HALKBANKTAN KREDİ

Halkbank Türkiye çapında başladığı ‘’Ticaret
ve Sanayi Odalarına yönelik destek’‘ proğramı
kapsamında Beypazarı Ticaret Odası ile imzaladığı protokol kapsamında oda üyelerine uygun
koşullarda kredi desteği veriyor.

Türkiyenin ilk KOBİ Bankası olan Halkbank, Türkiye’nin
dört yanındaki sanayi ve ticaret odaları ile protokol imzalayarak KOBİ’lere verdiği desteği Beypazarı Ticaret Odası
ile sürdürüyor. Halkbank imzalanan protokoller kapsamında oda üyelerine uygun koşullarda kredi kullandırıyor.
Protokol kapsamında oda üyelerine 36 ay vadeli ve
500.000 YTL limitli kredi kullanım imkanı sağlanıyor.
Faiz oranı bankanın normal kredilerine uygulanan orandan
*www.yeniyildizgazetesi.com

binde iki daha düşük olup, % 1,79 olarak belirlendi.ç
KOBİ tanımına giren firmalara sadece Halkbank’ta % 5
BSMV muafiyeti uygulandığı da dikkate alındığında bu
faiz oranının üzerinde bir maliyet avantajı sağladığı belirtiliyor.
Oda üyelerine ayrıca yatırım ve işletme sermayesi
ihtiyaçlarını karşılamak kapsamında 2 yıl ödemesiz
dönemli 84 ay vadeli Orta ve Uzun Vadeli Proje Kredisi
ve azami 60 ay vadeye kadar 1 yıl ödemesiz dönemli
Finansal Destek Krediside kullandırılacak. Finansal
Destek Kredisinin üst limiti 3.000.000 YTL veya
EUR/USD; Orta ve Uzun vadeli Proje Kredisinin alt limiti; işletme kredilerinde 500.000 USD, yatırım kredilerinde
750.000 USD veya karşılığı EURO/YTL, KOBİ tanımı

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

dışındaki firmalar için ise proje bazında belirlenecek. Oda
üyelerine kullandırılacak sözkonusu kredilerde uygulanacak faiz oranı ise Halkbank’ın söz konusu vadelerde
kullandırılan kredilerin faiz oranından % 1 (yüzdebir)
eksik olarak uygulanacak, 1 YTL’de TRLİBOR+4;
yabancı para da LİBOR+4,5 VE EURİBOR+3,5 olacak.
Protokol kapsamında ayrıca azami 1 yıl vadeli; yıllık % 1
komisyon oranı ile teminat mektubu kredisi de kullandırılacak.
Halkbank Esnaf ve Kobi Bankası Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Şahap KAVCIOĞLU Halk Bank olarak Türkiye’nin
ilk KOBİ Bankası ünvanına yaraşır şekilde 70 yıldır
faaliyetlerini sürdürerek ülke kalkınmasına, gelişmesine ve
zenginleşmesine katkıda bulunduklarını; Halkbank’ın mali

*www.ortaanadoluas.com

yapısı, teknolojik imkanları ve insan kaynağı ile reel sektöre hizmet için çalışan bir banka olduğunu ifade etti.
Ayrıca geçmişte olduğu gibi bugün de esnaf ve sanatkarın
ve KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını uygun faiz oranları
ve uzun vadeli krediler ile karşılamaya devam edildiğini
ve son bir yılda Ticaret ve Sanayi Odalarına yaklaşık 1,3
milyar YTL kredi kullandırdıklarını dile getirdi.
Halkbank’ta KOBİ’lere özel hazırlanan 50’ye yakın
kredili ürün çeşidi bulunuyor. Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı
yatırım ve işletme kredileri, KOBİ’lerin nakit akışlarına
uygun, esnek geri ödemeli olarak kullandırılan turizm,
tarım, imalat ve teknoloji sektörlerine yönelik kredi çeşitleri, esnafa yönelik kooperatif kredileri bunlardan bazıları.

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
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Patlamalar Beypazarı’nda
Heyecan Yaratıyor. KUŞLAR
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BEYPAZARI
BOSNAHERSEK
CAZİN ŞEHRİ
İLE KARDEŞ
ŞEHİR
OLUYOR

Turizm Atağı ile
Gündemde Olan
Beypazarı, Bosna Hersek'in Cazin Şehri ile
Çalışmalarına Başlanılan
Kardeş Şehir Olma
Projesinin Heyecanını
Yaşıyor.
Turizm atağı ile gündemde olan Beypazarı,
şimdilerde BosnaHersek’te bulunan Cazin
şehri ile çalışmalarına
başlanılan kardeş şehir
olma projesinin heyecanını yaşıyor.
Beypazarı Belediyesi,
Bosna-Hersek’te Bihaç’a
yakın, ırmak kenarında
kurulu olan Türk
kültüründen izlerin halen
yaşadığı Cazin şehri ile
kardeş şehir olma
yönünde diyaloglara
başladı.
Cazin Belediye Başkanı
Nermin Ogresevic ve
kendisinin kardeş şehir
olma yolunda başlattıkları iyi ilişkilerden çok
mutlu olduklarını belirten
Beypazarı Belediye
Başkanı Mansur Yavaş;
ilerleyen günlerde
Beypazarı Belediye
meclisinde alınacak
kararla birlikte karşılıklı
işbirliğinin yolunu açacaklarını belirtti.

Misafir
Ali BAŞARAN

Beypazarı’nda İktisadi
Yönelimler©

Ortak Geleceğimiz
2023
“Ortak Geleceğimiz,
2023’e kadar Beşeri ve
Fiziki Beypazarı
Coğrafyasının
İyileştirilmesi” başlıklı
bir müsvetteyi 2003’de
yazdım, bu yazı bir
takım sebeplerden
dolayı tamamlanmadı.
Yazısı Sayfa 2’ de

Beypazarı’ndaki patlamalar
ilçede büyük heyecan
yaratıyor
3-5 aydır devam eden patlamalar ilçe halkını tedirgin
ediyor. Ara ara 15 günde bir
olan ve günde iki sefer duyulan şiddetli ve yüksek sesli
patlamalar halkı heyecanlandırıyor.
Patlamaların nerden geldiğini
araştıran duyarlı vatandaşlar
patlamalarla ilgili bir sonuca
ulaşamıyor. Emniyet’i,
Jandarmayı, ve itfaiye’yi
arayan vatandaşlar patlamanın nerede olduğu
konusunda bir bilgi bulunmadığını veya kendilerine bir
ihbar gelmediği şeklinde bir
cevap alıyorlar.
Yüksek sesli patlamalar
İlçenin tamamında duyulduğu gibi Kırbaşı Beldesinde
de duyuluyor. Ev ve binaları
sarsan patlamalar neticesinde
vatandaşlar deprem mi oluyor paniklemesi içine giriyor,
bazı vatandaşlar ise yakın bir
yerde tüp patladı şeklinde
yorumluyor.

Evlerinden merak ve heyecanla dışarı çıkan vatandaşlar
patlamanın nedenini öğrenmek için büyük çaba
sarfediyor.
Yaptığımız araştırmalarda
ilçede hiç bir yetkiliden patlamalarla ilgili bilgi alınamadı.
Yetkililerden patlamalarla
ilgili bilgi alınamasada yine
bu konudaki aydınlatıcı açıklamayı vatandaşlar yapıyor.
Vatandaşların yaptığı araştırmada açıklamayı yine vatandaş yapıyor.
‘’patlamanın Beypazarı
yakınlarında çıkmakta olan
Trona madeninde olduğu ve
dinamit patlatıldığı’‘ açıklaması da yine vatandaştan
geliyor.
Vatandaş bu açıklama ile
kendini sakinleştiriyor.
Yetkililer belki ilçede 15 gün
arayla meydana gelen patlamalar hakkında belki bir
açıklama yaparlar.
Yetkililerden bu konuda
açıklama bekleniyor.

