenileme ve cephe
düzenleme çalışmalarında da
önemli bir noktaya gelindi.
Kayıhan Caddesi'nde yapılan
çalışmalar hakkında çarşı
esnafının daha geniş bilgi alabilmesi ve tarihi çarşının geleceğini daha yakından görebilmesi için Beypazarı'na gezi
düzenlendi. Tarihi ve kültürel
miras çalışmaları çerçevesinde
projelendirilerek uygulamasına başlanılan Kayıhan Çarşısı
Sokak sağlıklaştırma çalışmalarındaki ana mantığın ve
hedef sonuç ilişkisinin doğru
anlatımının yapılabilmesi
amacıyla gerçekleştirilen
Beypazarı gezisine Kayıhan
esnafı, Kayıhan muhtarı,
belediyenin mimar ve
mühendisleri, Kayıhan düzenleme projesinin kontrol
mühendisleri ve inşaatı üstlenen firma temsilcileri katıldı.
Gezide, hem Beypazarı'nın
geçmişten günümüze gelen
süreci, hem de Kayıhan
Çarşı'sının gelecekteki durumu
daha iyi görüldü. Osmangazi
Belediye Başkan Yardımcısı
Bayram Vardar başkanlığındaki ekip ilk olarak, Beypazarı
Belediye Başkanı Mansur
Yavaş'ı ziyaret etti. Başkan
Yavaş'dan, tarihi mirasını
koruyan en önemli ilçelerden
biri olan Beypazarı hakkında
bilgi alan Kayıhan esnafı,
ilçenin restorasyondan önceki
ve sonraki halini karşılaştırma
imkanı buldu. Türkiye'nin turizmdeki marka ilçelerinden
biri olan Beypazarı, Kayıhan
esnafının ufkunu açtı.
Kayıhan düzenleme projesi
tamamlandığında, tarihi çarşı,
Türkiye'nin önemli marka
sokaklarından biri olacak.
Haberi Sayfa 2’de

14 Mart 2008 Cuma

ÖLÜYE ÇEVİRDİN
Zehir kattın ekmeğime aşıma.
Azrail taş vurur şimdi başıma.
Niye çıktın gülüm benim karşıma.
Ölüye çevirdin yaşarken beni.
Şimdi mezarıma gelip ağlama
Ölen sevdiğimdi diyip ağlama.
Toprağıma düşüp boşa sızlanma.
Ölüye çevirdin yaşayan beni.

Seni görmeseydim böyle olamazdım. Boşa isyan edip, boşa
ölmezdim.
Kefene sarılıp toprak olamazdım.
Ölüye çevirdin yaşayan beni.

Kayboldu güneşim kapandı
gözüm. Sana tek hatıram bu
dörtlük sözüm.
Ayrılık var diye yazılmış yazım.
Ölüye çevirdin yaşayan beni.
Erzurumlu Şair Çetin AVCI
CEVAP VERİYOR
.........diye bir güzel geldi yanıma,
okudu şiirimi güldü halıma,
eh işte deyip gitti yoluna,
.........cevap veriyor böyle soruna.

Beyazlar giyinmiş, dönmüş geline.
Siyah kemer bağlamış ince beline.
Birde kına yakmış pamuk eline.
.........cevap veriyor böyle soruna
Konuşurken yanaklarda gamze
oluşur.
Hergün başkalarıyla gider buluşur.
Pastaneye gelir benle konuşur.
........cevap veriyor böyle soruna.
Saçalarına takmış yaylı tokayı.
Hafiften güldü yaptı şakayı.
Herkes gördü aramızda vakayı.
.........cevap veriyor böyle soruna.

Yaş küçük kendi güzelmi güzel.
Bekarla evliyle her daim gezer.
Anası babası hep ona kızar.
........cevap veriyor böyle soruna.
Erzurumlu Şair Çetin AVCI
SEV DERSEM
Kaşlarını çatıyorsun,
gözlerime bakıyorsun,
biraz gülüp gidiyorsun,

ÞÝÝRLERÝNÝZ

sev dersem severmisin?

Bilki beni yakıyorsun,
kapılara çıkıyorsun,
bana cilve yapıyorsun,
sev dersem severmisin?

Birgün sanada ağlarım,
boşa gider gözyaşlarım,
sev beni oynat kaşların,
sev dersem severmisin?

Gel duman eyleme beni,
çok sevmişim gülüm seni,
göz yaşlarım yağmur seli,
olur ise severmisin?

Karıncanın aşkı gibi,
arıların balı gibi,
gözlerimin nuru gibi,
sev dersem severmisin?
Erzurumlu Şair Çetin AVCI

BELAYA BULAŞTIM
Bir çocuğum birde karım var idi.
Sıcak yuvam sıcak aşım var idi.
Ne oldu bizlere sorun ne idi.
Gülcan diye bir şeytana bulaştım.

Gözlerime baktı aklım karıştı.
Beni sevmek için karım ile yarıştı.
Hep odama girdi hep kucak açtı.
Gülcan diye bir belaya işte
bulaştım.
Her gece uyumadan yanıma geldi.
Sev beni diyerek yemine verdi.
Hamile kalınca pişmanım dedi.
Gülcan diye bir pisliğe işte
bulaştım.

Köyümde kurulu yuvam bozuldu.
Gülcan yuvanı bozacak diyemi
yazıldı.
İftiradan karım evden kovuldu.
Gülcan diye bir soysuza kapıldım.

