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Davet üzerine Beypazarý’na gelen ve Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesinde Sendika Üyeleriyle toplantý yapan Eðitim Bir Sen Genel
Baþkaný Ahmet Gündoðdu Hükümete Çattý ve Süleyman Demirel’e sert konuþtu.

Eðitim Bir-Sen Beypazarý
Temsilciliðinin daveti üzerine
Beypazarý’na gelen Eðitim-Bir
Sen Genel Baþkaný Ahmet
Gündoðdu ve 2 Nolu Þube
Baþkaný Mehmet alýcý
Beypazarý’na gelerek Mehmet
Akif Ersoy Halk
kütüphanesinde üyelere yönelik
eðitim ve tanýþma toplantýsýna
katýldýlar ve birer konuþma yaptýlar.’’Yurdumuzda sendikacýlýk
iþçi kardeþlerimizin sendikal
çalýþmalarýyla gündeme gelmiþ
92 yýlýndan itibarende memur
sen le samimi ve gayretli çalýþ-

malarla bu güne gelmiþ.
Sendikamýzla ilgili bazý eleþtiriler yapýlmakta. Siz Hükümete
yakýnsýnýz. Sendika üyelerimizin
menfeatlerini savunmak adýna
hükümete yakýn olmak gerekir
ama hükümetin yanlýþlarýna da
ortak olmayýz. Baþörtüsü, Yök
gibi hükümet politikalarýna
karþý tavrýmýz ortada. en sert
eleþtirileri gene biz yapýyoruz.
Öðretmenlerin ödemekleri, ek
zam talepleri gibi bir çok konuda muhalefet olduk Hükümeti
desteklediðimiz noktalarda var
tabii.... ‘ denildi.

Cep:0.532.557 98 53

Sendika Genel Baþkaný Ahmet
Gündoðdu yeni hazýrlanan
TMk konusunda da hükümete
sert çýkýþ yaptý ve kazanýlmýþ
tüm özgürlükler geri alýnmakta.
Hükümetin bu yasa tasarýsýný
yeniden gözden geçirmesi
gerekir. Hükümetler birileri
istiyor diye yasa deðil halk istiyor diye yasa çýkarýr. diyerek
Süleyman Demirel’in gündeme
bomba gibi düþen baþörtülüler
arabistana sözüne de sert cevap
verdi. Bazýlarýnýn asli görevlerini unutarak toplumda dikkat
çekmek istediklerini ifade
ederek Demirelden yýllarca
sýrtýný dayayarak oy aldýðý bu
milletin çocuklarýna sahip çýkmasýný beklerdik. dedi.
Gündoðdu ‘’Anti demokratik
çýkýþlar, kararlar, söylemler 12
Eylül’de, 28 þubat sürecinde
hep karþýmýza çýkmýþtýr.
Demirel’in bu çýkýþýnda da gündemde yeniden yer almanýn ya
da dumanlý hava oluþturup bu
hava içerisinde bir yer edinme
gayreti sezinlenmekteyiz.

Veyahut da bu zamana kadar
verdiði dindarlýk görüntüsünü
býrakýp, gerçek rolüyle
karþýmýza çýkmasýndan kaynaklanmaktadýr.’’ diyen Ahmet
Gündoðdu sendika üyelerinin
sorunlarýný konuþtular ve sendika üyelerinden gelen sorulara
cevap verdiler. Memur-Sen’in
Beypazarý’nda kurulmasý
isteðine Gündoðan her diðer
sendikalarýmýdan kaç kiþi
burda diye sordu. Sadece
diyanet senden gelen üyeleri
görünce çok çalýþýn. her üye iki
üye yaparsa memur-sen
Beypazarý’nda kurulur’ dedi.
Gündoðdu sendika üyelerine de
sitem ederek Hakkariye kadar
gidiyoruz. Beypazarý
Ankara’nýn dibinde. Bu ikinci
geliþim. birindede
arkadaþlarýmýzýn duruþmasý
için gelmiþtim.aradan bir kaç
yýl geçti arkadaþlar bizi davet
etmeyi hatýrladýlar sonunda.
davet edilsek sýk sýk geliriz’
dedi. Toplantý bitiminde ilçeden
ayrýldý.