KIBRISCIK FESTİVALİ
YARIN BAŞLIYOR

21-22 Haziranda yapılacak. 21 Haziran Cumartesi günü saat
14 de Futbol Sahasında Festival açılışından sonra
Yarışmalar, saat 16 da Kıbrıscık spor ile Kıbrıscık Karması
Futbol müsabakası, 20.30 da THM Konseri, 22 de ise Havai
Fişek Gösterisi yapılacak.
22Haziran Pazar günü Karagölde saat 10 da açılış ile başlayacak festival Halk oyunları, konuşmalar, THM Konseri ile
devam edecek. 12,30 da yemek, 13,30 da Güreşler başlayacak. Güreşlerin bitiminde madalya töreni ve karagöl etrafında gezinti yapılacak.
HER TELDEN
Mehmet BAÞTÜRK

-ORTADOĞU VE YAHUDİ İHANETİ 4

Hucurat suresi 10. ayette
“Bütün inananlar kardeştir”
ayrıca Ali İmran suresi 103.
ayette “Hep birlikte Allah’ın
ipine (Kur-an’a) sarılın,
tefrikaya düşmeyin, parçalanmayın” uyarısına rağmen,
İsrail oğulları yapmış oldukları çalışma neticesinde
Müslümanlara birliklerini
kaybettirmişlerdir.
Yazısı Sayfa 3 de

Mansur Yavaş'a
"Yılın İlçe Belediye
Başkanı" Ödülü.

Haberi Sayfa 4’de

Yüzme Kursu
Kayıtları Başladı

Haberi Sayfa 4’de

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Beypazarı Karakoca Maden Suyu İşletmesi Sahibi Niyazi Ercan ‘’Meyve aromalı
sodalar maden suyunu doğal olmaktan çıkarıyor’‘ demişti.

Meyve Aromalı Maden Suyunu
Üretip Piyasaya Sürdü
göstergesi

Beypazarı Karakoca Maden
suyu İşletmesi Sahibi
Niyazi Ercan ‘’1 yıl
öncesinde Meyve Aromalı
İçecekler Maden suyunu
doğal Olmaktan
Çıkarıyor’‘derken birden
dönüş yaparak Meyve
Aromalı Maden suyu
Üretimine Başladı.
Niyazi Ercan’ın bir yıl
öncesinde basına düşen
açıklamasını aynen yayınlıyoruz.
‘’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

BEYGEM
22 Haziranda Şölen
Yapacak

Haberi Sayfa 4’de

FESTİVAL SONRASI
ÖVGÜLER
DEVAM EDİYOR

Haberi Sayfa 4’de

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. ‘’
Bir yıl öncesindeki basın
haberlerinde kesinlikle
Meyve Aromalı Maden suyu
üretimine geçmeyeceklerini
belirten işletme 90 derece
dönüşle Meyve Aromalı
Maden suyu Üretimine
Başladı.
Gazetemizin bu konudaki
haberi 168 nci sayıda yayınlanmıştı. Buna benzer haberler ulusal basında da yer
almıştı.
Meyve Aromalı Maden Suyu

Gazi Üniversitesi
Teknik bilimler
Meslek Yüksek Okulu
2008-2009 Öğretim Yılı
Takvimi Açıklandı
Haberi Sayfa 2’de
Açılan Şirket
Sayısında %14,45
Artış Kapanan
Şirket Sayısında da
% 28,23 Artış
Haberi Sayfa 4’de

Üretimine başlayacağı haberi
ise Türkiye’de ilk defa
Gazetemizin 172 nci sayısında yer almıştı.
Maden Suyu İşletmesi
90 derece dönüşle Meyve
Aromalı Maden suyu
Üretimine başladı ve Meyve
Aromalı Maden sularını
Piyasaya sürdü.
MEYVE AROMALI
MADEN SUYU SATIŞTA
Bu konu ile ilgili İşletmenin
n İnternet sitesinde şu bilgilere yer verildi.
‘’Doğal Meyve Aromalı
Gazlı İçecek üretimine
başlamış olan Beypazarı
Madensuyu 2008 yılı
sonunda devreye alacak
olduğu, italyan SİMONAZZİ marka 50.000 şişe
saatlik komple şişe dolum
hattını Türkiyemize
kazandırmaktan mutluluk
duymaktadır. Böylece,
210.000 şişe/saat iadaseiz
üretimi ve 40.000 şişe/saat
iadeli üretimi ile toplamda
üretimini 250.000 şişeye
cıkarmayı hedefleyen ve
Türkiye'nin lider kuruluşu
olan firmamızın amacı,
sağlık iksiri haline gelen
doğal maden suyunu tüketiciye sunmak ve tüketiciden
gelen talepleri daha rahat
bir sekilde karşılamaktır. ‘’

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

Ankara Keçisi
koruma altına
alınacak

Haberi Sayfa 4’de

İÇ İN
HAVAİ
FİŞEK
YASAĞI

Beypazarı'nda 160 Kuş
Türüne Ev Sahipliği
Yapan İnözü
Vadisi'nde, Kuşların
Sesten Rahatsız
Olmamaları İçin Havai
Fişek Gösterileri
Yasaklandı.
BEYPAZARI’nda 160
kuş türüne ev sahipliği
yapan İnözü
Vadisi’nde, kuşların
sesten rahatsız olmamaları için havai fişek
gösterileri yasaklandı.
Beypazarı Belediye
Başkanı Mansur Yavaş,
kararı Doğa
Derneği’yle birlikte
aldıklarını belirterek,
vadideki kuşların sesten dolayı bulundukları
yerleri terk edebileceklerini söyledi.

AYAŞ FESTİVALİ
29 HAZİRANDA

Geleneksel “Ayaş
Dut, Tarihi Evler Ve
El Sanatları Festivali”
29 Haziran Pazar
günü Ayaş’ta yapılacak. Saat
10.00’da açılışı
yapılacak olan festivalde çeşitli etkinlikler yapılacak Folklor
gösterileri, animasyonlar, Ankara oyunları
etkinliklerden bazıları.
Yarışmalar
Festivalde ayrıca “Dut
Güzeli”, “Dut Yeme”
ve “En İyi
Dut Üreticisi” yarışmaları da yapılacak.
Festival, ödül töreni,
akşam konserleri ve
havi fişek gösterileri
ile son bulacak.

20 Haziran 2008 Cuma

PROLETERYA USULÜ YAŞAMANIN KOORDİNATLARI
YORUCU BİR İŞ
BİRAZ DA ORTALIKTA
DOLAŞTIKTAN SONRA
VE HÜZÜNLÜ BİR SONBAHAR
AYINDA
HAVLAYAN BİR KÖPEK
ULUYAN BİR KURT
YA DA KÜKREYEN BİR ASLANDA
GÖRÜLMEYEN TÜRDEN BİR
ÖZELLİĞİ VARDI Kİ,
( İTİCİ GELMEYEN BİR NİTELİKTİR BU KADINA )

ONLARIN HASSAS VE DUYGULU SÖZLERİ
SAKİN BİR DİNLEYİCİ ARAR
ÇÜNKÜ
İÇİNİ RAHAT RAHAT DÖKEBİLMEK İÇİN
( ERMİŞ YA DA GÜNĂHKAR
AYIRT ETMEDEN )

ADAMIN SESSİZCE UYKUYA
DALMASIYDI
BELKİ DE BUNA İMKĂN
SAĞLAYAN
YEDİĞİ BİRKAÇ LOKMANIN
HEMEN ARDINDAN
Onur Sezgin

ANILAR – IV
YUKARI BAKTILAR,
BİR GÖKKUŞAĞI PARLAMIŞTI
UZAKLARDA,
BİR UÇTAN BİR UCA UZANMIŞ
YAY GİBİ UZANARAK,
RENKLİ ÇİZGİLERİN YAN
YANA GELDİĞİ,
YENİ BİR ÜLKENİN BAYRAĞIYDI SANKİ

SONRA YAVAŞ YAVAŞ KAYBOLDU
GÖKYÜZÜNÜN ŞIMARIK
ÇOCUĞU GİBİ
ONU İZLEYENLERİN GÖZBEBEKLERİNDE

ÞÝÝRLERÝNÝZ

BUNU İYİYE İŞARET SAYDILAR
GÖKKUŞAĞI BİR UMUT SAYILIRDI YA,
İLKÇAĞ UYGARLIKLARINDA
BİLE OLSA
ZATEN İHTİYAÇLARI DA
VARDI,
BÖYLESİ YÜREKLENDİRMELERE

VE BELKİ DE
TESADÜFTEN DAHA BAŞKA
BİRŞEYDİ,
BUNU YOLLAYABİLEN KENDİLERİNE
Onur Sezgin 27.08.2006

Hece ve Mânâ
Söz vardır, kâğıt kirletir
Söz vardır, kışta terletir
Söz vardır, göğü gürletir
“Kot” farkı var arasında!