Güzel köyde camilerde uyudum.
Bilmemki! ben nasıl şeytana
uydum.
Terk ettim evim vede yurdum.
Gülcan diye bir belaya bulaştım.
Erzurumlu Şair Çetin AVCI

İÇİMİZDEN BİRİ
Para pul peşinde koşma

Haddini bil aşma
Doğru yoldan şaşma
Her gün gider içimizden biri

İki elin yanda can vereceksin
Ettiğin iyilikleri göreceksin
Taş yüreğine merhamet gelsin
Her gün gider içimizden biri

Ten toprağa değecek
Her baş boyun eğecek
İyilik eden cennete girecek
Her gün gider içimizden biri

Aç gözünü uyan gayrı
Al abdesti kıl namazı
Yasin dindirir acımızı
Her gün gider içimizden biri
Sakın haram lokma yeme
Boş yere yemin etme
Anneye babay kin gütme
Her gün gider içimizden biri
Al kefeni sende giyersin
Omuz üstünde gidersin
Kara toprağa dönersin
Her gün gider içimizden biri

Dert keder verir içki sigara
Açar vücudunda kapanmaz yara
Öbür dünyada geçmiyor para
Her gün gider içimizden biri

Mezarın derin kazılmadan
Mezar taşına adın yazılmadan
Gel tövbe et vakit dolmadan
Her gün gider içimizden biri

Allah aşkıyla doldur kalbini
Esirgemez senden rahmetini
Ölürken gösterir cennetini
Her gün gider içimizden biri
Zehra TEKİN
DÜZELTME
29 Şubat 2008 tarihli 166 sayılı
gazetemizin şiir köşesinde
arkadaşımsın-canımsın adlı şiir
Ercan Gündüz yazılmıştır. Şiirin
sahibi Zehra Tekindir.
BİTSİN KIRGINLIKLAR
İyi okuyun bu şiirimi boşa
gitmesin
Tavsiyedir sözde kalmasın
Kimse kimseyi koltuk için kır-

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
masın
Artık camiler, kahveler ayrılmasın

Hoş olsun kırılmasın gönüller
Özür dilerim hatalı yazıldıysa şiirler
Darılmayın barışsın küsler
Kardeşçe yaşayalım küs olunmuyor
Hizmeti kim yaparsa yapsın
destekle
Hiç bir yere varılmıyor küsmekle
Küslük müslümana yakışmıyor
Kardeşçe yaşayalım küs olunmuyor
Kırgınlıkları edelim bertaraf
Hacım kabeyi sizde ettiniz tavaf
Müslümanlıkta varmı küs durmak
Kardeşçe yaşayalım dinimizde
yok küsmek

Hepimiz adem atanın evlatlarıyız
Kardeşçe huzur içinde yaşamalıyız
Ayrılıklar kırgınlıklar bitsin artık
Biz birbirimizle selamlaşmalıyız.
Selam olsun kardeşçe yaşamak
isteyenlere
Birlik ve beraberlik şiiri yazmamı
isteyenlere
Bu güzelliği desteklerim şiirlerimle
Tüm kırgınlıklar silinsin sevgilerle
Birlik ve beraberlik şiirini
Yazmamı istedi Hüseyin atak abi
Tebrik ediyoruz kendisini
Kardeşçe yaşayalım küs olunmuyor.

Şairde şiir sevdası
Bitsin kırgınlıklar rüyası
Saltanat küslüğü bir daha olmasın
Kalemlerde güller açsın taşlar
atmasın
Fatma Özcan ALADAĞ

Kayıhan Esnafı
Beypazarı'na
Gezi düzenledi

Baştarafı sayfa 1’de

Bursa ekibi, Beypazarı gezisi
sonucunda, bir kentin bir, bir tarihi yerleşim biriminin, tarihi ve
kültürel değerleriyle nasıl topyekun kalkındığını gözlemleme
imkanı buldu.
Beypazarı gezisinde; tarihi yerleşim bölgesinin restorasyon
sürecine halkın katılımının üst
sevide olduğu ve bunun getirisi
olarak turizm geliri açısından kat
ve kat çok yüksek gelir sevilerine
ulaşıldığı bizzat yöre halkı
tarafından ifade edildi.
Kayıhan düzenleme projesi
tamamlandığında, tarihi çarşı,
Türkiye'nin önemli marka sokaklarından biri olacak. Tarihi
çarşıların mimari zaferi olarak da
tüm Türkiye'ye örnek olacak.

