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.Türkiye’nin
sıcak para serüvenini mercek
altına aldı.
Geçen haftanın devamı
Türkiye bu süreci değiştirmek
istediği her adımın başında da
krize yakalndı. sıcak paranın

*idare@yeniyildizgazetesi.com

her kaçışından sonra geri
getirebilmek için, reel faizleri
yükselterek çok daha büyük
ödünler vermek zorunda kaldı.
1993 yılında Türkiye’deki
ortalama iç borçlanma faizi %
87.6 olarak gerçekleşmişti.
1994 krizi, faiz oranı % 165’e
çıkarılarak aşılabildi. 1997

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

yılında % 108.4’e kadar gerileyen faiz 1998 yılındaki sıcak
para çıkışından sonra 115.6’ya
fırladı. 2000 yılında faiz oranı
% 38.1’e kadar indi. Kasım
2000 ve Şubat 2001 krizinden
sonra faiz oranları yeniden üç
haneli bir düzeye yükseldi ve
2001 yılında ortalama % 96.5

*www.ortaanadoluas.com

olarak gerçekleşti. 2006 nın
mayıs ayında yaşanan dalgalanmaöncesinde % 14’e
kadar gerileyen Hazine’nin
ortalama iç borçlanma faizi
dalgalanmadan sonra % 2223’e kadar tırmandı. Devlet
yabancıların Hazine iç borçlanma kağıtlarından elde ettiği

*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’’

YE TERLÝ
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BEYPAZARI
BELEDİYESİNDEN
ÖDÜLLÜ FOTOĞRAF
YARIŞMASI

Beypazarı Belediyesi Türkiye
Fotoğraf Sanatı Federasyonu'yla
birlikte ‘’Anadolunun Parlayan
Yıldızı Beypazarı’‘ konulu
Fotoğraf yarışması düzenledi.

Haberi Sayfa 3’de

Çekimleri
Beypazarında Yapılan
DUR YOLCU Dizisi
TRT-1'de Yayına Başladı

TRT, Çanakkale Zaferi’nin
yıldönümü nedeniyle çekimleri Beypazarı’nda gerçekleşen
18 Mart’tan itibaren yine
büyük ilgi görecek ve “Dur
Yolcu” adlı yepyeni bir diziyi
ekrana getirdi.
Haberi Sayfa 3’de

Beypazarı Belediye
Başkanı Mansur Yavaş
AB Bölgeler
Komitesi'nin Davetlisi.

Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi
Türkiye Çalışma Grubu'nun 4
Nisan'da İstanbul'da düzenleyeceği
seminere, Beypazarı Belediye
Başkanı Mansur Yavaş konuşmacı
olarak davet edildi.
Haberi Sayfa 3’de

Gümüş ve altının bükülmesiyle oluşturulan küçük
motiflerin biraraya getirilmesi olarak bilinen telkari
sanatı Sivas'ta yaşatılmaya
ve yaygınlaştırılmaya
çalışılıyor. Bu amaçla Sivas
Valiliği, Beypazarı'ndan
telkari ustası getirterek kurs
açtı. Kısaca gümüş tel
işleme sanatı anlamına
gelen "telkari", ince tel
haline dökülen gümüşün
bükülmesiyle oluşturulan
küçük motiflerin biraraya
getirilmesi olarak tanınıyor.
Tümüyle el işçiliğine dayalı
bir sanat olan telkariyle
yaygın olarak tütün kutusu,
sigara ağızlıkları, aynalar,

Beypazarı Devlet
Hastanesinde göz doktoru
sıkıntısı yaşandığı öğrenildi.
Beypazarı Devlet
Hastanesinde göz doktoru
bulunmadığı, bu alanda

ŞOK
HER TELDEN

Kemal ÇELEN

Mehmet BAÞTÜRK

Türkiyenin en önemli
meselesi bence ekonomi.
Çünkü yaşayan herkesin
ilgi alanı içinde yer alıyor. standardına yansıyor.
Yazısı sayfa 2’de

BEYPAZARI

tepsiler, kemerler, küpeler,
kolyeler, düğmeler ve
yüzükler yapılabiliyor.
Altın ve gümüşün yüzyıllardır dantel gibi işlendiği
telkari sanatı, her el sanatı
gibi ayakta kalmaya çalışıyor. Kuyumculuk sektöründeki endüstrileşmeyle
yaşam alanı iyice daralan
bu sanatın ustaları, telkari
işlemeciliğini bugüne kadar
taşımayı başardı.
Mardin - Midyat, Ankara Beypazarı ve Trabzon,
telkari sanatının yaşatıldığı
merkezlerden bazıları.
Sivas da bu sanatı yaşatabilmek için düğmeye basan
iller arasına girdi.
Beypazarı'ndan telkari
ustası getiren Sivas Valiliği,
Buruciye Medresesi'nde 10
kişilik bir kurs başlattı.
Geçtiğimiz yıl ilk kez
başlatılan Telkari Gümüş
İşleme Kursu'nun ilk dönemi bu ay içerisinde sona
erdi. Telkari sanatını yaşatmaya çalıştıklarını ifade
eden kurs öğretmeni
Mehmet Ünlüyalvaç, kursun çok faydalı olduğunu
söyledi.

Buruciye El Sanatları
Eğitim Merkezi Müdürü
Himmet Taşpınar ise kaybolmaya yüz tutan el sanatlarını tespit ettiklerini ve
bunları ayakta tutmaya
çalıştıklarını kaydetti.
Sivas'ta usta kalmadığı için
Beypazarı'ndan telkari
ustası getirdiklerini belirten
Taşpınar, kurs sonrası 10
kursiyerin bu sanatı icra
edeceğini dile getirdi.

NELER OLUYOR
DEĞERLERİMİZE!?..

Beypazarı’nı örnek almak
ve değerlerimizi dışarıya
tanıtmak çok güzel de bu
değerlerimiz dışarıda
çoğaldığında Beypazarı
değerlerimize kim sahip
çıkar ve ne kadar talep
görür. Dün karasör sanayimizde de karasör ustalarımız Türkiye’nin bir çok
köşesine giderek karasör
imalatına başladılar ve
sonunda geri döndüler ama
bu gün Türkiye’nin bir çok
köşesinde karasör imalatı
yapılmakta.
Beypazarı Karasör
Sanayinin son durumuna
bakıldığında nereden nereye

gelindi sorusunun sorulması
gerek.
Yarın da Telkarimizin durumu karasörden farksız olacak.
Beypazarında ki değerlerimiz tanıtımı yapıldığı için
değer olarak ilgi görmekte.
Ama yarın bu değerler beypazarı dışında da artmaya
ve çoğalmaya başladığında
Beypazarı Değerlerinin
yüzüne bakan olmaz. Zira
Beypazarı dışındaki teşvik
ve destekle Beypazarının
mücadele edebilmesi çok
zor.
Sonuç; bu değerlerin
Beypazarı dışına kaptırılması ve mevcut zenginliğimizin yok edilmesi....