Göz vardır, önünü görmez
Göz vardır, görür de ermez
Göz vardır, ipe un sermez
“Kat” farkı var arasında!

Öz vardır, maya helâlden
Öz vardır, anlayan halden
Öz vardır, dem vurur elden
“Öd” farkı var arasında!

Yüz vardır, yüz sürülesi
Yüz vardır, gül örülesi
Yüz vardır, asrın hilesi
“Had” farkı var arasında!
İz vardır, varır sonsuza
İz vardır, çıkar yönsüze
İz vardır, yöndür densize
“Tat” farkı var arasında!

Toz vardır, çınar mayalar
Toz vardır, taşır kayalar
Toz vardır, çiğner yayalar
“Hat” farkı var arasında!
“Mat” farkı var arasında!
Ali Rıza Malkoç 12/04/2008 Bursa
www.arm.web.tr

Güzel Görünen Değil, Güzel
Görendir Güzel
......Kutlu Doğum Haftası anısına…
Mevsimlerde, türlü türlü mânâ var
Topal döner dünya, “kışı” olmazsa
Bahar gelir, tüm ataleti savar
Garip öterdi dal, “kuşu” olmazsa

Gezerim gezerim, çağlar gezerim
Ovadan ovaya, dağlar gezerim
Ümidi özleme, bağlar gezerim
Yorgun kalkar hayal, “düşü”
olmazsa

Balığın gözyaşı, suda gizlidir
Duygu bazen haldir, bazen sözlüdür
Damla damla gelir, içten sazlıdır
Neyi görür ki göz, “yaşı” olmazsa?

Uyumla raks eder, zamanla mekân
Gönülden gönüle, su gibi akan
Kerem’i Mecnûn’u nedir ki yakan?
Ağlar mıydı güzel, “kaşı” olmazsa?
Yokuşta gözyaşı, inişte ter var
Bazen şerde hayır, hayırda şer var
Şükür ki derdime ortak beşer var
Zindan olur hayat, “hoşu” olmazsa

Bize mesken dünya bile vadeli
Hüzünlüyüz, en sevgili gideli
Yatanlar akıllı, bakanlar deli
Ders vermezdi mezar, “taşı”
olmazsa
Ali Rıza Malkoç 11/04/2008 Bursa
Atalet: Tembellik, işlemezlik
Raks Etmek: oynamak, melodik
hareket
DÜNYA ÇARE
Hani gözümü açtım ya ben bu
dünyaya,
şaşırıp kalmışım gülümseyerek,
önce minik demişler büyüyene dek,
okuyan boyacı oldum ne çare.

Biraz daha büyüdüm simit satarım,
serseriye uydum caddelerde
yatarım,
ellerimde büyüdü silah tutarım,

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

Alan adı tescili ve Hosting bayililiklerimizle

.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
İnternet Hizmetleri Bayisi Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.
Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
Hostinginizi
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
Bize Transfer Edin
FİYATLARI
Ýþte size fýrsat. Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin . İmkanlardan
DÜŞÜRDÜK
Sizinde bir siteniz olsun.
Yararlanın

Fiyatları Düşürdük

700 MB Web alanı 4 GB Trafik Hızı 20 MB lık mail 50 adet
Hosting ve Web Alan adı alımı sadece 65 YTL
Web Sitem Yok Elektronik Posta Adresi Alabilirmiyim? Evet Herkese Elektronik Posta
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

HOSTİNG FİYATLARI
ALAN ADI TESCİLİ
ARTIK HERKESE
Hemde 700 MB 65 YTL

BU FIRSAT KAÇMAZ
TEL:762 51 63

eşkiyaya döndüm şimdi ne çare.

Okuyupta adam olucakmışım,
çalışanım varmı okumalıyım,
yirmi yaşımda asker olmuşum,
hayatım tükenmiş ne çare.

Askerliğim bitti vardım şehire,
burda değer vermezler cansız ölüye,
kapıldım düşmana dönermiyim
geriye,
mafyaya döndüm işte ne çare.

Doğduğuma pişman oldum ne çare,
yaşatırlarmı beni ben küçük bir fare,
kediler etrafımda olmuş pervane,
cesedim köyüme döndü ne çare.
Erzurumlu Şair Çetin AVCI

HAYATIMI
Çok sevdiğim yari gördüm.
Gözleri mercanı gördüm.
Yıkılmışım kahrolmuşum.
Hayatımı yarı gördüm.

Hayat ne kadar zalimmiş.
Sevdiğimi eller almış.
Gülmek bana haram olmuş.
Hayatımı yarı gördüm.

Ağlayan bir beni gördüm.
Bilemem ne zaman gördüm.
Onu gördüm sanki öldüm.
Hayatımı yarı gördüm.

Tam onu unutuyordum.
Şu kalbimden atıyordum.
Yine yari gördüm.
Hayatımı yarı gördüm.
Erzurumlu Şair Çetin AVCI

GAZETE DAĞITACAK
ELEMAN ARANIYOR.
Müracaat Şahsen
Gazete İdare Merkezine

Tarihe geçen en acayip ölümler

Hiç sakalına basıp ölen birini duydunuz mu? Ya da boynuna taktığı
eşarptan boğulan birini...
Neatorama adlı haber sitesi tarihin
en ilginç ölümlerini seçti. İşte en
acayip ölümler:
Sakalı sonu oldu
Dünyanın en uzun sakallı adamı
olarak bilinen Avusturyalı Hans Steininger bir gün tutkuyla
uzattığı sakalının ölümüne neden olacağını aklına bile
B
getirmedi. 1567’de bir metre 40 santimetre uzunluğundaki sakalına takılınca dengesini kaybetti.
i
Boynu kırılan Steininger anında yaşamını yitirdi.
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Rol değil gerçek
Amerikalı komedyen Dick Shawn
kahkaha dolu şovu sırasında meslektaşlarını eleştiriyordu. ‘İşim için hiçbir
zaman yerlere kapanmam’ derken sahnenin zeminine düşen Shawn’ı hayranları çılgınca alkışladı. Shawn 10 dakika boyunca
aralıksız süren alkışlardan sonra kalkmayınca yanına
gelen güvenlik görevlileri öldüğünü fark etti.
Timsah avcısı avlandı
AvustralyalI vahşi doğa uzmanı Steve Irwin ‘Timsah
Avcısı’ olarak anılıyordu. Irwin, Great Barrier
Reef’de belgesel film çalışması sırasında dikenli bir
vatozun göğsüne iğnesini fırlatması sonucunda öldü.

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.