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

SİYASETİ BIRAKMANIN ZAMANINI BİLMEK GEREK

İki hafta önceki köşe yazımızda siyaseti bıraktığımı yazmıştım. Bu
konuda hem telefonla arayarak seni destekliyoruz, siyasetten ayrılma diyen Beypazarı halkımıza veya yolda karşılaştığımız da ilgi ve
alakalarını gösteren değerli dostlarımıza veya işyerimize kadar
gelen kıymetli insanlara teşekkürü borç bilirim.
Bu yazımızın bu kadar ilgi göstereceğini tahmin etmemiştim.
Demek ki seven ve saygı duyan, siyasetten çekilmemi istemeyen
çok insan varmış. Bunu görmek insana onur ve gurur veriyor.
Bu konu ile ilgili görüşlerimi, siyasetten ayrılmamı istemeyen
kendilerince haklı sebepleri olan sayduyulu insanlara açıkladığım
gibi tekrar ifade etmeyi gerekli görüyorum.
Ben hayatımda net kararlar veren ve verdiği karar ne olursa olsun
geri dönmeyen bir insanım. Dün dündür, bugün bugündür anlayışıyla hareket eden bir insan değilim ve aldığım kararlar önce benim
kendime saygımı pekiştirir ve bu güne kadar verdiğim sözden de
geri dönmedim. Bunu beni tanıyan her kes bilir.
Siyasette var oluşumun sebebi dün ne ise bu gün de aynı düşüncelerle siyaseti bıraktım. Bundan sonra hayatım, mesleğimin gerekleri
üzerine yürümek ve mesleğimde başarıya ulaşmak. Önce ticaretim,
sonra gazeteciliğim.
Bu konuda da çalışmalarıma hız verdim diyebilirim.
Beypazarı’nın belki de ilk sarı basın kartı sahibi gazeteci sıfatını
alıyorum.
Artık gazeteciliği amatörlükten çıkarıp profesyonelliğe götürmenin
adımları içindeyim.
Gazetemiz elbette Beypazarı siyasetini ve siyasileri takip edecek ve
bu konularla ilgili düşüncelerini, yorumlarını, haberleri kamuoyuna
aktaracak. Bu anlamda siyasetin içinde olacağız belki ama asla herhangi bir partinin yönetimi içinde veya belediye başkan adaylığı
gibi serüvenlerin içinde yer almayacağım.
Hiç kimseye de taraf değilim. Seçim zamanına kadar tüm adayları
izleyeceğiz ve Beypazarı’na hizmette daha başarılı olabilecek kişiye
oyumu vereceğim. Elbette oy vereceğim kişilerde arayacağım
kriterlerim olacak. Seçici olmak gerektiğine inanıyorum. Ama bu
günden aday şu olsun, bu olsun, bu olursa onu desteklerim diye bir
görüş söylemem hata olur. Zira partilerin kongre süreçleri var.
Sonra her partiden bir değil bir kaç aday çıkabilir. Partilerin adayları netleşmeden bir gazeteci olarak herhangi bir aday hakkında şu
adayın yanındayım demem, diyemem. Evet sandık önüme konuncaya kadar tarafsızlığımı koruyacağım. Ama aday adayları içinde
gördüğüm yanlışları da kamuoyu ile paylaşacağız. Aradığım kriterlere uygun adaya da sandıkta oyumu kullanacağım ve destekleyeceğim. Kimi destekleyeceğim, kime oy vereceğim konusunda önce
aday Beypazarı’nda yapılabilecek olumlu projelerle öne çıkacak.
Adaylar kendilerini projelerle ispatlayacaklar. Bizde bakıp değerlendireceğiz ve masaya yatırıp enine boyuna ölçüp biçeceğiz ve
kararımızı iştişare sonrasında vereceğiz. Çünkü bizimde ortak
hareket ettiğimiz insanlar var. O insanların görüşlerini de alıp son
kararı vereceğiz. Verdiğimiz karar, Beypazarı’na hayırlı olacak bir
karar olacak. Beni tanıyanlar bunu çok iyi bilirler. Her şey
Beypazarı’nın iyiliği için olacak. Güzel insanların, olumlu insanların, pozitif insanların yanında olmak zaten insanlık görevimiz.
İşte sadece bu noktada adına siyaset denirse siyasetin içinde olacağız. Yoksa asla bizi siyasetin yani partilerin içinde (gazetecilik
görevimiz hariç) göremeyeceksiniz.
Beypazarı’na hizmet açısından partilerdeki meclis veya il genel
meclisi üye listelerinin Beypazarı’na hizmet edebilecek kalitede bir
ekip olması halinde, inanırsak yine bu kararı iştişareler sonrasında
belki bu listelerde yer alabiliriz. Bu listede belki ben veya teklif
edeceğimiz bir başka arkadaşımız yer alabilir. Aslında ben bu tür
görevlerde de yer almak istemiyorum. Ama birlikte hareket
ettiğimiz insanların böyle görüşleri olduğu için bu düşücemi seçim
sürecine saklıyorum. Bunun kararı o zaman verilebilir.
Kısaca başta da dediğim gibi artık siyaset yani politika bizim için
bitmiştir. Yıllardır ihmal ettiğim ticaretim öne çıkmıştır. Bunda da
başarı için ne gerekiyorsa bu yapılacaktır. Beypazarı’na hizmetin
ticarette başarıdan geçtiğini biliyorum. Ticarette başarılı olacan ki
işsiz insanlara iş kapısı açacan, mesleğinde başarılı olacan ki sana
rakip olan insanlar başarılarından ürkecekler. Yaptığın ve bildiğin
mesleği en güzel yapacan ki kendi işinle övünecen. Çok çok çalışacan ki dedikodulara zaman kalmayacak. Dedikoduların önünü kesecen.
Yeni bir döneme giriyoruz. Bu dönem bizi değiştirdi başkalarını da
değiştirecek. Bizdeki bu değişimin Beypazarı’na da yansıyacağını
biliyorum ve Beypazarı’nda çok şey değişecek. Çok güzel olumlu
değişimler olacak. Boşluktan yararlanan bazı parazitler ise yararlanacak boşluk bulamayacaklar.
Kavga yok, dedikodu yok, başarıda rekabet var. Bundan sonra
insanlar Beypazarı’nda başarılı insanları konuşacaklar ve bizde
bunun tercümanı ve öncüsü olacağız.
Siyaseti bırakmamızın eleştirilmesini değil anlayışla karşılanmasını
bekleriz. Çünkü bu bizim özgür kararımızdır. Kararımıza saygı
duyulmasını beklemekte hakkımız olsa gerek.

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.
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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
Sayfa Editörü
Seyithan Melih BİNGÖL

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 Haberleri
Şükran ÇELEN
Bölge Haberleri
Mustafa Ekrem UYSAL
Muhabirler
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

Sokak Düzenlemeleri Festivale Yetişecek

HABER-HABER
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Mustafa Ekrem UYSAL/
Beypazarı’nda Beypazarılı
Yüksek Mimar Öner Aktürk’ün
Yönetim Kurulu Başkanı olduğu
Aktürk İnşaat; Alaaddin Sokak
Düzenleme Projesine sponsor
olarak örnek bir adım atarak
Yaklaşık 450 Milyar TL.
maliyetle tamamlanması planlanan projeyle, Beypazarı’nın en
gözde mekanlarından biri olan
Alaaddin Sokağın çehresi tümüyle
değiştiriliyor. Eski görünümüne

kavuşacak Alaaddin Sokak’ta
bulunan işletmeler için büyük
avantajlar sağlayacak yeni düzenlemelerden ilçeye gelen turistlerin
de çok memnun kalacakları belirtiliyor. Projenin; Haziran ayının
ilk haftası düzenlenen Beypazarı
Festivali’ne kadar bitirilmesi
amaçlanıyor.
Belediye Başkanı Yavaş:
“Memleketine Sahip Çıkan İş
Adamlarına Ülkemizin İhtiyacı
Var” dedi ve İş adamı Öner

Aktürk’ün Beypazarı’na yapacağı
bu önemli katkıdan dolayı büyük
memnuniyet duyduklarını
belirterek, Memleketine sahip
çıkan iş adamlarına ülkemizin
ihtiyacı var, umuyorum bu projenin gerçekleşmesi tarihimize ve
kültürümüze sahip çıkma yolunda
başka yatırımcılarımıza da örnek
teşkil eder.” dedii.
Beypazarı Osmanlı çarşısı
dediğimiz tüm sokakları eski adı
arnavut kaldırımı olarak küçük

kırma taşlarla dekoratif biçimle
düzenlenerek yeniden yapılmaya
başladı. Eski Arnavut kaldırımı
sökülen sokaklarda yeni kırma
taşlar döşenerek yağmur sularının
akışını sağlamak amacıyla yol
kenarlarında oluklu taşlar döşendi
ve yaya yolu olarak dükkan önlerine yeni düzenleme yapıldı.
Çalışmalar devam ediyor ve
Geleneksel Beypazarı Festivaline
kadar bu çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.