Hastanede göz doktoru sıkıntısı!

FORUM
AK PARTİ DÖRT
AYAĞINI ÜZERİNE DÜŞÜYOR

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53

Telkari Sanatı Sivas'ta Canlandı
Gümüş ve altının
bükülmesiyle oluşturulan küçük motiflerin
biraraya getirilmesi
olarak bilinen
Beypazarı telkari sanatı
Sivas'ta yaşatılmaya
çalışılıyor. Bu amaçla
Sivas Valiliği,
Beypazarı'ndan telkari
ustası götürerek kurs
açtı.

eksikliğin giderilmesi
amacıyla Ankara'dan
dönüşümlü olarak hekim
görevlendirildiği
belirtildi.
Haberi Sayfa 3’de

BEYPAZARI’NIN VAHŞİ DOĞASI KEŞFEDİLECEK
Beypazarıda, belediye ile Doğa Derneği tarafından
hazırlanan proje çerçevesinde, bölgede yaşayan yaban
hayvanları ve yüzlerce kuş türünün keşfedilmesi için
"doğa evi" kurulacak.
Haberi Sayfa 3’de

İTHALATÇI FİRMA BAYİİ ORTA ANADOLU REKLAMCILIK AŞ. DEN ŞOK KAMPANYA
BU FIRSAT
P4 BİLGİSAYARlLAR 329 Dolar+KDV’ye
SİPARİŞLE TESLİM
KAÇMAZ
BİLGİSAYAR FİRMALARINA SATIŞ NOKTALARI VERİLECEKTİR.

YEHOVA ŞAHİTLERİ’NİN
HEDEFLERİ VE ÇELİŞKİLERİ

İlk insan ve aynı zamanda ilk
peygamber olan Adem’den
itibaren insanlar arasında daima
HAK-BATIL mücadelesi olmuştur

Yazısı Sayfa 3’de

Solta Boğazında trafik kazası geçiren
Mehmet Göksu Taburcu edildi.

Haberi sayfa 3’de

329 $+KDV’ye
Bilgisayar, Hemde istediğiniz güçte ve özellikte.
Arayın sipariş verin.

gelir üzerinden aldığı vergiden
vazgeçmek zorunda kaldı.
BORCU SICAK PARAYLA
ÇEVİRDİK
Sıcak para politikasının
Türkiye ekonomisi üzerindeki
ilk etkisi, kamu kesiminin
borçlanma ihtiyacının kısa
vadeli Haberi sayfa 4’de

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

Karayollarında
Durum

Karayollarının Yapım
Çalışmaları Sürdürülen
Kesimlerinde Trafik Kontrollü
Sağlanıyor.
Karayolları Genel
Müdürlüğünden yapılan yazılı
açıklamaya göre, AnkaraAyaş-Beypazarı yolunun 1622. kilometreleri arasındaki
yol yapım çalışmaları
nedeniyle ulaşım Ayaş
yönünde iki yönlü olarak
sağlanıyor. Araç sürücülerinin
16-22. kilometrelerde dikkatli
araç kullanmaları gerekiyor.

BEYPAZARININ BAZI
KÖYLERİNDE BAKIM
NEDENİYLE ELEKTRİK
KESİNTİSİ YAPILDI.
Başkent Elektrik Dağıtım
A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre dağıtım
şebekelerinde daha önceden
planlanan yıllık bakım çalışmaları nedeniyle
Beypazarı’nın bazı yerlerinde
elektrik kesintisi yapıldı. 4
Mart Salı günü: 10.00-15.00
saatleri arasında Beypazarına
bağlı Uruş Beldesi ve civar
köyler, Akkaya Grubu ve
köyler, Karaşar beldesi,
Uşakgöl Grubu ve Köst Grubu
köylerde elektrik kesintisi
yapıldı.
KENE ISIRIĞI KORKUTTU
2 KİŞİ BEYPAZARI
DEVLET HASTANESİNDE
TEDAVİ EDİLDİ

Oymaağaç ve Akkaya köylerinde ikamet eden iki
kişi, kene ısırması
nedeniyle Beypazarı Devlet
Hastanesi'nde tedavi altına
alındı.
Haberi Sayfa 4’de
15 MART 2008
CUMARTESİ GÜNÜ
YAYINLANAN
MİLLİYET GAZETESİ
ANKARA EKİNDE
"BEYPAZARI İL OLMAK
İSTİYOR" BAŞLIKLI
HABER YAYINLANDI.

21 Mart 2008 Cuma

YAN!
Sanmaki bu dünya böyle
dönecek;
Sanmaki bu düzen böyle kalacak;
Sanmaki ağlayan şimdi gülecek;
Yan yan vicdansız yan.
Yan kitapsız yan!
Yan Allahsız yan!
Yan insafsız yan!
Yan gör beni yan!

Dünyadaki varlık senin olmayacak;
Bundan sonra kimse seni
sevmeyecek;
Seni kötü dedim elalem duyacak;
Yan vicdansız yan yan.

Yan kitapsız!
Yan vicdansız!
Yan insafsız!
Yan Allahtan korkmayan yan
yan!!
Erzurumlu Şair Çetin AVCI
KISKANIYORUM
O şimdi uzakta başka biriyle,
elele tutuşmuş bak görüyorum,
isyan ediyorum hep ağlıyorum,
ben onu sevmişim kıskanıyorum.
Daha üç ay önce o benimleydi,
gece kapımıza hep geliyordu,
o gitti sevgisi içimde kaldı,
ben onu sevmişim kıskanıyorum.

O beni görmüyor, ben görüyorum,
sanki rüya değil hep sanıyorum,
düşünüp duvarlara yollanıyorum,
ben onu sevmişim kıskanıyorum.
Erzurumlu Şair Çetin AVCI

ÖLÜRÜM CANIM
Sokak ışıkları söndü bu gece,
seni görmek mümkün olmuyor
canım.
Soğuk hava ile dondum o gece,
seni göremezsem ölürüm canım.