BEYPAZARI

ÝLÇEDE 1 HAFTA

ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ
AÇILIYOR.
ilçe milli eðitim müdürü Hasan Yýlmaz
Anadolu öðretmen lisesinin 2006-2007
eðitim yýlýnda Beypazarý'nda eðitim ve
öðretime baþlayacaðýný açýkladý.
Bölgemizde ilki Nallýha'na açýlan Anadolu
Öðretmen Lisesinin ikincisi iki yýl sonra
Beypazarý'na da açýlmasý haberi bölge
halkýný sevindirdi. Vatandaþlar
Beypazarý'na Anadolu Ýmam Hatip
Lisesinin de açýlmasý için yetkililerden ilgi
ve destek bekliyor.
AHÞAP EV YANDI
90 yaþýndaki ihtiyar adam yanan evin
içinde yanarak öldü. Rüstempaþa
Mahallesi Kaþ Çeþme Sokakda bir ahþap
ev sabah saat 04 civarýnda yandý. Yanan
evin içinde yaþlý ve felçli olduðu öðrenilen
90 yaþýndaki ihtiyar yandý.
5. Geleneksel Uçurtma Þenliði
Hýdýrlýk Tepede Yapýldý

Haberi Sayfa 3’de

Atýþ Yarýþmasýnýn 2 ncisi
Kýrbaþýnda yapýldý

AVRASYA DOSTLUK, KÜLTÜR, SANAT ve TURÝZM KURUMU
AS BALIKÇILIK TESÝSLERÝNDE TOPLANTI YAPTI

Em. Eskiþehir Valisi ve Kurum Genel
Baþkaný ;Dr. Bahaeddin Güney Kargý,
Kapullu ve Gürsöðüt Köylerinin Sorunlarýný

Kurum Gündem maddeleri içine aldý.
16 Nisan 2006 tarihinde Beypazarý As
Balýkçýlýk Tesisleri Avrasya Dostluk Kültür
Sanat ve Turizm
Kurumunun
Gündemli
Toplantýsýna ev
sahipliði yaptý.
Göl kenarýnda
açýk havada
yapýlan gündemli
toplantýda
Dernekler
Kanununun 19.
madde ve
Dernekler
Yönetmeliðinin
84. maddesi
uyarýnca verilecek
Dernek
FORUM
Beyannamesinin
YENÝDEN YAYINDAYIZ
görüþülmesi,
Türkiye gündeminde bir çok yeni geliþmeler söz konusu.
Azerbeycan'da
Beypazarýnda da deðiþimler devam ediyor. Kültür
yapýlacak 18.
yapýmýz deðiþmekte, ahþap evlerin bulunduðu çevre
deðiþmekte, ilçe ise öerkeze doðru daralmakta. Ekonomi Avrasya ve dostluk
ise bitme noktasýnda.
Haftasýna ve hafta
içinde gerçekKemal ÇELEN

leþtirilecek (3 ncü Uluslar arasý Nizami'den
Yunus Emre'ye- Kemal Atatürk'ten, Haydar
Aliyev'e uzanan Barýþ ve Sevgi Yolu) sempozyumuna katýlacak Yönetim Kurulu
üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurullarý
üyelerinin Avrasya Kurum
Kütüphanesinden faydalanan ve toplantýlara katýlan Kargý Köyü, Gürsöðüt köyü,
ve Yalnýzçam Köyü Muhtarlarýnýn sorunlarýnýn çözümü için Ankara Valisi Ý.Kemal
ÖNAL ile 17.04.2006 Pazartesi günü saat
14.30'da valilik Makamýnda yapýlacak
toplantýný görüþülmesi gibi konular gündem
maddeleri olarak konuþuldu. Toplantýya
Kurum Genel Baþkaný Merkez Valisi Dr.
Bahahttin Güney, Kurum Yönetim Kurulu
Üyeleri Ahmet Ýþçi, Aliþen Doðan, Mehmet
Doðan, Nadir Doðan, Kargý Köyü,
Yalnýzçam Köyü, Gürsöðüt Köyü
Muhtarlarý katýldýlar.
Toplantý sonrasýnda Gazetemiz yazarlarýndan Kemal Çelen ile sohbet eden Vali
Güney anýlarýný ve Cumhuriyet döneminin
ilk yýllarýna ait hayatýndan önemli kesitler
anlattý. Daha sonra Beypazarýndan ayrýlan
heyet sýk sýk Beypazarý'na geleceklerini ve
bir çok toplantýyý burada gerçekleþtirecek-
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lerini belirtti.
AVRASYA DOSTLUK, KÜLTÜR, SANAT
ve TURÝZM KURUMU GENEL BAÞKANI
3 KÖYÜN SORUNLARI ÝÇÝN ANKARA
VALÝSÝ ÝLE GÖRÜÞME YAPTI
Em. Eskiþehir Valisi ve Kurum Genel
Baþkaný Dr. Bahaeddin Güney ;Kargý,
Kapullu ve Gürsöðüt Köylerinin Sorunlarý
için Ankara Valisi Ý. Kemal ÖNAL ile
Görüþme Yaptý
Kargý Köyü, Gürsöðüt köyü, ve Yalnýzçam
Köyü Muhtarlarýnýn sorunlarýnýn çözümü
için Ankara Valisi Ý.Kemal ÖNAL ile
17.04.2006 Pazartesi günü saat 14.30'da
valilik Makamýnda yapýlacak toplantýya
katýlan Em Eskiþehir Valisi Dr. Bahahttin
Güney, ve Kargý Köyü, Yalnýzçam Köyü,
Gürsöðüt Köyü Muhtarlarý köy sorunlarýný
Ankara Valisine ilettiler.
Ankara Valisi 3 köyün köy sorunlarý ile
ilgili ilgi ve alakalarýný esirgemeyerek köylerin sorunlarýnýn çözümü için düðmeye
bastý.
Dr. Bahattin Güney Beypazarýndan adý
geçen 3 köyü kuruma üye yaptýklarýný ve
her türlü sorunlarýný çözmek için yardýmcý
olacaklarýný belirtti.
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ÞÝÝRLERÝNÝZ