Kadın girişimine esnaf ve sanatkar
desteği geldi. AB desteğiyle
TESK’in gerçekleştireceği proje
sayesinde, daha çok kadın iş hayatında daha uygun koşullarla yer alacak.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu (TESK), AB işbirliğiyle yürütülecek ve 29 Ocakta
başlanacak AB-TESK Kadın
Girişimciliğinin Desteklenmesi
Projesi ile, kadınların iş hayatında
daha aktif rol almalarını sağlamayı
hedefliyor.
TESK Genel Başkanı Bendevi
Palandöken, TESK Binası'nda yaptığı basın toplantısında proje hakkında bilgi verdi. Türkiye'deki iş gücü
istatistiklerine göre, toplam çalışan
24,8 milyon kişiden yüzde 75’inin
erkek, yüzde 25’inin kadın olduğunu
belirten Palandöken,
''Çalışan kadınların yüzde 1’i işverendir, yüzde 13’ü kendi işine
sahiptir. 2006 yılı rakamlarına göre,
Türkiye’de kadın girişimciliğini temsil eden işveren ve kendi işinin

sahibi kadınların, genel toplama
oranı yüzde 14’tür'' dedi.
Bendevi Palandöken, daha önceki
çalışmaları kapsamında, TESK'in
hazırladığı ''Kadın Girişimcilerin
Desteklenmesi Projesi''nin AB
tarafından kabul edildiğini ve 20022004 yılları arasında uygulandığını
anlattı. Projede başarılı sonuçlar
alındığını aktaran Palandöken, 1816
kişinin kendi işini kurma ve yönetici
olma konusunda eğitilerek iş hayatına kazandırıldığını, eğitimlere
katılan 359 kişinin kendi işini kurduğunu söyledi.
Söz konusu projenin Türkiye'de en
iyi uygulanan projeler arasında yer
aldığını belirten Palandöken, bu projenin yeniden uygulanması için gelen
yoğun talep üzerine TESK'in aynı
konuda hazırladığı ''Kadın
Girişimciliğinin Desteklenmesi'' projesinin AB yetkililerince 2005 programına alındığını ve 24 Temmuz
2007 tarihinde resmen uygulamaya
konulduğunu anlattı.
-TESK'İN UYGULAYACAĞI PROJENİN BÜTÇESİ 4 MİLYON 800
BİN AVROProjenin iki bileşenden oluştuğunu
kaydeden Palandöken, şöyle konuştu:
''Birinci bileşen; 'Eğitim Merkezleri
ve Bağlı Merkezler' aracılığı ile
kadın girişimciliğinin desteklenmesidir. Bu bileşenin faydalanıcı kuruluşu TESK’tir. İkinci bileşen ise

Girişimcilik Merkezleri yoluyla
kadın girişimciliğinin desteklenmesidir. Bu bileşenin faydalanıcı kuruluşu KOSGEB’tir. KOSGEB tarafından Çorum, Kütahya, İstanbul/
Pendik, Nevşehir’de girişimciliğin
geliştirilmesi merkezleri kurulacak.
TESK tarafından uygulanacak projenin bütçesi 4 milyon 800 bin avro,
KOSGEB tarafından uygulanacak
projenin bütçesi ise 3 milyon 500 bin
avrodur. Bu yeni proje, AB ve TESK
tarafından belirlenen toplam 25 ilimizde; ESOB’larımız bünyesinde
oluşturulacak Merkez ve Bağlı
Merkezlerde yürütülecektir. Bu kapsamda Ankara, Adana, Antalya,
İstanbul, Konya, Malatya, Manisa,
Nevşehir, ve Samsun olmak üzere 9
ilimiz 'merkez' ve Amasya, Balıkesir,
Düzce, Eskişehir, Erzurum, Hatay,
Kastamonu, Muğla, Kırklareli, Ordu,
Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli,
Uşak ve Yozgat olmak üzere toplam
16 ilimiz 'bağlı merkez' olarak
kadınlara yönelik girişimcilik eğitimi
ve danışmanlık hizmeti sağlayacak.''
Palandöken, projenin uygulanacağı
illerin sosyo-ekonomik gelişimine
katkı sağlanacağını, girişimciliğin
destekleneceğini, esnaf ve sanatkarlar odaları birliği bünyesinde etkin
faaliyetler düzenleneceğini, sunulan
hizmetin kalitesinin artacağını anlattı. Projenin genel hedefinin, kadın
girişimciliğinin desteklenmesi ve
kadınların iş hayatında daha aktif rol

almalarının sağlanması olduğunu
kaydeden Palandöken, şöyle devam
etti: ''Projenin özel hedefi ise kadın
girişimcilere girişimcilik ve yönetim
eğitimleri vermek, danışmanlık
hizmeti sağlamaktır.
Proje ile 9 ilde eğitim merkezlerinin
kurulması, 16 ilde bağlı merkezlerin
kurulması, minimum 4500 kadının
eğitilmesi ve 1500 kadının danışmanlık hizmetlerinden yararlandırılması, kadınlar arasında yeni bir iş
kurma bilincinin geliştirilmesi ve
farkındalığının artırılması hedeflenmekte. Bu proje, Türkiye’deki esnaf
ve sanatkar işletmeler ile mikro işletmelerin gelişimini destekleyecektir.''
-EĞİTİMLER MART AYINDA
BAŞLAYACAKPalandöken, proje çerçevesinde,
farklı eğitim ihtiyaçlarına göre, girişimcilik yeteneğini kazanmak
isteyen girişimci adayı kadınlar, bir
iş fikri olup iş kurmak isteyen kadınlar ve mikro işletme sahibi olup işini
geliştirmek isteyen kadınlar olarak,
üç kategoride eğitim ve danışmanlık
programı uygulanacağını, eğitimlere
Mart 2008 tarihi itibariyle
başlanacağını bildirdi. Palandöken,
TESK olarak projenin başarılı şekilde uygulanması için gereken her
türlü desteği vereceklerini sözlerine
ekledi.