ÞÝÝRLERÝNÝZ

Herkes seni bana sevme dedikçe,
sana sevgim artıyor artıyor
canım.
Seni kaybettiğim bu sokaklarda,
bulamazsam ölürüm ölürüm
canım.

Senin annen bana fırçayı attı.
Ay bile o gece halime baktı.
Neylerim sensiz bu kara bahtı.
Seni sende bıraktım ölürüm
canım.

İyiki ben seni gördüm ölmeden.
Toprak olacaktım hiç
gülümsemeden.
Yıkılmıştı dünyam sensiz
kalmaktan.
Ben sensiz olamam ölürüm
canım.
Erzurumlu Şair Çetin AVCI

OYUNLARA GELMEYELİM
Oyunlarla bölmek ister ülkemi
dış güçler
Bunların tezgahtarlığını yapmaktadır birileri
Hani halkın çoğunluğuydu
demokrasi
Bunu hazmedemez çıngıraklı
bezirganı kuranlar
Ülkemin huzurunu bozmak isterler

Bir yandan zangır zangır titrermiş zanalar, danalar
Bir yandan inanç özgürlüğünü
kabul etmez, zehirli keneler
Atatürk maskesini giymiş Leninli
Stalinli güçler
Atatürkçüyüm diyor 30 bin
kişinin katili, hırsızlık ve yolsuzluk yapanlar
Cirit atıyor meydanlarda huzuru
bozmak istiyorlar.
Teröre yandaşlık yapıyor eline
almış yüce Kuran’ı
Çirkin oyuna tezgahtarlık yapmakta dini-islamı
Kuldan utanmazsan bari

ALLAH’dan utan
Dinini imanını teröre satıyor
zavallı adam
Bilmem ki bu provakatörlüğü kaç
paraya yapan
Zamanında rahmetli Menderesin
yakasını tutanlar
Şimdide sehpalarda tehdit savurmaktalar
Yağma yok bu millet uyandı artık
Başı açıkta, başı örtülüde bizim
kardeşimiz
Alevisi, Sünnisi, Türkü, Kürdü
bir bütünüz
Bunu böyle bilsin bilmeyen dış
güçler

ALLAH askerimize kuvvet
versin korusun
Ülkemize Cumhuriyetimize göz
dikenlere karşı dursun
Rabbim ülkemize birlik beraberlik kardeşlik ruhu versin
İç ve dış güçlerin oyunları tuzakları başlarına bela olsun
Alevisi, Sünnisi, Türkü, Kürdü
bir bütünüz
Bunu böyle bilsin bilmeyen dış
güçler
Fatma Özcan ALADAĞ

BABAM
Zaman geçmek bilmedi
Gözlerimden yaşlar dinmedi
Beni sen gibi kimse sevmedi
Can evimden, vurup gittin babam
Kulağımda çınlar her sözün
Hep güleçti yüzün
İçimde bıraktın hüzün
Can evimden, vurup gittin babam
Kimseye kin gütmezdin
Karıncayı bile incitmezdin
Saygıda kusur etmezdin
Can evimden vurup gittin babam
Zayıf, uzun boyluydun
Kalpleri sevginle doldurdun
Aniden birden kayboldun
Can evimden vurup gittin babam

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
Azrail geldi dayandı
Seni bizden kopardı
Daha yaşanacak çok şey vardı
Can evimden vurup gittin babam
Mekanın cennet olsun
etrafına melek dolsun
Tuğba dalları gölgen olsun
Can evimden vurup gittin babam
Şimdi seninle evimiz
Öksüz kaldık hepimiz
Ölüme yok ki çaremiz
Can evimden vurup gittin babam
Resimlerine bir bir baktım
Yastığında yorganında yattım
Bilmem ki neden kara bahtım
Can evimden vurup gittin babam

Giydiğin gömleği kokladım
İçinde sen varmısın diye yokladım
Gözlerimi açınca anladım
Can evimden vurup gittin babam

Gezdiğin yerlerde dolaştım
Bu olan işlere şaştım
Özleminle dolup taştım
Can evimden vurup gittin babam
Yıllar geçti sanki aradan
Sabır versin mevlam yaradan
Bir parça koptu sanki canımdan
Can evimden vurup gittin babam

Gülünce candan gülemem
Seni aklımdan, kalbimden silemem
İstesemde yanına gelemem
Can evimden vurup gittin babam
Zehra TEKİN
BİLEMİYORUM
Bilemiyorum
Nasıl yaşadım
Yıllarca ben ağladım
Derdimin devasını
Gözyaşlarıyla aradım
Unutmuştum,
Sevgi nedir?

Sevmek nedir?
Gül nedir?
Yaprak nedir?
Toz pembe denilen hayat nedir?
Bilemiyorum,
Bütün bunların tadı nedir?
Çünkü her şey bana yabancı
Ben herşeye yabancı
Bilemiyorum
Yürümek nedir?
Gezmek nedir?
Elele tutuşup gülmek nedir?
Hiç tatmadım ki
O duyguların tadı nedir?
Bilemiyorum
Kaderim, yazgım nasıl
Acaba güzel günlermi yakın
Mutluluk artık benimle kalın
Bilemiyorum
BİLEMİYORUM.
Kadriye YILMAZ

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
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Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