Tüm ilanlarınız için
www.beypazariilan.com
sitemiz yayına girdi.
Emlak ilanlarınız için
www.beypazariemlak.com
sitemiz çok yakında aktif
olarak bölge halkımızın
hizmetine girecek..
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Misafir

Beypazarı’nda İktisadi Yönelimler©

Ali Başaran

Ortak Geleceğimiz 2023

“Ortak Geleceğimiz, 2023’e kadar Beşeri ve Fiziki Beypazarı
Coğrafyasının İyileştirilmesi” başlıklı bir müsvetteyi 2003’de
yazdım, bu yazı bir takım sebeplerden dolayı tamamlanmadı.
Bilgisayarımdan bu yazıyı buldum, değiştirip yazıyorum. Yirmi
yıl sonrası Beypazarı için bir planlamaya ihtiyaç olduğu
düşüncesinden yola çıkmıştı bu müsvette. Cumhuriyetin
100’üncü yılında Beypazarı’nı planlama gereği fikrini işliyordu.
İşte bu fikirle bir dizi yazı hazırlayacağım inşallah. Toplum, iktisadî işler ve tabiatın planlamasına dair. Umarım bu yazılar
mahalli faydalar sağlar, Beypazarı’nın idaresine talip olanlar,
atanan ve seçilenler için bir rehber olur.
Bazen Ege denizinde boğulan, Avrupa ülkelerine kaçak yollarla
girmeye çalışanların haberleri yer alıyor televizyonlarda.
Afganistan’dan, İran’dan, çeşitli Afrika ülkelerinden.
Düşünüyorum, neden bu insanlar doğdukları, yetiştikleri ülkeleri
iyileştirmeye çabalamıyorlar, Avrupa’ya ulaşsalar bile orada
sığıntı yaşamayacaklar mı? Hor görülmeyecekler mi? Bundan
sonra ülkemizi, Beypazarı’nın kıymetinin bilinmesi, daha da
yüceltilmesi için çalışmalıyız fikri doğuyor. Avrupa’nın herhangi
bir küçük şehrinden çok daha yaşanır olmalı Beypazarı.
Cumhuriyetin 100’üncü yılında Beypazarı’nın beşeri ve fiziki
coğrafyası ne durumda olacak? Beypazarı’nın 15 yıl sonrasına
yaşayacağımız 15 yıl ne kadar etki edebilir? Lise yıllarımda
Türkiye Coğrafyası derslerinde gösterilen fiziki haritalara sonradan uzun süre bakmadım. Bir gün, bir vesileyle Türkiye fiziki
coğrafyası haritasına baktığımda bana yabancı gelen bir şeyler
olduğunu fark ettim. Türkiye fiziki coğrafyası haritasının
üzerinde büyükçe yeni göller duruyordu, insan eliyle yapılan
baraj gölleri. Bu fiziki coğrafyanın kısmen büyük değişiklere
uğratılabileceğinin alametiydi. Sizde bu meyanda tecrübeler
yaşamışsınızdır. Beypazarı fiziki coğrafyasını çocukluğumuzdan
bugüne belleğimizden geçirirsek, olumlu ya da olumsuz değişiklikleri anımsarız.
Vatanı ve vatan evlatlarını sadece dışardan gelecek tehlikelere
karşı mı korumalıyız? Ortak geleceğimiz Beypazarı’nın iklimi,
havası, suyu, toprağı, bitkileri, yabani hayvanları ortak sorumluluğumuzu gerektirmiyor mu? Zaman bizde ve mekân bize emanet
değil mi? İstikbale, torunlarımıza biz emanet bırakmayacak mıyız
onları? Yaşadığımız ortamın iyileştirilmesinin planlanması ve
uygulamasını, tenkidini, tekrar tekrar daha iyiye yönelik tasarlanmasını, tatbikini ve eleştirisini yapmamız gerekmiyor mu?
DPT 2023’e kadar Türkiye için planlar hazırlamakta, bu planları
nazarı itibara alarak Beypazarı beşeri ve fiziki coğrafyası için
istatistik, tahmin, yorum üretilmesi gerektiğini, bu hususta aklıselim her Beypazarılının katkıda bulunması gerektiği kanısındayım.
Ortak geleceğimiz planlama aşamasında iken, ortak beşeri ve
fiziki coğrafyanın yararına aykırı olmayan ferdi yararlar planlanarak desteklenmelidir. Ferdi yararın ortak yarara zarar vermeden
planlaması yapılmalıdır. Faraza, evini ısıtarak yarar sağlayan bir
Beypazarılının diğer Beypazarılıların teneffüs ettiği havaya zarar
vermemesini sağlayacak bir planlamaya ihtiyaç vardır.
Beypazarı’nda fertler ya da müesseseler, kendi yararlarını en
fazlalaştıran (maksimum) planları kurgular, yine kendi zihni ve
maddi kaynaklarıyla tatbik ederler. Bu plan ve tatbikatın bir
kısmı, beşeri ve fiziki Beypazarı’na olumlu katkı sağlarken, bir
kısmı da olumsuz katkı sağlar. Beşeri ve fiziki Beypazarı’na
zararlı olacak planların mümkünse yararlı, mümkün değilse
zararsız hale getirilmesi gereklidir.
Cumhuriyet tarihinde Birinci Beş Yıllık Sanayi planı 1934-1938
yılları arasında uygulandı. Birinci Beş Yıllık Kalkınma planı ise
1963-1967 yılları arasında. Birinci Beş Yıllık Sanayi planında
Prof. Orlof, Birinci Beş Yıllık Kalkınma planında da Prof.
Timbergen’in katkıları vardı.
Yaşadığımız, çocuk ve torunlarımıza nasıl bir Beypazarı emanet
etmeliyizin planlaması, 2009-2013 yılları için aşağıdaki hususlarda planlama yapılması gerektiği kanısındayım. Bu planlama
yapısı DPT planlarıyla uyumlu olmalı. İktisadî planlamada
sanayi, tarım ve hizmetlere ana planlar oluşturulur. Beypazarı ve
havalisinin sanayi planlamasıyla ilgili düşünceler, hareket noktaları neler olmalıdır sorusunun cevabıyla başlayalım. Sanayi planı
DPT planlarıyla uyumlu olmalı. Yüksek katma değer üreten,
Beypazarılıların rekabetçi üstünlüklerinin olduğu, yeraltı ve
yerüstü tabii kaynaklarla uyumlu, çevreye en az zararlı sanayi
dalları tespit ve teşvik edilmeli. Beypazarı’nın sanayi tarihi
araştırılarak, daha evvelki tecrübelerden, yayınlardan istifade
edilmeli. Bu ilkeler çerçevesinde fırsat ve tehdit değerlendirilmesi yapılmalı. Tabii yeraltı kaynaklarının işlenmesine öncelik verilmelidir. Trona, soyum sülfat, linyit, jips, yapı taşları, granit,
kireçtaşı yatakları, su kaynakları bir fırsattır. Bu kaynakların
işlenmesine yönelik sanayiler teşvik edilmelidir. İşletme kurması
için kooperatifler ve yurtiçi ve yurtdışındaki hemşerimiz
müteşebbisler teşvik edilmelidir. Yerüstü kaynaklarını işleyen
sanayilerden gıda sanayi desteklenmelidir. Özellikle et ürünleri,
süt ürünleri, unlu ve şekerli mamuller, gıda kuruta ve paketleme
tesisleri desteklenmelidir.
Beypazarı çevresinde bir sanayi arsa kooperatifi kurulmalı, bu
alanın alt yapısını kooperatif yapmalıdır. Sonra özellikle sanayi
üretimine yönelik kooperatifleşme desteklenmelidir. Bir örgü,
dokuma, hazır giyim kooperatifi kurulmalıdır. Beypazarı’ndan
ünlü terziler yetişmiş ama hazır giyim fabrikaları maalesef kurulamamış. Yine Beypazarı’nın eski bir mesleği ayakkabıcılık, deri
işleme tesisleri teşvik edilmelidir.
Yukarıdakiler bir planlama münazarası açılması için serdedilen
fikirler. Bunların işlenmesi, tasnif ve tashihi gerekebilir. Yanılıyor
da olabilirim. Umarım bu fikirler zihinlerinizde yankılanır ve
daha iyi fikir ve planlara yol açar. Sonraki yazılarımızla fikirlerimiz inşallah paylaşmaya devam edeceğiz.
basaran@ankara.edu.tr 17/04/2008
© Makalenin telif hakkı Ali Başaran’a aittir, yazılı izni olmadan
kısmen de olsa hiçbir şekilde değiştirilemez ve yayınlanamaz.
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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 Yöne tmeni : Kemal ÇELEN
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Murat ÇELEN
Sayfa Editörü
Seyithan Melih BİNGÖL

Gazetemiz Basýn Mesl ek Ýlkelerine
uymaya söz v ermiþtir.
Gazet emizde yayýnlanan yazýlar
yazarlarýný baðl ar.
Gazetemizde yayýnlanan yazý haber
ve foto ðraflarýn 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-Nihat UÇAR
Nallýhan Temsilcisi
Hasan OLUM
Çayýrhan Temsilcisi
Ayhan DEMÝRÇELÝK
Sincan &Yenikent Temsilcisi
Musa UYSAL
Güdül Temsilcisi
Bünyamin AFÞAR
Kýbrýscýk Temsilcisi
Ýsa BÝLGÝN
Seben Temsilcisi
Çetin BÝLEN

REKLAM VE ABONE FÝATLARIMIZ
Tam Sayfa (SB)
1.500 YTL
Yarým Sayfa (SB)
750 YTL
Çeyrek Sayfa (SB)
375 YTL
Kartvizit Reklam (SB )
30 Y T L
Resmi Ýlanlar St/cm
6 Y TL
Kongre Ýlanlarý
60 Y T L
Sosyal ilanlar
60 Y T L

HABER-İLAN

Ankara Keçisi koruma altına alınacak
20 Haziran 2008 Cuma

tekniğine uygun olarak
yapılması gerekir ” açıklamsında bulundular.
TÜRKİYE Tabiatını
Koruma Derneği'nin önderliğinde ve BM desteği ile
yürütülen bu proje, Ankara
Keçisi'nin neslinin devamını
ve neslinin yok olma
tehlikesinin ortadan kaldırılmasını hedefliyor.