Türk Hava Kurumu (THK) Karabük
Şube Başkanı Cihan Saraç, Karabük ve
İlçelerinde Turizme Canlılık Katmak
İçin Keltepe Bölgesinde Yamaç
Paraşütçülüğü Başlatacaklarını Söyledi.
Türk Hava Kurumu (THK) Karabük
Şube Başkanı Cihan Saraç, Karabük ve
ilçelerinde turizme canlılık katmak için
Keltepe bölgesinde yamaç
paraşütçülüğü başlatacaklarını söyledi.

Cihan Saraç açıklamasında,
Eskipazar'da gün yüzüne çıkarılmaya
çalışılan M.Ö 5. yy ait Hadirayana Polis
Antik Kenti, Yenice'de Şeker kanyonu
gibi turizm değerlerine Keltepe bölgesinde yamaç paraşütçülüğü turizmi de
katmak istediklerini söyledi. Saraç, "Bu
üçgen beraber olduğu zaman
Safranbolu turizminde devamlılığı
sağlanmış olur. Safranbolu'ya sadece o
evleri görmeye gelen insanlar bile artık

sıkılıyor. Çünkü aynısı Bursa'da,
Beypazarı'nda, Mudurnu da var.
Halbuki biz Safranbolu turizmine
orman turizmini katarsak önümüze bol
seçenek çıkar. Bunun için Türk Hava
Kurumu olarak Keltepe bölgesinde
yamaç paraşütlüğünü geliştirmek için
çalışma başlattık. Türk kuşu ekipleri
Keltepede gerekli etüt çalışmalarını
yakında başlatacak ve Karabük'te
yamaç paraşütlüğü ile turizme ayrı bir

ivme kazandıracağız. Biz bu imkanı
buraya getirirken, bürokratlarımızda
buranın sürekliliği devam etmesi için
Keltepe'nin tesisleşmesi lazım. Bizim
yamaç paraşütçülüğümüz THK tarafından onaylandı. Eskipazar ve Yenice bu
proje sayesinde kurtulacak. Bu proje
hayata geçtiği zaman bölge ekonomisi
de canlanmış olacak ve turizme ayrı bir
ivme kazandıracaktır" dedi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
bünyesinde bulunan Reklam
Kurulu, elektronik sigara reklamlarını yasakladı.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan
yapılan yazılı açıklamaya göre,
üyelerinin 16'sı sivil toplum kuruluşlarından, 13'ü de kamu kurumlarından oluşan Reklam Kurulu,
bugün yaptığı toplantıda, elektronik
sigara ilan ve reklamlarının durdurulmasına karar verdi.
Reklam Kurulu, elektronik sigara ile
ilgili reklam ve ilanların 4077 sayılı
Tüketicinin Korunması Yasası'nın,
Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin
İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair
Yönetmeliği'nin "Reklamlar kamu
sağlığını bozucu nitelikte olamaz"
hükmüne aykırı buldu.
Kurul, aynı ilan ve reklamların,
Tüketicinin Korunması Kanunu'nun
"Ticari Reklam ve İlanlar" başlıklı
16'ıncı maddesine aykırı olması
nedeniyle durdurulmasını kararlaştırdı.
Reklam Kurulu Başkanı Özcan
Pektaş yaptığı yazılı açıklamada,
Kurulun bugün gerçekleştirdiği
toplantısında elektronik sigara ile

ilgili verilen ilan ve reklamların ele
alınarak karar bağlandığını bildirdi.
Pektaş, Reklam Kurulu'nun elektronik sigara ile ilgili ilan ve
reklamların 1262 sayılı "İspençiyari
ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu"
kapsamında, Sağlık Bakanlığı
bünyesindeki Bilimsel Danışma
Kurulu'ndaki değerlendirilmesinde,
elektronik sigaraların ciddi rahatsızlıklara sebep olabilmesi ve bağımlılık yapma riski dolayısıyla halka
tanıtımının yapılmasının söz konusu
kanunun 13'üncü maddesi uyarınca
mümkün olmadığını, ayrıca bu
konuda Sağlık Bakanlığı'ndan
gerekli iznin de alınmadığının
anlaşıldığını kaydetti.
Özcan Pektaş, bu ürünlerin içermiş
olduğu nikotin maddesi nedeni ile
nikotin artuşlarının tıbbi ürün, aktif
maddeyi vücuda verme aracı olan
cihazların ise tıbbi cihaz statüsünde
ele alınmasının, bu şartları karşılasa
veya nikotinsiz şekli ile olsa bile
4207 Sayılı "Tütün Mamullerinin
Zararlarının Önlenmesine Dair
Kanun"un 3'üncü maddesinde
ifadesini bulan yasakların ihlal
edildiği anlamı taşıdığını bildirdi.

Pektaş, bahse konu reklamlarda yer
alan "Tamamen zararsızdır,
sağlığınıza hiçbir zararı yoktur,
hiçbir yan etkisi yoktur, Dünya
Sağlık Örgütü'nün desteklediği
sigarayı bıraktırmaya yardımcı yöntemler içerisine girmiştir, kartuşun
içerisindeki sıvı zararsız nikotindir"
ibarelerinin, bilimsellikten uzak ve
yanıltıcı olduğu, söz konusu iddiaları ispatlayacak hiçbir bilimsel
verinin Sağlık Bakanlığı'na ibraz
edilmediğini kaydetti.
"İçeriğindeki nikotin hayatı tehdit
ediyor "
Ayrıca, elektronik sigaranın içerdiği
nikotinin, özellikle kalp damar sistemi üzerine oldukça zararlı olabilen
bir madde olduğu, kalp krizi ve felç
gibi hayatı tehdit edebilen ciddi
durumlara yol açabildiğini belirten
Pektaş, yine bu ürünlerin reklam ve
ilanlarında, "Sigara içilmeyen uçak,
otobüs, sinema gibi kapalı yerlerde
bile rahatlıkla içilebileceği" şeklindeki ifadelerle sigara ile ilgili yasakların ihlal edildiğini, aynı reklam ve
ilanlarda "elektronik sigarının her
yerde keyifle içilebileceği ve bırak-

"Yanıltıcı bilgiler bulunuyor"

ma yerine içmeye devam edilebileceği" şeklindeki tanımlarla sigara
içimini teşvik edici mahiyet
kazandığına da dikkat çekti.
Pektaş, Ticari Reklam ve İlanlara
İlişkin İlkeler ve Uygulama
Esaslarına Dair Yönetmeliğin Kamu
Sağlığı başlıklı 17'inci maddesinin
"Reklamlar, kamu sağlığını bozucu
nitelikte olamaz" hükmüne aykırı
olduğuna da vurgu yaptı.
Pektaş, durdurma kararının söz
konusu ilan ve reklamların yasaklanması anlamı taşıdığını, çünkü bu
karar ile bundan böyle elektronik
sigaraya ilişkin bu tür ilan ve
reklamlarını verilemeyeceğini
bildirdi.