AK PARTİ DÖRT AYAĞININ ÜZERİNE DÜŞÜYOR

Türkiyenin en önemli meselesi bence ekonomi. Çünkü
yaşayan herkesin ilgi alanı içinde yer alıyor. Türkiye
ekonomisi iyi gidiyorsa oda bu ülkede yaşayan herkesin
yaşam standardına yansıyor. Sıkıntı ve refah durumu Türkiye
genel ekonomisi ile alakalı.
Türkiye ekonomisi bir çok farktörden etkilenebilmekte.
Sağlam bir ekonomisi olmadığından ve ekonomik sistem tam
oturmadığından dalgalı bir ekonomi yaşayan Türkiye her
olaydan ve her hadiseden etkileneren bir görüntü sergilemekte.
Hepimiz ekenomistlerden bilgilenmeye veya araştırmalardan
öğrenmeye çalışıyoruz ekonominin gidişini.
Yine geçenlerde yazılan ve söylenenler Haziran ayı içinde
doları yükseleceği ve develüasyon olacağı ile ilgili bilgi idi
ki Türkiye de bir sert bir ekonomik kriz beklentisi vardı.
Bu kriz iddia edildiği haziran ayında gerçekleşseydi hükümet
partisinin yerel seçimlerde beklenen oyu alması mümkün
değildi.
İktidar Partisi Ak Parti, Başörtüsü konusunda kamuoyunun
beklediğini tam veremedi ve bir tadminsizlik yaşandı.
Kuzey Iark Operasyonunda da kamuoyu hayal krıklığına
uğradı ve kafalarda sorularla Ak Parti sorgulanmaya başladı.
Bir çok Belde Belediyesi kapandı, hatta bunların büyük
çoğunluğu Ak Partili Belde Belediyeleri. Yerel seçimlere bu
beldeler belediye seçimleri yapamıyacaklar ve köy hükmüne
girecekler.
Hele hele son mecliste tartışılan ve çıkartılmaya çalışılan ve
sendikaların bile büyük tepkisini çeken emeklilik yasa
tasarısı ki mezarda emeklilik olarak yorumlandı.
Tüm bu konular alt alta getirildiğinde Ak Parti önümüzde
yapılacak ve 12 ay kalan Yerel seçimlerde beklediğini bulamayacak ve oy’da büyük bir düşme ile tepki olarak sandığa
yansıyacak diye bekleniyordu.
Hep merak etmişimdir. Ak Partisini koruyan melekler mi var
diye...
Genel seçimler de dıurum buna benzer di. Birden
Cumhurbaşkanlığı seçimleri ortaya çıktı ve muhalefet
Partileri ve sol taraflar birden bire laiklik vurgusu yapmaya
başladılar. Jejim gidiyor korkutması ile halkın yönünün
değişmesine sebep oldular. Ak Partiye kızan ve sandıkta
cezalandırmak isteyen seçmenler bir den bire dönüş yaptılar
ve Ak Parti oyları % 47’ye fırladı. Her iki kişiden biri Ak
Partiye oy vermeişti. Belkide tepkiden, belki kerhen ama Ak
Parti Genel seçimlerden güçlenerek çıktı.
Ak Parti yine böyle bir süreç yaşıyor.
Bu seferde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Ak Partinin
imdadına yetişti.
Sandıkta büyük bir oy kaybına uğrayaması beklenen Ak Parti
Yargıtay Başsavcısının Ak Partiyi kapatma davası açması ile
Ak Partili olmayanları bile Ak Partili yaptı. Ben önümüzdeki
yerel seçimlerde Ak Parti oylarının % 54 lerde olacağını tahmin ediyorum. Evet % 7 lik bir artış daha olacak ve Ak Parti
bu kapatma davası ile bir sıkıntıyı daha aştı.
Ekonominin kötü gidişini kapatma davasına bağlayacaklar ve
ekonomik gidişatın krize sokulmasının sebebi kapatma
davası olarak gösterilecek...
Bunlar tesadüf mü diye düşünüyorum. Birileri Ak Partinin
önünü mü açıyor merak içindeyim. Yoksa bilinçsiz ve
düşüncesiz bir şekilde uygulanan iktidar kavgası ve iktidar
hırsının yansımaları bunlar...
Evet Ak Parti dört ayağının üzerine düşmeye devam ediyor.
Yanlış anlaşımasın. Ben Türkiye’de parti kapatmaların sorunları çözeceği inancında değilim. Demokratik ülkelerde sorun
darbe ile, parti kapatmalarla çözülmez. Yine demokratik yollarla çözülür ve hakimiyet kayıtsız şartsız milletin se bu
sorunuları millet sandıkta çözer. Başörtüsüne mecliste tepkisini koyan Ecevit’e verilen tepki gibi oylarını % ! lere
indirerek sorunları çözmesini bilir.
Savcıya duyulan tepkilerde anormal tepkiler. Kardeşim
Demokratik ülkelerde bir parti hakkında dava açılabilir.
Hükümet Partisi ve mecliste yer alan partiler!.. Eğer ortada
sorun varsa yasa çıkarmak elinizde değilmi!?.. Çıkarın
yasaları ve parti kapatmak o kadar kolay olmasın. Ortada bir
yasa varsa savcılarda elbette görevini yapacaklar.
Eğer açılan dava siyasal bir dava olmazsa hukuk öne çıkarsa
ben Ak Partinin kapatılabileceği görüşünde değilim. Ama
geçmişte olduğu gibi bazı partilerin kapanmasında uygulanan
ve anayasa mahkemesinin mevcut yasaları iptal ederek partileri kapatması örneğinde ki gibi siyasal bir dava olursa Ak
Partide, hatta mevcut MHP de, CHP’de, diğer partilerde
dava açılarak kapatılabilir. Hukukun üstünlüğüne ve bağımsızlığına inanmak istiyoruz. Hukuk’un bu tür davalarla zedelenmesi ülkemiz içinde fayda sağlamaz.
Ben ülkemizde Hukukun üstünlüğüne ve bağımsızlığına
inandığım gibi demokrasiye ve ‘hakimiyet kayıtsız şartsız
milletindir’ sözüne de inanmak istiyorum.
Bu gelişmeler ülkemizi inşaallah bir çıkmaza sokmaz. Aksi
halde hepimiz bunun bedelini acı öderiz. Hepimiz bu ülkede
huzur ve refah istiyoruz. Gelecek hepimizin olmalı.

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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Çekimleri Beypazarında Yapılan
DUR YOLCU TRT-1'de Yayına Başladı
21 Mart 2008 Cuma

TRT, Çanakkale Zaferi’nin
yıldönümü nedeniyle çekimleri
Beypazarı’nda gerçekleşen 18
Mart’tan itibaren yine büyük ilgi
görecek ve “Dur Yolcu” adlı
yepyeni bir diziyi ekrana getirdi.
"Dur Yolcu" adlı dizinin çekimleri, Beypazarı nın değişik
mekanlarında ve İnözü Vadisinde
gerçekleştirildi. Filmin yönetmeni
İsmail Güneş, yaptığı açıklamada
şunları söyledi: "Dizi çekimlerine
Beypazarı'nda başladık. Savaş
sahnelerini Yalova'da çektik. 'Dur
Yolcu' milli bir duyguyu içinde,
bizim Çanakkale'deki destanlaşan
hikayemizi anlatan bir dizidir. Bu
yapım, bir kız çocuğu ile erkek
kılığına girmiş genç kızımızın

hikayesinin etrafında dolanan 13
bölümden oluşan her bölümü 60
dakika olarak çektiğimiz bir
Çanakkale dizisidir.
18 Mart Salı günü saat 20:05’de
TRT-1’de yayınlanmaya başlayan
dizide Kuvvai Milliye ruhunun
doğuşu, Çanakkale'de yakılan
vatan aşkının Kurtuluş savaşına
taşınışı ve Osmanlı'nın küllerinden nasıl yeni bir cumhuriyet
doğduğu anlatılıyor.
"Senaryosunu Ömer Erbil'in
yazdığı yapımcılığını Ahmet
Yenilmez üstlendiği dizide,
Hazım Hörmükçü (Binbaşı) ve
Selin Demiratar (asker rolünde
kadın), Mehmet Emin Eren
(eşkıya) rol alıyor.