Nesli kaybolmaya yüz tutan
Ankara Keçisi koruma altına alınıyor.
Anavatanı Ankara olmasına
rağmen dünyanın bir çok
ülkesinde yetiştirilen
Ankara Keçisi'ni korumayı,
soyunun devamlılığı için
sürü sahiplerini bilinçlendirmeyi hedefleyen
proje, GEF Küçük Destek
Programı (SGP), Türkiye
Tabiatını Koruma
Derneği'nin önderliğinde
yürütülüyor.
Proje sorumluları, Ankara
keçisinin sayısında gerilem-

eye izin vermeden neslinin
kaybolması ile ilgili
tehdidin önüne geçebilmeyi
amaçladıklarını belirttiler.

Proje sorumluları, Ankara
keçisinin sayısında gerilemeye izin vermeden neslinin kaybolması ile ilgili
tehdidin önüne geçebilmeyi
amaçladıklarını belirttiler.
Bu amaçla, projeyle ilgili
çalışmaların Ankara Güdül /
Çağa ve Beypazarı'nda
Nisan ayında başladığını
vurgulayan yetkililer,
"Ankara keçisi besleme ve

yetiştirmesinin tekniğine
uygun olarak yapılması
gerekir. Tedavi hekimliğine
ihtiyaç duymayan sağlıklı
sürü oluşturmak istiyoruz.
Bu amaçla sürü sahiplerine
bilinçlendirici ve bilgilendirici destek ve eğitim
veriyoruz" dediler.

Bu amaçla, projeyle ilgili
çalışmaların
Ankara Güdül / Çağa ve
Beypazarı'nda Nisan ayında
başladığını vurgulayan yetkililer, "Ankara keçisi
besleme ve yetiştirmesinin

Proje yetkilileri Ankara
keçisinin varlığının
ekonomik, sosyal ve doğal
faktörlerin etkisi altında
her geçen gün azalma gösterdiğini ifade ederek,
Ankara Keçisinden elde
edilen en önemli ürünün
tiftik olduğunu, kaliteli
tiftik üretimi ve pazarlamasını hedeflediklerini
belirtiler.
Yetkililer; "Türkiye
Tabiatını Koruma
Derneği'nin önderliğinde
yürütülen bu proje ile,
Ankara Keçisi varlığının ve
sahip olduğu genetik
varyasyonun devamlılığı
için yetiştiricilerin bilgilendirilmesini, bilinçlendirilmesini, koruma
çalışmalarına katılımlarının
sağlanmasını ve yetiştiricilerin bakım besleme giderlerinin bir kısmının
desteklenmesini sağlamayı
istiyoruz. 40 yetiştiriciye
eğitim GEF Küçük Destek
Programı'nın (SGP) destek
sağladığı proje ile 40
yetiştirici eğitim görüyor.
Bunlardan 25'ine yetiştirme

besleme desteği sağlanıyor.’‘ açıklamasında bulundular.
Beypazarı İlçe Tarım
Müdürlüğü’nden destek

Beypazarı İlçe Tarım
Müdürlüğü tarafından geçen
yıl Dikmen köyünde bir
üreticinin 440 keçisine
destek verildiği kaydedildi.
Dikmen Köyü’nden olan
üretici Nedim Arslan’ın 440
keçisine, Gen kaynaklarını
koruması için, keçi başına
30 YTL destek verildiği
belirtiliyor.

ANKARA KEÇİSİ
Ankara keçisi Ankara'nın
tüm bölümlerinde yetişmekle birlikte en çok
Beypazarı'nda bulunmakta.
Türkiye'nin ve Ankara'nın
bilinirliğini adından dolayı
dünyaya yaymış.
Ankara Keçisi Evcil keçi
ırklarından birisidir. Diğer
adıyla tiftik keçisi de denir,
yaklaşık 35-40 kg ağırlığındadır.
Uzun, ipek gibi beyaz tüyleri için yetiştirmeciliği
yapılır.
Ankara Keçisi, öncelikle
tiftik verimi için yetiştirilir.
Bunun yanında eti, sütü ve
derisinden de yararlanılır.
Bir hayvandan 2-3 kg,
tekelerden ise 6 kg'a kadar
tiftik alınır.

kalfalık ve ustalık sınavları devam ediyor.

Mesleki EğitimMerkezi Müdürlüğü’nün 2008 yaz (Haziran ) Dönemi
Kalfalık-Ustalık Sınav Proğramı devam ediyor.

Not 1: Kalfalık sınavına girecek adaylar Kalfalık Ortak Derslere de gireceklerdir.
Lise ve üst seviye okul mezunu olanlar bazı ortak derslerden muaf olup sınavlarına
girmeyeceklerdir. Sınava giriş belgelerinde bu dersler belirtilmiştir.
Not 2: Ustalık sınavına girecek adaylar Ustalık Ortak Derslere de gireceklerdir.

KALFALIK SINAV TARİHLERİ

USTALIK SINAV TARİHLERİ

Sınavlar Beypazarı Mesleki eğitim Merkezi Binasında yapılıyor.
Eğitim Merkezi Müdürlüğünce askıdaki Listede sınav tarihleri olmayan mesleklerin
sınavları Ankara'da belirlenen Mesleki Eğitim Merkezinde yapılacağı ve detaylı bilginin Eğitim Merkezi Müdürlüğünden alınabileceği belirtildi.
Çırak Öğrenci Kayıtlarının ise 01 Temmuz 2008 tarihinde başlayacağı açıklandı.

Her türlü bilgisayar ürünleri için fiyat alınız.

T.C

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2008/108 E.

İLAN

BEYPAZARI
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
BİLDİRİLMİŞTİR.

Davacının davasının KABULÜ ile Ankara ili
Güdül İlçesi Tahtacı Örencik köyü Cilt; 26, Hane;
78, BSN; 27 de 12487167848 TC nosu ile nüfusa
kayıtlı, Hüseyin Avni ve Fatma’dan olma, Ankara
07/11/1987 D.lu, GÜLER SÖYLEMEZ’in,
GÜLER olan adına ZEYNEP olarak DEĞİŞTİRİLMESİ ile Nüfus Kaydına TESCİLİNE İlan
olunur.
Katip 49003

Hakim 36914

Windows Proğramları
Windows XP, Windows Vista Proğramları
Windows Ofis Proğramları
Şirket ve İşletmelere Muhasebe Proğramları
Demolarını deneyin. Hoşunuza gitmezse Almayın!..
İnternet Kafeler İçin Cafe Yönetim Proğramı
Ağ ve Network olan Kurumlara PC Yönetim Proğramı
İnternet Filtreleme Proğramları
Server Proğramları
Anti Virüs ve İnternet Security Proğramları
Bilgisayarlar için Güvenlik ve Yedekleme Proğramları
Çocuklarınızı Porno sitelerden, Kumar sitelerinden,
Zararlı sitelerden, Oyun Sitelerinden,
Korumak istiyorsanız My Yazılım İnterbet Filtreleme
Proğramı CD’si Sadece 19 YTL