Haydi hanımlar iş hayatına

THK'da Turizm Atağı

Elektronik sigaraya reklam yasağı

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
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BATININ MEDENİYETİ
Mehmet BAŞTÜRK

Dünya hayatında insanlıktan nasibini
almamış olanlar her zaman bulunabilir.
Bireysel anlamda bu her zaman
mümkündür. Ama düşünün her ortamda
ve her zeminde insanlıktan,demokrasiden
hak ve özgürlükten bahseden fakat hiçbir
zaman kendi menfaatinden ve kendi
çıkarından başka bir şey kabul etmeyen
daha değişik bir ifadeyle kendisine
hizmet etmeyen ve çıkarına engel olan
insanlara yaşama hakkı bile tanımayan
güya gelişmişliğin simgesi haline gelmiş
bir devletler topluluğu insanlıktan nasibini alamamışsa bu dünya insanlık tarihi
için çok büyük bir tehlikenin
başlangıcıdır.
Dünya için büyük bir tehlike oluşturan ve
aynı zamanda da dünya da insan hakları
ve demokrasi havariliğine soyunan,
medeniyetten hiçbir zaman nasibini
almamış olan ve asla da alamayacak olan
bu sırtlan sürüsünü, büyük şair ve mütefekkir olan Mehmet Akif Ersoy bağımsızlığımızın da simgesi olan İstiklal
marşında “medeniyet dediğin tek dişi
kalmış canavar” tarif etmektedir. O
zaman terk dişi olan canavar aradan
geçen yıllar zarfında yeni yavrular doğurdu, yeni doğan yavruların tek değil
sayısız dişleri oldu. Çoğalan dişler
sayesinde artık karşısında hiçbir güç ve
engel de tanımıyor.
Orta Doğunun zenginliğini ele geçirmeye
çalışan emperyalist güçler, Osmanlının
kendilerine her türlü kolaylık ve rahatlığı
sağlamasına rağmen “Necip Millet” diyerek de devletin temel unsuru olan
Türklerden de üstün görmesine rağmen
birkaç parça yağlı kemik uğruna ihanet
ederek koskoca devleti içten çökerten
Arapların ihanetinin anlaşılan müddeti
dolmamış olacak ki, hala bu ihanetlerinin
cezasını çekmektedirler. Ama her ne olursa olsun onların çektiği bu ceza karşısında duyarsız kalmam mümkün değildir.
Fakat işin asıl ilginç yanı ise bir
toplumun kısa bir süre sonra kendilerine
hayvana bile yapılması imkansız olan
hakaret ve işkenceleri tatbik edecek olanları alkışla davet etmeleri. Evet kendilerini çiçeklerle karşıladıkları emperyalist
güçlerin sadist sırtlanları kısa bir zaman
sonra dişlerini göstermeye başladı.
Sanırım ne dermek istediğim veya hangi
olaya temas etmek istediğim anlaşılmıştır.
Nisan ayının son günlerinde Irak’ta
ortaya çıkan insanlık suçu ve medeni
addedilen vahşi sırtlan sürüsünün yapmış
olduğu işkencenin karşısında sessiz
kalmak, bu suça ortak olmaktır. “Zalime
rüşvettir nur ol çok yaşa / kıbleler mabutlar değişti haşa” diyen şair ne kadar
doğru söylüyor. Zalimi alkışla karşılamanın faturası kısa bir zaman sonra zalimin gerçek yüzünü göstermesiyle ortaya
çıkar.
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi ABD.
sömürmek istediği ülkelerde ilk önce
kendi adamlarını göreve getirerek onlar
aracılığı ile halka çeşitli zulümler yaptırır.
Sonra o halkı kurtarma bahanesi ile hem
diğer dünya ülkelerini kandırır hem de
işgal ederek sömürmek istediği ülke
insanını kandırır. Bu aldatmaca taktiği ile
istediği ülkeyi sömürerek semiren
ABD’nin aslında “kan emerek beslenen
salyangozdan farkı yoktur”. Yalnız şu
gerçek unutulmamalıdır ki, kan bitip de
tuza erişince salyangoz hayatını kaybeder.
ABD. Bugün Irak da uyguladığı taktiği
daha önce de çeşitli ülkelerde uygulamıştır, bundan sonra da kendisi için
tehlike gördüğü bazı ülkelerde uygulayacaktır. Bu konuda hiç şüphe olmasın.
Tehlike her zaman geliyorum diye haber
vermez. Bazen ansızın gelir, ama o
zaman da iş işten geçmiş olur.
Emperyalist güçlerin Irak da uyguladığı
işkence ve zulmün yüz belki de bin
katını, aynı emperyalist güçler ve şımarık
çocukları olan Ermeniler birinci dünya
savaşı yıllarında Türk Milletine uyguladılar. Ama şimdi, o zamanın katliamcıları mazlum rolünü oynamaktadırlar.
Arşiv kayıtlarında vardır. “Van yöresinde
himayelerine aldıkları 8000 Türkü
verdikleri çorba ile zehirleyerek öldüren
ABD. önce bu zulmünün bedelini ödemelidir.