Beypazarı ve yakın çevresindeki
Tarihi Evler başta olmak üzere
ilçenin kültürü ve doğasını konu alan
fotoğraf yarışmasında birinciye
1.500 YTL., ikinciye 1.000 YTL.,
üçüncüye 750 YTL. ve Beypazarı
Belediyesi Özel Ödülü olarak 500

YTL. para armağını verilecek.
Yarışmaya son katılım tarihinin 27
Mayıs olduğu ve yarışmanın
sonuçlarının 01 Haziran'da açıklanacağı belirtildi.
Fotoğraf Yarışmasına katılan
Fotoğraflardan seçilen fotoğraflar

‘06-07-08 Haziran tarihlerinde yapılcak "Beypazarı Tarihi Evler,El
Sanatları, Havuç ve Güveç
Festivali"nde sergilenecek ve düzenlenecek tören ile kazananlara ödülleri verilecek.’ açıklaması yapıldı.

Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi
Türkiye Çalışma Grubu'nun 4 Nisan'da
İstanbul'da düzenleyeceği seminere,
Beypazarı Belediye Başkanı Mansur
Yavaş konuşmacı olarak davet edildi.
Avrupa Komisyonu işbirliğinde Türkiye

Belediyeler Birliği ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle
düzenlenen seminerin ana başlığı " AB
fonları yönetimi ve yerel-bölgesel
düzeyde kapasite geliştirme" olacak. Bu
kapsamda konuşmacı olarak davet

edilen Mansur Yavaş; Beypazarı'ndaki
deneyimlerini,belediye çalışmalarını,
hazırlanan AB projeleri ve genel olarak
yerel yönetimler, AB projelerinin
başarılı ve sorunlu yönlerini içeren bir
konuşma yapacak.

Beypazarı Devlet
Hastanesinde göz doktoru
sıkıntısı yaşandığı öğrenildi.
Beypazarı Devlet
Hastanesinde göz doktoru
bulunmadığı, bu alanda

eksikliğin giderilmesi
amacıyla Ankara'dan
dönüşümlü olarak hekim
görevlendirildiği
belirtildi.
Beypazarı Sağlık Grup

Başkanı Dr. Kerem Zeki
Fikret, ''Çeşitli defalar
yazışmalarımız oldu ancak,
henüz sonuç alamadık. Bu
eksiğimizi Ankara Numune
hastanesinden dönüşümlü

olarak gelen hekimlerle
kapatmaya çalışıyoruz''
açıklamasında bulundu.

Beypazarıda, belediye
ile Doğa Derneği
tarafından hazırlanan
proje çerçevesinde,
bölgede yaşayan yaban
hayvanları ve yüzlerce
kuş türünün keşfedilmesi için "doğa evi" kurulacak.
Beypazarı Belediye

Başkanı Mansur Yavaş,
hazırlanan projeyle
ilçenin tarihi evleriyle
olduğu kadar, İnözü
Vadisi’nde yaşayan soyu
tehlike altındaki kuş türleri ve bölgede yaşayan
yaban hayvanlarıyla da
büyük ilgi çekeceğini
söyledi.

Doğa Derneği Genel
Müdürü Güven Eken de
Beypazarı
Belediyesi’yle ortak
yürüttükleri projenin
önemine değinerek "Bu
ortaklığın Türkiye’de
zengin doğal alanlara
sahip çok sayıdaki diğer
ilçelerimize örnek oluş-

turmasını diliyoruz"
açıklamasında bulundu.

Beypazarı Belediyesi Ödüllü Fotoğraf Yarışması Düzenledi.

Beypazarı Belediyesi Türkiye
Fotoğraf Sanatı Federasyonu'yla birlikte ‘’Anadolunun Parlayan Yıldızı
Beypazarı’‘ konulu Fotoğraf yarışması düzenledi.
Fotoğraf Yarışması için katılımlar
başladı.

Beypazarı Belediye Başkanı Mansur Yavaş
AB Bölgeler Komitesi'nin Davetlisi...

Hastanede göz doktoru sıkıntısı!

İnözü’nün ’vahşi doğası’ keşfedilecek

Solta Boğazında trafik kazası geçirenlerden
Mehmet Göksu Taburcu edildi.

Her türlü bilgisayar ürünleri için fiyat alınız.

Beypazarı soltaboğazı mevkiinde meydana gelen trafik
kazasında 3'ü ağır 4 kişi
yaralanmış ve bu kazada
Saadet Partisi ilçe başkanı
Mehmet Göksu’da ağır
yaralanmıştı.
Geçtiğimiz hafta
Beypazarı'ndan Çayırhan
istikametine giden Mehmet
Göksu yönetimindeki 06 BD
2391 plakalı araç, Soltaboğazı
mevkiinde, aynı yöne gitmekte olan Cengiz Üçer'in kullandığı 06 BEM 80 plakalı
otomobille çarpıştı.
Kazanın karşı taraftan
gelmekte olan bir araç
nedeniyle sollama esnasında
olduğu öğrenildi. Kazada,
araç sürücüleri Mehmet
Göksu ve Cengiz Üçer ile
Derya Çakıroğlu ve Ümran
Gencay yaralandı.