Gece, gündüz demez hep onu arar
Uçan kuþa karýncaya sorar
Bekler sevdiðini umutsuzca ne fayda!

ZALÝM BABASININ KIZI
Onca hayallerim boþuna çýktý
Þu zalimin kýzý sevdamý yýktý
Ufacýk þeyleri bahane etti
Terketti beni terkedip de gitti

Acaba nerede, kiminle merak eder
Düþünür onun için aðlar, acý çeker
Zaman acýmasýzdýr bir anda geçer
Bekler sevdiðini umutsuzca ne fayda!

Vuracaðým seni zalimin kýzý
Ölen aþýðýn iyi olur anýsý
Sevdikçe artar yürekte sýzý
Sen de beni sev, zalimin kýzý
Kalbime düþtün içim yanýyor
Dayanamýyorumki, yaram kanýyor
Ha bu kýz acaba kimi seviyor
Zalimin kýzý neden anlamýyor.
Ercan GÜNDÜZ
YAÞLILAR KÖÞKÜ
Sýrtýný yaslamýþ daðlara,
Yönünü çevirmiþ baðlara,
Kimsesiz, yaþlý hanýmlara, beylere
Kapýsýný açar yaþlýlar köþkü
Temiz havasý, bol gýdasý
Þehirden, gürültüden uzak yaþamasý
Bülbülllerin, turnalarýn sesiyle
Daha da güzelleþir yaþlýlar köþkü.
Yaþlýlar köþkünde her taze yetiþir
Sebzesi, sütü, balý, yumurtasý satýlýr
Huzur içinde yaþlýlara bakýlýr
Çiçeklerle donatýlmýþ yaþlýlar köþkü.
Meleþir koyunlar, kuzular
Gýdaklar tavuklar, öter horozlar
Kovandaki arýlar çiçeklerden bal toplar
Doða ilþe baþbaþadýr, yaþlýlar köþkü.
Güler yüzlü gönüllü çalýþanlarý
Gönülden tebrik ederim
Hizmetlerinde sabýr ve baþarýlar dilerim
Unutmayalým yaþlýlarýmýzý ziyaret edelim
Edelim ki, dualarýný alalým
Yapýtýðýnýz her güzel hizmetten
Allah razý olsun sizlerden
Yaþlýlara hizmet et, al dua
Birgün yaþlýlýk da gelecek sana
Fatma (ÖZCAN) ALADAÐ

AYNADAKÝ YABANCI
Bir kýz vardý aynada bana bakýyordu
Gözlerinden nedense inci taneleri döküyordu
Konuþmuyor susuyor hep boyun büküyordu
Elbet bir derdi vardý hiç gülmüyordu

Oysa onu tanýrdým ben çok küçükken
Hayat doluydu gamzeleri çýkardý gülerken
Çok mutluydu hayatýnda kimse yokken
Belli ki biri üzmüþtü, aldýrýþ etmezdi yaþarken.