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’’
14 Mart 2008 Cuma Yýl:4 Sayý:168 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONU NUZ
YETERLÝ

Kemal ÇEL EN

BEYPAZARI MADEN SUYU
DÜNYAYA AÇILDI
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Kemal ÇELEN/Son yıllarda can
çekişen Beypazarı ekonomisine
en büyük katkıyı yapan
Beypazarı doğal Maden suyu
Beypazarı’nın da gurur kaynağı
olan firmalardan biri olma özelliğini koruyor. Beypazarı’nda
Beypazarı ekonomisine katkı
yapması beklenen başka firmaların ve sektörlerinde oluşması bekleniyor.
Beypazarı maden suyu Türkiye
pazarından sonra yurt dışına da
açıldı. Başta İngiltere, Fransa,
Belçika, Kıbrıs, Danimarka,
Hollanda ve suudi arabistan
başta olmak üzere bir çok ülke
Beypazarı Maden suyu içiyor.
Yerin 2 bin metre altından
çıkartılan Beypazarı maden
suyu, hiç bir işleme tabi tutulmadan ve insan eli değmeden
şişelenerek tüketiciye ulaştırılıyor. 1957 yılında Cemil Ercan
tarafından kurulan ve
Türkiye’nin ilk maden suyu
işletmelerinden biri olan
Beypazarı Doğal Maden suyu,
2005 yılında yaptığı 10 milyon
Euro yatırımla maden suyu ihracatına başladı. Türkiye’de Ege

Bölgesi dışındaki altı bölgenin
tüm il ve ilçelerinde bayileri
bulunan Beypazarı Maden suyu,
Ankaralı bir markayı yurt dışına
taşımış oldu. Çalışmaları hakkında bilgi veren işletme sahibi
Niyazi Ercan, Beypazarı doğal
maden suyunun; yapısındaki
zengin magnezyum ve
kalsiyum ile düşük
sodyum özelliği ve
sıfır kaloriye sahip
olmasıyla tercih
edildiğini söyledi. Türkiye’de
maden suyu
alanında 27
firmanın
faaliyet gösterdiğini
belirten Niyazi
ercan, pazarın
yüzde 22’sini
ellerinde bulundurduklarını açıkladı. Maden suyunun
şişelemesi dahil, tüm aşamalarında en çok dikkat ettikleri
hususun hijyen olduğuna işaret
eden Ercan, kullandıkları makinaların tatamıyla kapalı sistem
çalıştığını vurguladı. Şişeleme
işleminin insan eli değmeden
yapıldığına dikkat çeken Niyazi
Ercan, ISO 9007:2000 kalite belgesi ile üretilen ürünün AB standardlarında hijyenik olduğunu
gösteren Haccp/TS 13007 belgesi sahibi olduğunu söyledi. Türk

insanının maden suyunun faydalarını yeterince bilmediğini
öne süren Ercan, ‘’Avrupa
ülkelerinde insanlar günlük su
ihtiyaçlarının büyük kısmını
maden suyu ile karşılıyor.
Türkiye olarak, çok zengin doğal
maden suyu kaynaklarına sahip
olmamıza rağmen tüketim
olarak Avrupa’nın çok
gerisinde yer alıyoruz.’‘ diye konuştu. Sağlıklı bir
yaşam için
günde en az
yarım litre
mineralli su
içilmesi gerektiğinin altını
çizen Ercan,
Avrupa’da yıllık kişi başına
yaklaşık 180 litre
maden suyu
tüketilirken
Türkiye’de bu oranın
sadece 3-4 litre olduğunu
belirtti. Niyazi ercan, insan
sağlığına verdikleri önem
dolayısıyla maden sularını özel
tip cam şişelerle tüketime sunduklarını dile getirdi.

MADEN SUYU
ŞİFA KAYNAĞI

Maden suyundaki zengin mineraller sayesinde sindirim kolaylaşıyor ve zayıf kemikler
güçleniyor. Böbrek taşlarını
düşürmek, cilde canlılık ve par-

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

laklık vermek, safra kesesi tembelliğini önlemek, pankreas
fonksiyonlarını desteklemek ve
idrarla ürik asit atılımını artırmak için de maden suyu bire bir.
Doğal maden suyu ayrıca, vegut
hastalığına iyi geliyor, kabızlığı
önlüyor, kadınlarda kemik
erimesini ve oateoporozu geciktiriyor, diş çürümelerini önlüyor.
Maden suları yemekten önce
içildiği zaman da doygunluk
hissi verdiği için diyet yapanlara
tavsiye ediyor.

Meyve aromalı sodalar maden
suyunu doğal olmaktan
çıkarıyor

Doğal Maden suyu ile herhangi
bir madde karıştırıldığında reaksiyona gireceğinden doğal su
özelliğinin kaybolduğu öne
sürülüyor. Meyve aromalı maden
sularının doğallığının kaybolacağını hesaba katan Beypazarı
Doğal Maden suyu İşletmesi,
‘’meyve aromalı maden suyuna
yatırım yapmayı düşünmüyor.
İnsan sağlığına verilen önemin
bir göstergesi olarak Beypazarı
Doğal Maden Suyu
İşletmesi’nde çalışan porsenelin
tamamı sigara ve diğer zararlı
alışkanlıklara karşı uyarılıyor.
Bugüne kadar yapılan çalışmalar
neticesinde ise kurum içerisinde
insan sağlığına zarar veren
alışkanlıklara devam eden personel bulunmuyor.

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) Sıcaklık (ºC)
0,4
28
Nem (%)
85
Beypazarında beklenen hava duru- Basınç (hPa)
1018,7
muyla günün en yüksek sıcaklıkları Görüş (km)
.......
5 günlük tahmin raporu ise ise
Rüzgar (km/sa) Güneybatı 6
şöyle:

15 Mart Cumt
En Yüksek
13 °C
En Düşük
-2°C
18 Mart Salı
En Yüksek
18°C
En Düşük
4°C

16 Mart Pazar
En Yüksek
16°C
En Düşük
2°C
19 Mart Çarşamba
En Yüksek
17°C
En Düşük
4°C

17 Mart Pazartesi
En Yüksek
19°C
En Düşük
3°C
20 Mart Perşembe
En Yüksek
16°C
En Düşük
4°C

MECLİS KARAR VERDİ KIRBAŞI KÖY OLACAK

Beypazarı 2 beldesini kaybediyor. Uruş ve Kırbaşı Beldesi köye dönüşecek.
Nüfusu 2000’nin altına düşen beldelerin köye dönüşmesi TBMM de kabul
gördü. Kırbaşı Beldesinin nüfusunun 2100 lerin üzerinde olmasıda Kırbaşının
köye dönüştürülmesine engelleyemedi ve meclisten karar geçti. İlk sayımda
nüfusunun 2400 olduğu belirtilen ancak sayım sonuçlarında 1700 lerde gösterilen Kırbaşıda nüfusu 2000 lerin altında olduğu gerekçesiyle köye dönüşüyor.
Kırbaşı halkı köye dönüşmenin kararı ile üzüntü içinde.