Beypazarı Devlet Hastanesi'ne

kaldırılan yaralılardan
Mehmet Göksu, Cengiz Üçer
ve Derya Çakıroğlu, durumlarının ağır olması nedeniyle
Ankara'ya sevk edilmişlerdi.
Geçtiğimiz günlerde Saadet
Partisi Beypazarı Olağan kongrede ilçe başkanlığına yeni
seçilen Mehmet Göksu’nun
vücudunun çeşitli yerlerinde
kırıklar olduğu ve durumunun
iyi olduğu ve Tedavi gördüğü
hastaneden taburcu edilerek
Beypazarı’na getirildiği öğrenildi.
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YEHOVA ŞAHİTLERİ’NİN HEDEFLERİ
VE ÇELİŞKİLERİ

Mehmet BAŞTÜRK

İlk insan ve aynı zamanda ilk peygamber olan Adem’den itibaren insanlar
arasında daima HAK-BATIL mücadelesi olmuştur ve bu mücadele insanlık
tarihi devam ettiği müddetçe de devam edecektir. Fakat bu mücadelenin
günümüzde biz insanları ve bilhassa mensubu olduğumuz İslam Dinine ve
Müslümanlara zarar verme hususunda bir teşkilat vardır ki, ileri sürdükleri
sapık ve batıl fikirlerin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Bu teşkilat
1870 yılında Charles Taze Russell tarafından kurulan ve 1919 yılında “Yeni
Dünya Cemiyeti” ve nihayet 1931 yılında “Yehova Şahitleri” adını alan
cemiyettir. Biz bu makalemizde teşkilatın çalışma yöntemlerinden daha
ziyade ana fikirlerinin neler olduğu üzerinde durmaya ve kendi kaynaklarından istifade ederek nasıl beyin yıkadıkları ve taraftar kazanmaya çalıştıkları
üzerinde duracağız.

Her şeyden önce şu gerçeği ortaya koymamız gerekmektedir. Nisan 2001
yılına ait olan “Yaratıcının Rehberliği, Cennete Götüren Yol” isimli dergilerinin 4. sayfasının 8. paragrafında “Bu kitaplara iman etme yükümlülüğünü Kuran şöyle vurgular: “Hepsi (İmanlı insanlar) Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar” (Bakara; 2, 285) Kuran aynı
zamanda imanlı kişilerden söz ederken “sana indirilene ve senden önce
indirilene iman ederler, ahirete de kesinlikle inanırlar” demektedir. (Bakara;
2, 4) Acaba “senden önce indirilene” sözleriyle kastedilen nedir? İfadesine
yer vermektedir. Ayrıca bu derginin bir çok sayfasında Kur’an ayetlerinden
alıntılar vardır. Biz bu gerçekten hareketle önce şu gerçeği ortaya koymak
istiyoruz.

1- Her şeyden önce kendilerini “Yehova Şahitleri” olarak nitelendiren bu
kimseler Mayıs 2001 yılına ait “Yehova’nın Şahitleri Kimlerdir” adlı dergilerinin 3. sayfasında “İnançlarının insan fikirleri veya kalıplaşmış iman
ikrarları yerine, Mukaddes Kitaba dayanması onlar için çok önemlidir”
ifadesini kullanmaktadırlar. Bu gerçekten hareketle Yehova Şahitleri Kur’an
ve onu insanlığa tebliğ eden Hz. Muhammed’in Peygamberliğine inanmamaktadırlar. Ama buna rağmen yukarıda örneğini verdiğimiz gibi
Müslümanları İslam’dan uzaklaştırmak için ve kendi amaçlarına hizmet
edecek şekilde Kur’an ayetlerini dergilerine almaktadırlar…
2- Allah’ın, Adem peygamberle başlayan ve Hz.Muhammed’le sona eren
peygamberlik tarihi içerisinde, bütün peygamberlere vahy ettiği kitaplara
Müslümanlar inanmaktadır. Öyle ise Yehova Şahitleri şunu kabul
etmelidirler ki; Kur’an Allah’ın Hz. Muhammed’e vahy ettiği bir ilahi
kitaptır. Ve kendilerinin “Yaratıcının Rehberliği Cennete Götüren Yol”
sayfa 31.in 12.paragrafında dedikleri gibi “Kur’ana inanan bir kişi
Mukaddes Kitap metninin bozulmamış olduğu görüşünü paylaşmalıdır”
ifadelerine yer vermektedirler. Biz de bundan hareketle, kendilerinden inanmasalar da Kur’an-ın ilahi kitap olduğunu ve bozulmadan gönümüze kadar
geldiğini kabul etmelerini beklemekteyiz. İşte Müslümanların kutsal
Kitapları olan Kur’andan bazı ayetler.
a) “Kur’an-ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.”
Hicr, 9

b) “Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden değiştirirler, dillerini
eğerek, bükerek ve dine saldırarak “işittik ve karşı geldik”, “dinle, dinlemez
olası”, “Raina” derler. Eğer onlar “işittik, itaat ettik, dinle ve bizi gözet”
deselerdi şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olacaktı; fakat
küfürleri (gerçeği kabul etmemeleri) sebebiyle Allah onları lanetlemiştir.
Artık pek az inanırlar.” Nisa, 46

c) “Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini
katılaştırdık. Onlar kelimelerin yarlerini değiştirirler (Kitaplarını tahrif ederler). Kendilerine zikredilen ahkamın (Tevrat’ın) önemli bir bölümünü de
unuttular.içlerinden pek azı hariç, onlardan daima bir hainlik görürsün. Yine
de sen onları affet ve aldırış etme. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.”
Maide, 13
d) “Ey iman edenler! Kendilerine Kitap verilenlerden bir guruba uyarsanız,
imanınızdan sonra sizi çevirip kafirler haline getirirler.” Ali İmran, 100
e) “Sen onların dinine uyuncaya kadar ne Yahudiler, ne de Hıristiyanlar
senden razı olurlar. De ki, “Doğru yol ancak Allah’ın yoludur.” Sana gelen
ilimden sonra eğer onların arzularına bilfarz uyacak olursan, andolsun ki,
Allah’tan sana ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır.” Bakara, 120

f) “Kendisinden hiçbir şekilde şüphe olmayan bu Kitap, müttekiler için bir
hidayet kaynağı ve yol göstericidir. O müttekiler ki, gayba inanırlar, namaz
kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan zekat verirler. Yine onlar, sana
indirilene (İslam’a) ve senden önce indirilen kitap ve peygamberlere ve
ahiret gününe iman ederler. Onlar, Rablerinden bir hidayet üzredirler ve
kurtuluşa ermişler ancak onlardır.” Bakara, 2-5