Her Telden
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ORTADOĞU VE YAHUDİ İHANETİ
se ri 4

Mehmet BAŞTÜRK

Hucurat suresi 10. ayette “Bütün inananlar kardeştir” ayrıca Ali
İmran suresi 103. ayette “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur-an’a)
sarılın, tefrikaya düşmeyin, parçalanmayın” uyarısına rağmen, İsrail
oğulları yapmış oldukları çalışma neticesinde Müslümanlara birliklerini kaybettirmişlerdir. İsrail oğullarını bu hususta başarıya
ulaştıran nedenin başında da yukarıda da belirttiğimiz gibi,
Müslümanların “İsrail” kelimesine yükledikleri farklı ve
yumuşatılmış anlamdır. Diğer ve asıl neden ise Müslümanların Kuran’ı gereği gibi okumamaları ve okuduklarını söyledikleri Kuran’da bulunan İsrail oğulları ile ilgili ayetleri gereği gibi kavrayamamalarıdır.
Burada yeri gelmişken bir hatırayı nakletmeyi uygun görmekteyim.
“Diyanet İşleri başkanlığına bağlı bir eğitim merkezinin müdürü
olan sayın M.A. 2001 yılı temmuz ayında şu anısını anlatmıştır.
Karayolu ile hacca gittiğimiz ve kafile başkanı olarak bulunduğum
1986 senesinde Irak topraklarında bulunan ve yol güzergahımızdaki
ziyaret yerlerinden olan
Kerbela da ki Hz. Hüseyin’in türbesini ziyaret ettiğimizde, kafilede görevli olarak bulunan Erzurumlu
bir imam elinde bir Kur-an’ı Kerimle gelerek hocam bu Kur-an’da
İsrail oğulları aleyhinde bulunan bütün ayetler çıkarılmış ifadesini
kullandı. Kur-an’ı tetkik ettiğimizde gördük ki: gerçekten
Yahudilerden bahseden ayetler çıkarılmış.” İşte şu günlerde Kuzey
ırak topraklarında bahsedilen “Yahudi Kürtler” tabirinin nereden
geldiğini ve bunun arkasındaki asıl gerçeğin ne olduğu daha iyi
anlaşılmaktadır. İsrail oğullarının menfaatlerine göre davranan
Müslümanlar onlara göre en iyi Müslüman’dır ve hatta İsrail
oğulları Yahudi menfaatleri doğrultusunda hareket eden
Müslümanlara en büyük Yahudi ödülü olan “Üstün Cesaret
Ödülünü” bile verebilir. Böyle bir duruma da şaşırmamak gerekmektedir. İslam birliğine karşı çıkanların Müslümanlardan madalya
alacak halleri yok ya…
İsrail oğullarının ilk atası Yakup peygamber olduğuna göre, onları
gerçek anlamda tanıyabilmemiz için ilk ortaya koydukları icraatları
da çok iyi bilmemiz gerekmektedir. İsrail oğullarının yapmış oldukları ilk icraat Kur-an’ı kerimde çok detaylı ve tafsilatlı bir şekilde
Yusuf suresinde anlatılmaktadır. Yakup peygamber’in dört hanımı
ve bunlardan on iki erkek evladı vardır. Bu erkek evlatlardan biri da
Yusuf peygamberdir. Kendisinden sonra Peygamber olacağı
müjdesini Allah dan alan Yakup Peygamber oğlu Yusuf’u biraz
daha fazla sevmesini hazmedemeyen kardeşler, Yusuf’u ortadan
kaldırmanın planlarını yapmaya başlarlar. Yalnız unuttukları bir
gerçek vardır ki; o da Peygamberler Allah2ın koruması altında
oldukları için bütün arzu ve isteklerine rağmen geleceğin peygamberi olan Yusuf’u öldürmeyi başaramazlar. Ancak Yusuf’u kuyuya
atarak kanlı gömleğini babaları Yakup’a getirerek, Yusuf’u kurt
yedi diye yalan söylerler. Aslında bu yalan bir anlamda farkında
olamadıkları bir gerçeğin de ifadesidir. Çünkü babaları Yakup,
Yusuf’u onlarla gezmeye kıra gönderirken Yusuf daha küçük siz
eğlenceye dalarsınız ve “Yusuf!u kurt yer” diye onları uyarmıştır.
Fakat burada Yakup Peygamberin kullandığı kurt tabiri yoruma
açıktır. Acaba Yakup peygamberin bahsettiği kurt dört ayaklı mı
yoksa iki ayaklı mıdır? Bizim burada kısaca değindiğimiz bu olay
Yusuf suresi 1-18 ayetlerde detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.
Fakat bizim burada almamız gereken en önemli ibret vesikası
şudur: İsrail oğullarının menfaatlerine dokunan kim olursa olsun,
bu isterse kardeşleri olsun veya babaları olsun hiç fark etmemektedir, bunun bir tek cezası vardır. İsrail oğullarına göre de bu ceza
ölümdür… ikinci önemli nokta ise yaptıkları bu suçu örtmek ve
suçu başkalarının üzerine yıkmak için elbirliği ederek yalan uydurmaları ve uydurdukları bu yalanı da yeminlerle teyit etmeleridir. Bu
birleşmenin neticesinde suçsuzları suçlu duruma düşürmekte de
başarı sağlamalarıdır. İsrail oğulları var oldukları ilk günden
itibaren bu iki metodu uygulaya gelmişlerdir. İşledikleri cinayetlerin cezalarını hep başkalarına çektirmişlerdir. Nasıl ki bu ilk
suçlarının cezasını babalarına çektirdikleri gibi… Yakup peygamberin hasret ve üzüntüden gözleri kör olmuştur. Bir başka ifade ile
ihanet çemberi içerisindeki İsrail oğulları (Yakup’un oğulları)
babalarını yaşarken karanlığa mahkum ederek diri diri öldürmüşlerdir…
Yusuf Peygamber kardeşleri tarafından içerisine diri diri atıldığı
kuyudan kervancılar tarafından kurtarılır ve Mısır’da esir pazarında satılır. Yusuf peygamber uzun müddet yaşadığı çilekli bir hayattan sonra Mısır’a vezir olur. Kenan diyarında ortaya çıkan kuraklık
neticesinde aç kalan insanlar yiyecek almak için Mısır’a gelirler.
Yusuf Peygamberin önce anne bir kardeşi Bünyamin’i alıkoyması
ve sonrada diğer kardeşlerin ve Yakup Peygamberin de gelmesiyle
beraber İsrail oğulları memleketleri olan Kenan diyarından (bu
günkü Filistin toprakları) Mısır’a hicret ederek oraya yerleşirler.
Yusuf Peygamber sayesinde Mısır İsrail oğullarının mutluluk,
güven ve refah içerisinde yaşadıkları vatanları olmuştur. Ama
unutulan bir nokta vardır “Her şey aslına rucu eder” sözünü doğrulatırcasına, İsrail oğulları Mısır’da da rahat durmazlar. Kısa zaman
içerisinde aşırı taşkınlık yapmaya başlarlar. Mısır’ın yerli halkının
müdahalesi neticesinde, sultan olarak geldikleri Mısır’da İsrail
oğulları köle durumuna düşerler. İsrail oğullarının bu geniş hayat
hikayelerini, Yusuf peygamberin bütün hayat hikayesinin anlatıldığı
sure olan Yusuf suresinde anlatılmaktadır. Ne hazindir ki kuran’dan bir sure olan bu sureyi “Gulat’ı Şia” denilen ve diğer bazı
sapık mezheplerin Kur-an’dan saymamaları ve ellerinde ki mevcut
Kur-an’lardan bu sureyi çıkarmaları dikkat çekici değil midir? Bu
surenin son ayeti “ Ant olsun onların (geçmiş peygamberler ve
ümmetlerin) kıssalarında akıl sahipleri için pek çok ibretler vardır. (
Bu Kur-an) uydurulacak bir söz değildir. Ancak kendilerinden
öncekilerin tasdiki, her şeyin açıklaması, iman eden bir toplum için
bir rahmet ve bir hidayettir.” Yusuf suresi ayet 111.