ÝÞTE GAZETE BU YAA...
Haberler Ýnternette

SICAK PARANIN TÜRKİYE SERÜVENİ

baştarafı sayfa 1’de

iç borçlanma kağıtlarında 19 kattan fazla, borsada ise 13 kattan
fazla kazanç elde etti.

YA KAÇARSA KORKUSU

Türkiye’yi krizlere açık hale
getiren sıcak paranın şu anki
büyüklüğü, Türkiye ekonomisinin
geleceğini önemli ölçüde tehdir
ediyor. 2006 Eylül ayı itibariyle
‘’yabancı kaynaklı’‘ sıcak para
stoku 57 milyar 92 milyon dolara
ulaştı.
Yapılan hesaplamalara göre 1999
yılı sonunda Türkiye’de toplam
28 milyar 399 milyon dolarlık bir
yabancı kaynaklı sıcak para
bulunuyordu. Bu tutar,
Türkiye’nin sıcak para çıkışından
önemli bir darbe aldığı 2000
yılında 19 milyar 794 milyon

dolara, 2001 yılında 10 milyar
354 milyon dolara, 2002 yılında
da 8 milyar 57 milyon dolara
kadar geriledi.
Türkiye’den 2000 yılında net 5
milyar 279 milyon dolar, 2001
yılında 5 milyar 391 milyon dolar,
2002 yılında ise 75 milyon dolarlık ‘’yabancı kaynaklı sıcak para
çıkışı’‘ yaşandı. Söz konusu üç yıl
içerisinde yabancıların
Türkiye’deki sıcak parasında
yaşanan azalma toplamda 20 milyar doları buldu. Azalma hem
sıcak para çıkışından hem de
2001 yılında dalgalı kur rejimine
geçiş sonrası döviz kurlarında
yaşanan artıştan kaynaklandı.
Yabancılar, Türkiye’nin döviz
kurunu baskı altına almaya ve
enflasyonu düşürmeye başladığı
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2003 yılından sonra yeniden
hücum etti. Yabancı kaynaklı
sıcak para stoku, 2003 yılında
16,5 milyar dolara, 2004 yılında
34 milyar 268 milyon dolara,
2005 yılında 60 milyar 506 milyon dolara ulaştı. 2006 yılını ilk
dokuz ayında ise Mayıs-Haziran
aylarında yaşanan dalgalanma
nedeniyle azalan yabancı kaynaklı
sıcak para stoku 57 milyar 92
milyon dolar oldu.

YERLİ SICAK PARA

Sıcak para politikaları, özellikle
bankacılık sektörünün kısa vadeli
dış borçlanmalarını artırdı. Bu
durum, düşük kur yüzünden dış
borçlanma maliyetinin, içeriden
mevduat toplamaya göre daha
ucuz olmasından kaynaklandı.
Bankaların ve şirketlerin, yurt

dışından kullandığı kısa vadeli
döviz kredilerinden oluşan yerli
kaynaklı sıcak para stoku 2006
Eylül ayı itibariyle 13 milyar 421
milyon dolara ulaştı. Yabancı ve
yerli toplam sıcak para stoku ise
70 milyar 513 milyon dolara çıktı.

18 YILLIK NET GİRİŞ 16,5
MİLYAR DOLAR

Sıcak para Türkiye’ye daha çok
hisse senedi ve Devlet İç
Borçlanma Kağıdı (DİBS) almak
üzere geldi. ‘Portföy yatırımı’‘
adıyla 1989’dan 2006 nın Eylül
ayı sonuna kadar geçen yaklaşık
18 yıllık dönemde Türkiye’ye,
toplam 167 milyar 891 milyon
dolar girdi. Yabancıların bu
dönemde Türkiye’deki hisse senedi ve iç borçlanma kağıtlarını
satarak ya da vadesinde tahsil

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.
D Ý J ÝT A L B A S K I S Ý S T E M L E R ÝM Ý Z L E B A S K I L A R
Üniversite Tezleriniz Hazýrlanýr
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ederek çıkardıkları sıcak para
miktarı ise 151 milyar 420 milyon
dolar oldu. Böylece bu dönemde
net 16 milyar 471 milyon dolarlık
bir giriş oldu. Oysa yabancıların
şu anda Türkiye’de 50 milyar
dolarlık hisse senedi ve devlet
tahvili bulunuyor. Aradaki fark ise
yabancıların Türkiye’de sıcak
parayla sağladığı muazzam
kazancı oluşturuyor.
1989 yılı başından 2006 Eylül
sonuna kadar yabancıların
Türkiye’de döviz ve YTL mevduatı olarak getirdikleri net tutar ise
6 milyar 948 milyon dolar oldu.
Eylül sonunda yabancıların
Türkiye’deki toplam mevduatı 2
milyar 822 milyon dolar oldu.
Eylül sonunda yabancıların
Türkiye’deki toplam mevduatı 2

milyar 822 milyon doları YTL
mevduatta olamk üzere toplam 8
mily 118 milyon dolardüzeyinde
bulunuyor.

SICAK PARA YÜKSEK
FAİZ SEVER

Türkiye, sıcak parayı ülkeye çekmek için sürekli kuru baskı altında, Türk Lirası faizlerinin ise yüksek tutmak zorunda kaldı. Bu
politika sonucunda kur ve faiz
arasındaki makas sürekli açıldı.
Türk Lirası’na verilen faiz, kriz
yılları hariç sürekli kur artışının
üzerinde seyretti. Bu nedenle
sıcak para bazı yıllar Türkiye’de
Hazine borçlenme kağıtlarından
dolar bazında % 50’lere varan
oranlarda getiri sağladı. Bu getiri,
İMKB’de bazı yıllar % 5000’ e
Devamı haftaya
yaklaştı.

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