Bu ve benzer bir çok Kur’an ayeti önceki kitapların tahrif olduğunu ortaya
koymaktadır. Ayrıca Müslüman için, Hz. Musa, Davut ve İsa’ya indirilen
kitaplara inanması iman esaslarındandır. Fakat Yehova Şahitlerinin de Hz.
Muhammed ve Kur’an-a inanmaları gerekmez mi? Onlar Kutsal Kitap
metinlerinde yer vermedikleri “BARNABAS İNCİLİN” de “İsa Mesih dedi,
ben gidiyorum, ta ta ki size FARAKLİT (Arapçası, Ahmet) gelsin.”yine
YUHANNA İNCİLİ 14. bab 30. ayet “Artık sizinle çok şeyler konuşmayacağım; çünkü bu dünyanın reisi geliyor; ve bende onun hiçbir şeyi yoktur.”
Yine aynı İncil 16. bab 7. ayet “Bununla beraber ben size hakikatı söylüyorum; benim gitmem sizin için hayırlıdır, çünkü gitmezsem, tesellici size
gelmez; fakat gidersem onu size gönderirim.”
Sanırım bu deliller Hz. Muhammed’in son peygamber, Kur’an-ın da son
kitap olduğunu ortaya koymaktadır. Delilleri fazla uzatmaya gerek yoktur.
Bu delillerle yetinmeyen Yehova şahitleri, kendi kaynaklarından alıntı
yaparak aşağıda yazılı olarak kendilerine yönelttiğimiz sorularımıza karşılık
tarafımıza yazılı olarak cevap vermelerini beklemekteyiz.
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BEZ AFÝÞ-BRANDA AFÝÞ
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HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
21 Mart 2008 Cuma Yýl:4 Sayý:169 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr
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Kene Isırığından İki Kişi Beypazarı Devlet Hastanesinde Tedavi Altına Alındı.

Oymaağaç ve Akkaya köylerinde ikamet eden iki kişi,
kene ısırması nedeniyle

Beypazarı Devlet
Hastanesi'nde tedavi altına
alındı.
Beypazarı Oymaağaç ve
Ayaş Akkaya köylerinde
ikamet eden iki kişi, kene ısırması sonucunda Beypazarı
Devlet Hastanesi'nde tedavi
altına alındı.
Son yıllarda kene ısırması
sonucu oluşan Kırım-Konga
kanamalı ateşi hastalığından
bir çok kişinin ölmesi
nedeniyle, kene ısırığını fark

eden vatandaşlar gerekli
müdahaleleri kendileri yapmak yerine, bilinçli bir şekilde sağlık kuruluşlarına
başvuruda bulunuyor. Yine
böyle bir vaka Beypazarı
Devlet hastanesine geldi.
Edinilen bilgiye göre,
17.03.2008 Pazartesi akşamı
kendilerini kenenin ısırdığını
fark eden 4 yaşındaki Serhat
A. ile 36 yaşındaki Fevziye
O. Beypazarı Devlet
Hastanesi Acil Servisi'ne

başvuruda bulundu.
Devlet Hastanesinde yapılan
müdahale sonucunda keneler
yapıştıkları yerden
çıkartılarak hastalar tedavi
altına alındı. Gerekli araştırmalar yapılmak üzere
çıkartılan keneler Ankara
Refik Saydam Hıfzıssıhha
Merkezi Başkanlığı'na gönderilirken, hastaların intaniye
servisinde tedavilerinin
yapılarak taburca edildiği
bildirildi.

baştarafı sayfa 1’de
yabancı sermaye girişine
dayanılarak kolayca finanse
edilmesi oldu. Türkiye’ye
çeşitli yollarla gelen sıcak
para Merkez Bankası’na
satılarak Türk Lirasına
dönüştürülüp Hazine’ye borç
olarak verildi.
1990’lı yıllar boyunca tüm
iktidarlar, devletin vergi ve
benzeri gelirlerini artırma
gereği duymadan sürekli
kamu harcamalarını artırıp
borçlanmayla finanse ettiler.
Bu finansmanı sağlayabilmek
için gereksinim duyulan sıcak
paranın ülkeye girebilmesi
için de Türk Lirası’nın faizini
çok yüksek oranlarda tutup
kuru baskı altına aldılar.
2000’li yıllarda ise Türkiye
artık ‘’borcu borçla çevirebilmek’‘ için bile sıcak paraya
muhtaç hale geldi.
KISA VADELİ BORÇLAR
ARTTI
Sıcak paraya dayalı politikalar, Türkiye’nin kısa
vadeli borçlarını da artırdı.
‘’Yerli kaynaklı sıcak para’‘
olarak isimlendirilen,
bankacılık sektörü ve özel
sektörün (ticari krediler hariç)
kısa vadeli dış borçları 1989
yılında 1.8 milyar dolar iken
1993 yılında 9,5 milyar dolara
yükselerek 2004 krizinin
hazırlayıcısı oldu.
Döviz kurunun baskı altında
tutulup YTL faizlerinin yüksek seyrettiği bu dönemde
bankalar yurtdışından kısa
vadeli borçlanarak getirdikleri
fonları YTL’ye dönüştürüp

Hazine’ye ve gecelik olarak
Merkez Bankası’na sattılar ve
çok yüksek karlar elde ettiler.
1993 yılında faiz oranlarını
düşürmek amacıyla içi
borçlanma yerine dış borçlanmaya ağırlık verildi. Bu politika, 1994 yılı başına
gelindiğinde Türkiye’yi
‘’ödemeler dengesi krizi’ne
soktu. Döviz kurunun baskı
altında tutulduğu 1993 yılında
Türkiye 6.4 milyar dolarlık
rekor düzeyde bir cari işlemler açığı verdi.
SICAK PARANIN SONU
KRİZ
Sermaye hareketlerinin
serbest bırakılması ve devletin
hızla artan borçlanma
gereksinimiyle birlikte 1989
yılında gündeme gelen sıcak
para, Türkiye’yi sürekli krize
açık hale getirdi.
Türkiye, sıcak para politikalarının ilk büyük faturasını, kısa vadeli dış borçlar
ve bankacılık sektörünün açık
pozisyonları yüzünden 1994
krizinde ağır bir şekilde
ödedi. Milli gelir 46.4 milyar
dolar küçülerek 178.7 milyar
dolardan 132.3 milyar dolara
geriledi. Kişi başına gelir 820
dolar azaldı.
1998’deki sıcak para çıkışını
izleyen 1999 yılında milli
gelir 21.2 milyar dolar
küçülerek 206.6 milyar dolardan 185.3 milyar dolara
düştü. Kişi başına gelir 376
dolar azaldı. 2001 krizinde ise
milli gelir 54.3 milyar dolar
azalarak 145.7 milyar dolara
indi. Kişi başına gelir ise 842