Aynalara bakmaya korkuyordu ne görmüþtü ki,
Bulamamýþtý o eski halini kimdi diyordu aynadaki
Tanýyamamýþtý kendini, bakýyordu bir yabancý gibi
Ben böyle deðidim ne olmuþ bana diyordu.

Zaman ne kadar acýmasýzdý saatler hiç durmuyordu
Hep ileriye hep ileriye geriye dönüþ yok diyordu
Ellerine, gözlerine, beyaz saçlarýna bakýp ah çekiyordu
Umutsuzca sanki geçmiþini, gençliðini arýyordu.

Zehra TEKÝN

NE FAYDA
Aþýk olan geceleri hiç uyumaz
Karanlýklar bitmez, güneþ doðmaz
Dertlenir kaderlenir de yüzü gülmez
Bekler sevdiðini umutsuzca ne fayda!

Fallara bakar yollara çýkar

KÜLTÜR-EDEBÝYAT

Neden niye ayrýldýðýný hatýrlamaz bilmez
Gitti gidenler bir daha geri gelmez
Bir ateþ yakar içini hiç sönmez
Bekler sevdiðini umutsuzca ne fayda!
Zehra TEKÝN
OYUMU HELAL ETMÝYORUM
Ýyiye giderken ekonomi
Bazýlarý kabullenmiyor bunu
Yoksa rozet oyunlarý mý oynanýr
Milletvekillerine istifa mý ettirilir.

Sen milletin vekilisin
Aday gösterildiðin partiden seçilmiþsin
Parti parti gezemezsin
Yoksa milletvekilliðinden de istifa etmelisin.
Niye o partiden aday olmadýnýz
A partiden aday olupda B partiye geçtiniz
Halka nasýl cevap vereceksiniz
Ýstifa etmeden de mücadele edebilirsiniz.
Halký kandýrdýnýz istifa ederek
Partiden partiye geçerek
Size oyum yok verecek
Deðil misiniz seçilince parti deðiþtirecek?

Madem baþka partiye geçecektiniz
Geçeceðiniz partiden neden aday olmadýnýz
Yoksa seçilemeyeceðinizi mi anladýnýz?
Milletvekilliðinden de istifa ediniz.

Oyumu helal etmitorum.
Parti parti gezin diye vermiyorum
Sizlerden hizmet bekliyorduk.
Partiden deðil milletvekilliðinden de istifa ediniz.

Halk size mührü verdi,
Milletin vekili dedi
Ülkemin sorunlarý çözüm beklerken
Partiden deðil istifa edin milletvekilliðinden
Fatma (ÖZCAN) ALADAÐ

AMASYA
‘’Kime niyet, kime kýsmet’’ derler ya
Seni görmem nasip oldu Amasya
Seyrettim yükseklerden doya doya
Haytta sana gelmem belki faldý
Gözlerim güzel anýlara daldý

amasya eskileri sende buldum
Tarih kokan deðerlerini sordum
Bu nasýl þans? Ben kederli kulundum
Yapýlan sohbetlerin sanki baldý
gözlerim güzel anýlara daldý
Bimarhane2nde tarihini andým
Hazeranlar’da geçmiþteyim sandým
Yeþil ýrmaðýný içmeden kandým
Hayalimde bindiðim belki saldý
Gözlerim güzel anýlara daldý
Bekle amasya yine geleceðim
Ferhat’la Þirin’i yad edeceðim
Elmayla kirazýndan yiyeceðim
amasya damaðýmda tadýn kaldý
gözlerim güzel anýlara daldý
Gülten ERTÜRK

YAÞLILAR KÖÞKÜNDE GÜNLÜK YAÞAM
Sabah kalkýnca namaz kýlmak isteyen namazýný
kýlar
Çarþaflarý deðiþir hayatlarý düzeltilir
Banyosu yaptýrýlýr, yeemekleri yedirilir
Bahçeye inen bahçeye iner,