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’’
20 Haziran 2008 Cuma Yýl:4 Sayý:182 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr

Mansur Yavaş'a "Yılın İlçe
Belediye Başkanı" Ödülü.
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Kısa adı İZDER olan
Seçilmişleri ve Atanmışları
İzleme Derneği’nin bu yıl
7.sini düzenledikleri
“Türkiye’de Yılın Adamları ve
Kuruluşları Ödülleri”nde,
"Yılın İlçe Belediye Başkanı"
ödülüne Beypazarı Belediye
Başkanı Mansur Yavaş layık
görüldü.

Başarılı çalışmalarıyla ön plana
çıkan Belediye Başkanı
Mansur Yavaş; ödüllerine bir
yenisini daha ekledi. TBMM
Başkanı Köksal Toptan’ın
katılımıyla, 24 Haziran Salı
günü Türkiye Belediyeler
Birliği’nde düzenlenecek törenle ödül almaya hak kazananlara
ödülleri takdim edilecek.

7.İZDER Ödül Töreninde
Plaket Alacaklar:
Türkiye’de Yılın Siyaset ve
Devlet Adamı Köksal ToptanTBMM Başkanı
Türkiye’de Yılın Hukukçusu
Hasan Gerçeker-Yargıtay
Başkanı
Türkiye’de Yılın Bakanı
Binali Yıldırım-Ulaştırma
Bakanı
Türkiye’de Yılın Valisi
Nuri Okutan-Trabzon Valisi
Türkiye’de Yılın Kaymakamı
Tuncel Sonel-Tunceli
Kaymakamı
Türkiye’de Yılın Büyükşehir
Bld.Bşk Tahir Akyürek-Konya
Büyükşehir Bld.Bşk
Türkiye’de Yılın İl Belediye
Başkanı Nihat Zeybekçi-

Denizli Bld.Bşk.
Türkiye’de Yılın İl Belediye
Başkanı Hasan Ünver-Nevşehir
Bld. Bşk.
Türkiye’de Yılın İl Belediye
Başkanı Osman Gürün- Muğla
Bld.Bşk.
Türkiye’de Yılın İlçe Belediye
Başkanı Burhanettin
Kocamaz-Tarsus Bld.Bşk.
Türkiye’de Yılın İlçe Belediye
Başkanı Mansur YavaşBeypazarı Bld.Bşk.
Türkiye’de Yılın İlçe Belediye
Başkanı Fikret AkovaBurhaniye Bld.Bşk.
Türkiye’de Yılın Büyükşehir
İlçe Bld.Bşk. Metin ÖzkarslıŞehitkamil Bld. Bşk.
Türkiye’de Yılın Büyükşehir
İlçe Bld.Bşk. Hüseyin Bürge-

Yüzme Kursu BEYGEM
22
Kayıtları Başladı

Beypazarı Belediyesi’nin Beypazarı Halk Eğitim
Merkezi işbirliği ile Yaz Spor Okulu bünyesinde düzenlediği 09-12 yaş arası çocuklar için yüzme kursu başvuruları başladı.
Beypazarı Belediyesi Yüzme Havuzunda verilecek kursa
katılacakların 27 Haziran’a kadar Beypazarı Belediyesi
Halkla İlişkiler Birimine veya Beypazarı Halk Eğitim
Merkezi’ne başvurmaları gerekiyor. Geçen yıl düzenlenen kursa katılan 60 çocuğun sertifaka aldığına değinen
Beypazarı Belediye Başkanı Mansur Yavaş; iki ay sürecek kursta çocukların hem eğlenceli vakit geçireceklerini hem de yüzmeyi öğrenerek tatillerini en iyi şekilde
değerlendireceklerinin altını çizdi.

Gazi Üniversitesi
Teknik bilimler
Meslek Yüksek Okulu
2008-2009 Öğretim Yılı
Takvimi Açıklandı

2008 - 2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
GÜZ DÖNEMİ 08 - 12 EYLÜL 2008
( Katkı Paylarını Yatıran Öğrenciler İçin )
DERS KAYITLARI
11 - 12 EYLÜL 2008 DANIŞMAN ONAYLARI
15 EYLÜL 2008 DERSLERİN BAŞLAMASI
26 EYLÜL 2008 DERS EKLEME BIRAKMA
( Danışmanlar Gözetiminde Yapılacaktır )
06 EKİM 2008 TEK DERS SINAVI
09 0CAK 2009 DERSLERİN TAMAMLANMASI
12 - 23 OCAK 2009 YARIYIL SONU
SINAVLARI

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL
RUF
ASAR
T
N
DA
SU

Bayrampaşa Bld. Bşk.
Türkiye’de Yılın
Büyükşehir İlçe Bld.Bşk.
Recep Altepe- Osmangazi
Bld. Bşk.
Türkiye’de Yılın Belde
Başkanı Tekin Çelik-Gülek
Bld. Bşk.
Türkiye’de Yılın Belde
Başkanı Keramettin YılmazÖlüdeniz Bld. Bşk.
Türkiye’de Yılın Belde
Başkanı Recep BarutEvrenseki Bld. Bşk.
Türkiye’de Yılın Kentsel
Dönüşüm Ödülü Gazi ŞahinMamak Bld. Bşk.
Türkiye’de Yılın Bürokratı
Erdoğan Bayraktar-TOKİ Bşk.
Türkiye’de Yılın STÖ Mehmet
Timur-TÜRMOB Gnl. Bşk.

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Türkiye’de Yılın Kuruluşu
Recep Konuk- Konya Şeker
Yön. Kur. Bşk.
Türkiye’de Yılın İş Adamı
İmam Altınbaş-Altınbaş
Holding Yön.Kur.Bşk.
Türkiye’de Yılın Tıp Ödülü
Prof. Dr. Cevat Yakut- Koşu
Yolu Hast. Başh.
Türkiye’de Yılın Sanayi
Kuruluşu Seçil Plastik Ltd. Şti.
Türkiye’de Yılın Özel Sektör
Kuruluşu Ö.Abdullah
Özdemir- mersin Tic.Bors.Bşk.

FESTİVAL SONRASI
ÖVGÜLER
Haziranda DEVAM EDİYOR

Şölen
Yapacak

BEYGEM Gençlik
Şöleni" 22 Haziran'da...
Beypazarı Belediyesi
Gençlik Merkezi
(BEYGEM)’nin bu yıl
üçüncü kez düzenlediği
"Beypazarı Gençlik
Şöleni" 22 Haziran Pazar
günü Gazi Gündüz Alp İş
Merkezi’nde saat:
20:00’de gerçekleştirilecek
BEYGEM bünyesinde
müzik, halk oyunları ve
davul ritim kurslarında
eğitim alan Beypazarılı
gençlerin gösterilerinin
yer alacağı şenlik kapsamında gün içerisinde
farklı etkinliklerle gençler
farklı bir gün geçirecekler.
Müzik konserinin de
yapılacağı şenlikte gençler
velileri ile birlikte bir
yılın yorgunluğunu atacaklar.

Beypazarı Festivali'ne
Türkiye'nin Her
Bölgesinden Övgüler...
Beypazarı Festivali’ne
Türkiye’nin Her
Bölgesinden Övgüler

7-8 Haziran tarihlerinde
gerçekleştirilen Beypazarı
Festivaline katılan
ziyaretçilerden gelen tebrik
mesajları, Beypazarılılar ve
Beypazarı Belediyesi
çalışanlarınca mutlulukla
karşılanıyor.