dolar küçüldü.
DÖRT AŞAMADA KRİZ
Araştırmalar sıcak parayla
‘’saadetin’‘ ülkeleri dört aşamada krize götürdüğünü gösteriyor.
Birinci aşamada, kronik hale
gelmiş olan bütçe açıkları
borçlanmayla finanse ediliyor,
bu zorunluluk faizler üzerinde
baskı yaratarak yükselmesine
yol açıyor.
İkinci aşamada, kamu kağıtlarının faizleri bankalar
açısından çekici hale geliyor
ve bankalar Hazine’ye borç
verebilmek için kısa vadeli
dış borçlanmaya yöneliyor.
Bu yolla ülkeye gelen döviz
yüzünden yerli para değerlendirği için ithalat ucuz hale
geliyor, dış ticaret açığı ve
dolayısıyla cari işlemler açığı
büyüyor.
Üçüncü aşamada, kamu kesiminin mali sistemde yarattığı
baskı giderek kamu
borçlarının döndürülemeyeceğine ilişkin olarak piyasada
bir hava oluşturuyor. Cari
işlemler açığı nedeniyle artan
dış borçlar da dış borçların
çevrilemeyeceğine ilişkin bir
hava oluşmasına yol açıyor.
Dördüncü aşamada ise belirsizliğin döviz ve faiz üzerinde
yarattığı baskı sonucu kriz
oluşuyor.
SICAK PARAYLA BÜYÜYORUZ.
1989 yılından bu yana milli
gelir, büyüme oranı ve sıcak
para ilişkisine bakıldığında
sıcak para girişi oldukça
büyüme oranının arttığı, sıcak

para çıkışı oldukça büyüme
oranının düştüğü görülüyor.
1989 ve 2006 yılları arasındaki 18 yıllık süreç dikkate
alındığında Türkiye’den 1989,
1991,1994, 1998 ve 2001 yıllarında yoğun olarak sıcak
para çıkışı yaşandı.
Sıcak para çıkışının yaşandığı
1989’da milli gelirdeki
büyüme % 1.6’ya, 1991’de %
0.3’e kadar düştü. 1994 yılında ise % 6.1 oranında
küçülme yaşandı. 1997 yılında % 8.3 olan büyüme oranı
sıcak para çıkışıyla birlikte
1998 yılında % 3.9’a, 1999
yılında ise hızla bir düşüşle 6.1’e geriledi. Kasım 2000
kriziyle çıkan sıcak paranın
etkisi 2001 yılı kriziyle birleşti ve Türkiye ekonomisi %
-9.5 ile tarihinin en derin
küçülmesini yaşadı.
Sıcak para girişinin yaşandığı
1990 yılında Türkiye
ekonomisi % 9.4 büyüdü.
1992 yılında % 6.4, 1993
yılında % 8.1, 1995 yılında %
8, 1996 yılında % 7.1, 1997
yılında ise % 8.3 oranlarında
hızlı büyümeler kaydedildi.
2001 krizi sonrasında yoğun
sıcak para girişinin yaşanmaya başlandığı 2003 yılında
% 5.9, 2004 yılında % 9.9 ve
2005 yılında % 7.6 olan
büyüme oranının 2006 yılında
yine sıcak para girişi yüzünden % 6’nın üzerinde olmuştur.
Sıcak para, döviz arzını
artırdığı için Türk Lirasının
aşırı değerlenmesine yol
açarak, ithalatı ucuz hale

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)
12,3
28
Nem (%)
64
Beypazarında beklenen hava duru- Basınç (hPa)
1000,9
muyla günün en yüksek sıcaklıkları Görüş (km)
.......
5 günlük tahmin raporu ise ise
Rüzgar (km/sa) Güney 4
şöyle:

22 Mart Cumt
En Yüksek
17 °C
En Düşük
3°C
25 Mart Salı
En Yüksek
17°C
En Düşük
10°C

23 Mart Pazar
En Yüksek
25°C
En Düşük
10°C
26 Mart Çarşamba
En Yüksek
14°C
En Düşük
5°C

24 Mart Pazartesi
En Yüksek
23°C
En Düşük
10°C
27 Mart Perşembe
En Yüksek
15°C
En Düşük
4°C

SICAK PARANIN TÜRKİYE SERÜVENİ

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL
RUF
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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
Orta Anadolu A.Þ. Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA
K. Çelen Gsm:0.532.557 98 53 -0.542.762 51 63

getirdiği için iç piyasada fiyatları baskı altına alıyor. Bu
nedenle de enflasyonun
‘’düşürülmesinde’‘ Merkez
Bankasına en fazla desteği
sağlıyor. Bu yüzden de
Hükümet, cari işlemler açığı,
Cumhurbaşkanlığı seçimleri
ve Milletvekili genel seçimleri nedeniyle kritik geçen
2007 yılı için de sıcak paraya
güveniliyor. Bu nedenle de
sıcak parayı ülkede tutmak
için, yüksek faizle uygun
ortamı sürdürüyor.
ATO BAŞKANI AYGÜN
Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara
Ticaret Odası Başkanı sinan
aygün, sıcak para girişinin
ekonomide ‘’yalancı bahar’‘
etkisi yarattığını belirterek,
‘’Sıcak para sadece sanal bir
refah ortamı yaratıyor. Sıcak
para çıkışı nedeniyle kriz
çıkınca, yalancı bir bahar
yaşadığımızın farkına varıy-

oruz. Sıcak parayla saadet
olmaz’‘ dedi. Sıcak para girişçıkışının önüne geçmek için
% 1-2 oranında işlem vergisi
konulmasını öneren Aygün,
şunları söyledi:
‘’Sıcak parayla şişen balon
patladığında neler olduğunu
1994, 2000-2001 krizlerinde
Türkieye çokyakından yaşadı.
En son 2006 nın MayısHaziran aylarında sadece 4-5
milyar dolarlık sıcak para çıktığında, ekonomik dengelerin
nasıl raydan çıktığını, enflasyon hedefinin yerle bir
olduğunu, reel faizlerin bir
kat arttığını gördük.
Türkiye’yi büyüyen cari
işlemler açığı yüzünden gelecek yıllar zor günler bekliyor.
Seçim ekonomisi uygulanacağına yönelik kaygılar
artıyor. Bu nedenle ekonomi
yönetimini sıcak para
konusunda oturup düşünmeye
davet ediyorum’‘ dedi.

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