FORUM
Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

YENÝDEN YAYINDAYIZ
Türkiye gündeminde bir çok yeni
geliþmeler söz konusu.
Beypazarýnda da deðiþimler
devam ediyor. Kültür yapýmýz
deðiþmekte, ahþap evlerin bulunduðu çevre deðiþmekte, ilçe ise
merkeze doðru daralmakta.
Ekonomi ise bitme noktasýnda.
Siyasi yapýlar maalesef çürüme
noktasýnda. Beypazarýnda beypazarýna ve beypazarlýya sahip
çýkacak siyasiler mercekle aranýr
durumdalar. Ýktidar partisi Ak
Parti 3-5 ay beypazarý siyasi
gündemini iþgal etti. Demokratik
bir
yapýlanma beklenirken ve güçlü
bir teþkilat kurulmasý halk
tarafýndan arzu edilirken Ak
Parti seçimleri bölünme ile
sonuçlanan zayýf bir teþkilatlan-
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mayý da beraberinde getirdi.
Tuncay Kaplan Ak Parti Ýlçe
Baþkaný seçilirken Ak Parti
yapýlanmasýnda da depremler
yaþandý. Bölünmüþlük
önümüzdeki ilk genel seçimlere
yansýyacak gibi görünüyor.
Halkýmýzýn beklediði hükümet
partisinin ilçe teþkilatýnýn da
güçlü bir teþkilat arzusu maalesef ilçe kongresine yansýmadý.
Seçim birileri için zafer
sayýlýrken teþkilat için zayýflýk
oldu. Yerel seçimlerle devam
eden Ak Parti içi muhalefet ilçe
kongresinde de ortaya çýkýnca
halkýn, Hükümet Partisinin
ilçedeki uzantýsý Ýlçe Teþkilatýna
güveni yok oldu.
Genel seçimlerden sonra yerel
seçimlere de yansýyacak bu
parçalanma ve zayýflýk yerel
seçimleri Ak Partinin kazanmasýný zorlaþtýracak gibi
görünüyor. Bu günden
bakýldýðýnda yerel seçimler ortada görünüyor. Mevcut Belediye
Baþkanýmýz Mansur Yavaþ’ýn bir
çok platformda dillendirdiðinden
yola çýkarsak yerel seçimlerde
aday deðil. Ýbrahim Demir yine
yerel seçimlerde aday olacaðýný
tarafýmýza bildirdi ama son duyduðumuz duyumlar nedeniyle
ailesinin þiddetle aday olmasýna
karþý çýktýðý ve aday olmayacaðý
konuþulmakta. Ak Parti de de

kesinleþmiþ bir politika söz
konusu. Ýlçe Baþkanlarýna
adaylýk kapýlarý kapalý. Tabii Ak
Parti bu konuda taviz verirse Ak
Parti adayý Tuncay Kaplan gibi
ama genel politikalarda deðiþim
ve taviz olmazsa Kaplan’ýn
adaylýðý biraz zor. Ak Partide de
yine geçmiþ seçimde yaþanan
aday adaylarý yarýþmasý ortaya
çýkacak gibi görünüyor. DYP
adayýný belirlemiþ gibi görünüyor. Ýlçe Baþkaný Ahmet Gençer
Partisinin Belediye Baþkan
Adayý olarak çalýþmalara
baþladý gibi. Ben aday olduðumu
seçimlerden hemen sonra
kamuoyuna bildirdim zaten.
Ama bizim adaylýðýmýzda büyük
ihtimalle baðýmsýzdan olacak.
Kamuoyunun isteði bu yönde.
Tabii seçimlere daha çok var.
Önümüzdeki süreç neyi getirecek
neyi götürecek bilmiyoruz.
Dereyi görmeden paçayý sývamak
da hata olur. Adayýz dedik ve
çalýþmalara da baþladýk.
Seçimler sürpriz geliþmelere her
zaman gebe. Önemli olan bizim
kazanmamýz deðil Beypazarý’nýn
kazançlý çýkmasýdýr. Seçimlerde
Beypazarý menfeati ve
Beypazarý’nýn geleceði açýsýndan
seçimlerde aday olsak bile
adaylýktan vaz geçebiliriz. Her
þey Beypazarý için.