Ankara Gölbaşı Esnaf ve
Sanatkârlar Odası
Başkanlığı, Gölbaşı Karma
Esnaf ve Sanatkârlar Odası
Başkanı Hulusi Gürpınar’ın
Festival sonrası kaleme
aldığı düşünceleri şöyle:

“8 Haziran Pazar günü
bütün değerler bir araya
geldiğinde dünyanın en
güzel yerleşim merkezi olan
Beypazarı’nda bir festivali
daha ailemle sizlerle ve misafirlerinizle birlikte gururla
yaşadık. Neydi o değerler?
Doğa, kültür, tarih, ekonomi, doğduğu yerde doyma,
mutlu olma, eğitim, çevre,
çocuk, gençlik, kadın yani
hepsini içinde barındıran
mutlu, paylaşan, seven,
güvenen ve onun arkasında

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

DİJİTAL BASKI MERKEZİ

SAÇ TABELA, IÞIKLI TABELA, AĞAÇ TABELA
PÝRÝNÇ TABELA, BEZ AFÝÞ, BRANDA AFÝÞ,
BÝLGÝSAYARLI FOLYE KESÝM, DİJİTAL BASKI
ROZET, ÞÝLT, BROVE, PLAKET, KAÞE
KÝTAP, DERGÝ, GAZETE, DÝZGÝ VE BASKILARINIZ,
BROÞÜR, AFÝÞ ve KATALOGLARINIZ HAZIRLANIR - BASILIR.
D Ý J Ý T A L B A S K I S Ý ST E M L E R Ý M Ý Z L E B A S K I L A R
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

duran, yardımlaşan kadın,
erkek, renk, dil, din, ırk
ayrımı yapmayan, kimseden
korkmayan, vatanını,
bayrağını, kimliğini,
dünyayı seven, aile
kavramına, komşuluk
kavramına ve dostluğa önem
veren, geçmiş kültüründe
var olan, gelecekteki
kültüründe de vazgeçemeyeceğini yaşayarak ve
yaşatarak Belediye Başkanı
Mansur Yavaş’la bayraklaşan halkıyla, muhtarıyla,
sivil toplumuyla ilan eden
insan unsuru. İşte bu değerler Beypazarı insanında bir
araya geliyor.
Sevgili Başkan sizi kutluyorum ve tebrik ediyorum.
Bunun birçok nedeni var.
Başta Türkiye’ye örnek
olmanızla, yukarıda saydığım tüm değerleri,
malzemeleri bir usta aşçı
edasıyla bir arada kıvamında, ekip çalışması içinde
derleyip, toparlayıp
kültürümüzü yaşattığınız
için bu değerlerin binlerce
yılda imbiklerden süzülerek,
, damıtılarak bizlere
taşındığını öyle bir çırpıda
batı emperyalizminin etkisiyle elinin tersiyle atılamayacağını neden sonuç
ilişkisiyle pek de güzel
yaşayarak ve yaşatarak
anlatıyorsunuz. Buna görerek, göstererek ve
yaşatarak eğitmek denir. Siz
Beypazarılıda var olduğuna
inandığınız değerleri ortaya
çıkardınız. Onlara ve kendinize güvendiniz. Onlarda
size inandı, arkanızdan
yürüdü. Hiç pişman olmadı.
…………
Malum marifet iltifata
tabidir. Bu vesileyle şahsınıza ve şahsınızda tüm
Beypazarı’na teşekkürlerimi
iletir Mansur Yavaş’ı bir
kahraman, örnek yönetici
olarak şahsım ve Gölbaşılı
Esnaf ve Sanatkârlarım
adına kutlar en içten sevgi
ve saygılarımı sunarım”
Adıyaman Bugün

Beypazarı için Hava Durumu

Türkiye genelinde bu hafta sıcaklıklar mevsim ortalamalarına göre 4 ila 6 derece daha yüksek seyrediyor.
Bugün özellikle batıda yüksek sıcaklıklar var, yarın sıcak
hava dalgası iç kesimlere doğru ilerleyecek.
Türkiye’yi etkileyen sıcak hava dalgası bugün Doğu bölgelerde de etkili oluyor. Batıda ise sert esen poyraz serinlik vermeye başladı. Hafta sonu sıcaklıklar biraz azalsa da
yine mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Milli takımın çeyrek finali oynanacağı Viyana’da bugün
bulutlanma fazla, rüzgar hafif esiyor ve 25 derece sıcaklık
var. Akşam maç esnasında sıcaklık 18 dereceye inecek,
yağmur görülme olasılığı yüzde 20. İstanbul’da bugünden
itibaren poyraz sert eserek serinlik verebilecek ancak
sıcaklıklar yine de yüksek, ısınmadan dolayı ara ara beyaz
bulutlar görülüyor.
İç Anadolu Bölgesi’ne ulaşan sıcak hava dalgası
nedeniyle bugün de hava çok sıcak. Sıcaklık Konya’da 32
dereceye kadar çıkacak, hafta sonu sıcaklıklarda fazla
olmasa da düşüş bekleniyor. Bugün Konya 32, Eskişehir
30, Sivas 27 derece.
Ankara bugün de sıcak, Tahminlere göre sabah saatlerinde
Ankara ve İstanbul'un kuzey çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun
kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri,
Zonguldak, Bartın, Artvin, Kars, Ardahan ve Yozgat
çevrelerinde kısa süreli sağanak ve gökgürültülü sağanak
yağış geçişleri görülecek.
İzmir’de sert esmeye başlayan poyraz serinlik veriyor,
hafta sonu ise rüzgar daha kuvvetli esecek. Adana’da
bugünlerde nem oranı düşük ancak hava çok sıcak olacak.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan
tahminlere göre, hava sıcaklığı, yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir
değişiklik olmayacak. Rüzgar genel olarak kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, zamanla Marmara'da
kuvvetlice esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla
günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli gökgürültülü
sağanak yağışlı 32
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey
çevreleri ile öğle saatlerinden sonra il geneli kısa süreli
gökgürültülü sağanak yağışlı 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 35 Adana: Az bulutlu ve açık 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 37
Samsun: Az bulutlu zamanla parçalı iç kesimleri çok
bulutlu 26
Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 25
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 24
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37
Bursa 32, Adana 35 derece.
Sıcaklık (ºC)
23,8
Beypazarında beklenen hava Nem (%)
46
durumuyla günün en yüksek Basınç (hPa)
sıcaklıkları 6 günlük tahmin
.......
Görüş (km)
raporu ise ise şöyle:
Rüzgar (km/sa) KL.G.D.B 8

21 Mayıs Cumt.
En Yüksek
29 °C
En Düşük
18°C

24 Mayıs Salı
En Yüksek
31°C
En Düşük
18°C

22 Mayıs Pazar
En Yüksek
28°C
En Düşük
17°C

25 Mayıs Çarşam.
En Yüksek
32°C
En Düşük
19°C

Gazetesinde Beypazarı
Festivali ile ilgili yazdığı
“Beypazarı “Halk”
Festivali” başlıklı yazısında
yazar Mustafa Işıldak ise
şunları dile getiriyor:
“Festivalin adı
Beypazarı Uluslararası
Tarihi Evler, El Sanatları,
Havuç ve Güveç
Festivali…Yani adında
gerçekte “halk” kelimesi
yok, ama tarihi evler, el
sanatları havuç ve güveç
hep halka ait. Dolayısıyla
halkla bütünleşerek halkın
sahiplenmesi sağlanmış.”
www.adiyamandabugun.co
m

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

DÜĞÜN SÜNNET NİŞAN
VİDEO KASETLERİNİZ
CD YE AKTARILIR

ORTA ANADOLU REKLAMCILIK A.Þ.

Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32

Tel: 762 51 63 Fax: 762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA

Kemal ÇELEN Gsm: 0.532.557 98 53

23 Mayıs Pazartesi
En Yüksek
30°C
En Düşük

17°C

26 Mayıs Perşem.
En Yüksek

32°C
En Düşük
20°C

Açılan
Şirket
Sayısında
%14,45 Artış
Kapanan
Şirket
Sayısında da
% 28,23 Artış

Beypazarı Ticaret
Odasının İnternet
sitesindeki bir habere
göre Yılın ilk 8 ayında
geçen yılın ilk 8 ayına
göre açılan şirket
sayısında yüzde
14,45’lik, yine aynı
dönemde kapanan şirket sayısında yüzde
28,23’lük bir artış oldu
Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nin
Ticaret Sicili verilerine
göre, bu yılın ilk 8
ayında açılan şirket
sayısında, geçen yılın
aynı dönemine göre
yüzde 14,45 artış
olurken, kapanan şirket
sayısında da yüzde
28,23 artış oldu.