BEYPAZARI ÝLK ÖÐRETÝM OKULU ATLETÝZMDE YÝNE BÝRÝNCÝ

Ankara Ýlköðretim Okullarý
ile Lise ve Dengi Okullarý
Puanlý Atletizm Eleme
Yarýþmalarý sonucunda,
yýldýz kýzlarda Beypazarý
Ý.Ö.O. 8079 puanla birinci,
TED Ankara Koleji 5813
puanla ikinci ve Abay

Ý.Ö.O. 5221 puanla üçüncü
oldu.
100 metre Engelli:
Elif Yýldýrým (Beypazarý
Ý.Ö.O.)
1500 metre: Gül Tiftik
(Beypazarý Ý.Ö.O.)
400 metre: Hande

Mersinde yapýlan Seyfi
Alanya Atmalar Kýþ
Þampiyonasýnda Beypazarý
Ýlköðretim Okulu Öðrencisi
Pelin TANRIKULU Cirit
atmada ve ayný okul öðrencisi Elçin KAYA ise Disk
Atma ve Gülle Atmada
Türkiye Þampiyonu oldu-

lar. Ýlçe Kaymakamý
Haluk NADÝR þampiyon
öðrenciler ile Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü Hasan
YILMAZ ve Beypazarý
Ýlköðretim Okulu Müdürü
Mehmet DÝNARLI'yý
makamýnda kabul etti.
Gülle Atma: Elçin Kaya
(Beypazarý Ý.Ö.O.)

Yazýcýoðlu (Beypazarý
Ý.Ö.O.)
200 metre: Hande
Yazýcýoðlu (Beypazarý
Ý.Ö.O.)
4x100 metre: (Beypazarý
Ý.Ö.O.)

BEYPAZARI ÝLK ÖÐRETÝM OKULU ÖÐRENCÝLERÝ
CÝRÝT GÜLLE VE DÝSK ATMADA
BÝRÝNCÝ

Kimisi þakalaþýr, kimisi atýþýr
Bu da yaþlýlarýn tuzu, biberidir

Fatma (ÖZCAN) ALADAÐ

Zincire vurulmasýn yazan kalemler

YENÝ
YILDIZ
G
A
Z
E
T
E
S
Ý

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

NOT:Gazetemiz
de bu güne kadar
yayýnlanan þiirler
hiç bir yerde yayýnlanmamýþ þiirlerden oluþmaktadýr.

Gönderilen þiirlerin yayýnlanmýþ
þiir olduðu tesbit
edilirse bu þiiri
yayýnlamýyoruz.
Bu yüzden okuyucularýmýzýn
gazetemize gönderdiði þiirlerinin
hiç bir yerde yayýnlanmamýþ olmasýna dikkat etmelerini rica ediyoruz.
Gazetemizin
özelliði budur.

Cirit Atma: Pelin
Tanrýkulu (Beypazarý
Ý.Ö.O.)
Disk Atma: Elçin Kaya
(Beypazarý Ý.Ö.O.)

Düþüncelerini yansýtsýn beyinler
Özlüyorum, arýyorum ve haykýrýyorum
Nerede gerçek demokrasiler
Fatma (ÖZCAN) ALADAÐ
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Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi P. Katý No:39-40 Beypazarý
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 Cep:0.532.557 98 53
Ýmtiyaz Sahibi:Orta Anadolu A.Þ. adýna Kemal Çelen
Genel Yayýn Yönetmeni:Murat Çelen

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:
Ýsmail ALADAÐ

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:76 2 5 1 6 3 Beypazarý
Baský:Metot Ofset
Tel-Fax:7 63 15 63 Beypazarý/Ank.

Haber Koordinatörü:
Ýdris TEKÝN
Bölge Koordinatörü:
Kemal SAADET
Beypazarý Haberleri
Kemal ÇELEN
Nallýhan Temsilcisi
Hasan OLUM
Çayýrhan Temsilcisi
Sincan Temsilcisi
Ýsa TETÝK
Yenikent Temsilcisi
Musa UYSAL
Güdül Temsilcisi
Bünyamin AF ÞA R
Kýbrýscýk Temsilcisi
Ýsa BÝLGÝN
Seben Temsilcisi
Çetin BÝLEN

REKLAM VE ABONE FÝATLARIMIZ
Tam Sayfa (SB)
1.000.000.000 TL 1.000 YTL
Yarým Sayfa (SB)
500.000.000 TL
500 YTL
Çeyrek Sayfa (SB)
250.000.000 TL
250 YTL
Kartvizit Reklam (SB)
30.000.000 TL
30 YTL
Resmi Ýlanlar St/cm
4.200.000 TL 4,25 YTL
Kongre Ýlanlarý
50.000.000 TL
50 YTL
Sosyal ilanlar
50.000.000 TL
50 YTL

HABER-ÝLAN
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Atýþ Yarýþmasýnýn 2 ncisi Kýrbaþýnda yapýldý

Foto Yaþar Tonbak

Kýrbaþý Belediyesi
geçen yýl birincisini
düzenlediði tek
kurþun ve trap atýþ
yarýþmasýnýn ikincisini 23 Nisan 2006
günü düzenledi.
23 Nisan 2006 Saat
12 de Kýrbaþý Beldesi
Soðuksu Çayýrýnda
ikincisi düzenlenen
tek kurþun ve trap
atýþý yarýþmasýna bu
yýlda avcýlarýn yoðun

ilgisi oldu. 4 kurþun atýþlarý
ile baþlayan yarýþmalarda
derecelendirmeler yapýldý.
Barajý geçemeyenler
elenirken turu geçenler
tekrar aralarýnda yarýþtýlar
ve lig usulü lige çýkma
mücadeleleri yaþandý.
Yarýþmalarda yaðan yaðýþ
nedeniyle az olan izleyiciyi
de yaðýþ korkuttu ancak
yaðýþ bir süre sonra durdu.
Yaðýþlara raðmen yarýþlar
devam etti. Beypazarý

Avcýlar ve atýcýlar dernek
baþkaný ve Hacýkara
Mahallesi Muhtarý Ahmet
Bozkurt'a bu atýþýn düzenlenmesinden dolayý yaptýðý
katkýlar nedeniyle Kýrbaþý
Belediyesi tarafýndan plaket
verildi. Baþkan Cengiz
Yýlmaz, ''geçen yýl baþlatýlan
yarýþmalara ilgi yoðundu,
bu yýlda ilginin yoðun
olduðu görülüyor. Her geçen
yýl bu ilgi artarak devam
ediyor.'' dedi.

KUTLU DOÐUM HAFTASI BÖLGEMÝZDE
ÇEÞÝTLÝ ETKÝNLÝKLERLE KUTLANDI.

T.C.
MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI
ÖZEL BEYPAZARI SAMANYOLU ÝLKÖÐRETÝM OKULU

Özel Öðretim Kurumlarý öðrenci ücretleri tesbiti ve tahsil yönetmeliðinin 5/A maddesine göre
okulumuzun 2006-2007 öðretim yýlý öðrenci ücretleri aþaðýdaki gibidir.
Ýlgililere ve kamuoyuna saygýyla duyurulur.
Ana Okulu ve Anasýnýfý
Mayýs
:2.015,00 YTL
Haziran
:2.055,00 YTL
Temmuz
:2.095,00 YTL
Eylül
:2.135,00 YTL
Ana Okulu ve Anasýnýfý Aylýk 250,00 YTL (Eðitim-öðtretim, yemek ve servis dahil.)
Ana Okulu ve Anasýnýfý Aylýk 215,00 YTL (Eðitim-öðtretim ve yemek dahil.)

ÝLKÖÐRETÝM 1.2.3.4.5 sýnýflar
Mayýs
:3.335,00 YTL
Haziran
:3.375,00 YTL
Temmuz
: 3.415,00 YTL
Eylül
:3.455,00 YTL

ÝLKÖÐRETÝM 6.7.8 sýnýflar
Mayýs
:3.520,00 YTL
Haziran
:3.560,00 YTL
Temmuz
: 3.600,00 YTL
Eylül
:3.640,00 YTL

... Ücretlerimize KDV dahildir.
... Ücretlerimize Eðitim, Yemek Dahildir. Servis Dahil deðidir.
... Beypazarý servis ücreti: 400,00 YTL. Çayýrhan serviz ücreti:500.00 YTL
EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝM ÜCRETLERÝNDEN AÞAÐIDAKÝ ÝNDÝRÝMLER YAPILACAK
***Kardeþ Ýndirimi:250.00 YTL (Her kardeþ için ayrý ayrý yapýlýr.
***Peþin Ýndirimi : Anasýnýfý için:75.00 YTL 1.2.3.4.5 sýnýflar için :125.00 YTL 6.7.8 sýnýflar için 150.00
YTL
***Öðretmen Ýndirim: Bütün sýnýflar için 125.00 YTL
***Yönetim Kurulu Ýndirimleri uygulanabilir.
ADRES:Özel Samanyolu Ýlköðretim Okulu
Alparslan Türkeþ Bulvarý Ilýman Mevkii BEYPAZARI
Tel:762 81 61 Fax:762 81 63

9-20 Nisan tarihleri arasýnda Hz.
Muhammedin doðumu münasebetiyle Beypazarý Müftülüðünce
düzenlenen Kutlu Doðum Haftasý
proðramlarý sýrasýyla 7 Nisan
2006 Cuma günü vaaz ve hutbelerde Hz. Muhammed (S.A.V) in
ahlaký anlatýldý. 9 Nisan 2006
Pazar günü akþamý merkez yeni
cami ve merkez Fatih camiinde
mevlidi þerif proðramý yapýldý. 10
Nisan 2006 Pazartesi günü
öðretmenevinde saat 14. de
bayanlara yönelik dini konferans
verildi. 13 Nisan 2006 Perþembe
günü saat 14 de Ticaret Meslek
Lisesi Salonunda özel geniþ çaplý
proðram yapýldý. Proðram Saygý
duruþu, Ýstiklal Marþý, Ýsmail
Öztürk tarafýndan Kur'an_ý Kerim
ve meali ile baþlayan proðram

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

tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
ODTÜ nic.tr Ýdari sorumluluk yetkimizle
.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
tescillerini de biz yapýyoruz
Ayrýca Türk ticaret Net Bayiliðimiz ile
.com - .net - .org - .býz - .ýnfo
alan adý tescillerinide biz yapýyoruz.
Web sitenizin yayýnlanmasý hizmetinide biz veriyoruz.
Domain paketlerinizi de bizden alabilirsiniz.
Sýnýrlý ve sýnýrsýz Paketleriniz bizden.
Evinizden, veya iþyerinizden sitenizin kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz.
Ýsterseniz tüm hizmetleri bizim yapmamýzý talep edebilirsiniz.
Beypazar’na yepyeni bir hizmet ve yeni bir fýrsat.
Türk Ticaret Net Domain Paketleri sadece bayilerden alýnabilmektedir.
Ýþte size bir Fýrsat
Türk Ticaret Net Bayisi Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.
Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
Ýþte size fýrsat.
Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin.
Sizinde bir siteniz olsun.
1 Yýllýk sýnýrsýz Hosting+10 Elektronik Posta+Arama Motorlarýna Kayýt
+Web Tasarýmý=390 YTL
Ýsterseniz Web tasarýmlarýnýzý da biz yapýyoruz.
Kendinizin yaptýðý veya baþkalarýna yaptýrdýðýnýz Web sayfalarýnýz var, ama siteniz
yok. Gelin size bir site kuralým.
Hemde size özel elektronik posta hesabýnýz olsun.
Tel:762 51 63 Beypazarý/ANKARA

BEYPAZARI TÝCARET ODASI ÜYELERÝNE

WEB SÝTESÝ ÝÇÝN DOMAÝN PAKETLERÝNDE % 15 ÝNDÝRÝM
Sýnýrsýz+10 E-posta+.Com Ýsim Tescili KDV dahil 140 YTL deðil 119 YTL

BU FIRSAT KAÇMAZ TEL:762 51 63

salyt gösterisi ile
devam etti. Beypazarý
Müftüsü Ýhsan
Caner'in yaptýðý açýlýþ
konuþmasýnýn ardýndan Nilgün Dinçer
tarafýndan Sen yoktun sultaným adlý
naat okundu. Ýlahi
korosunun okuduðu
ilahilerden sonra
Ank. Ün. Ýlahiyat
Fakültesi Öðretim
Üyesi Prof. Dr.
Mustafa Erdem
tarafýndan Allah
Peygamber ve ehlibeyt
sevgisi anlatýldý.
Ýlahiler, Ayþe
Özmenin okuduðu
Seccadem kumlardý
natý ve ardýndan
ilahiler le birlikte
proðram sona erdi.
ZAYÝ
Kýrýkkale 7.65 çapýndaki 18335 seri no’lu
tabancam kaybolmuþtur
Aziz oðlu 1922
doðumlu
Yusuf TOPBAÞI

3

5. Geleneksel Uçurtma Þenliði
Hýdýrlýk Tepede Yapýldý

Bu yýl 5.'si düzenlenen "Beypazarý Geleneksel
Uçurtma Þenliði"nde hem uçurtma tutkunlarý bir araya
geldi.
29 Nisan Cumartesi günü Beypazarý'nýn bir bakýma þenlik
merkezi de olan Hýdýrlýk Tepesi'nde yapýlan etkinliklerde
katýlýmcýlar, uçurtmalarýyla yarýþma fýrsatý da buldular.
En Büyük
Uçurtma, En
Farklý Uçurtma,
En Yükseðe Çýkan
Uçurtma ve En
Yaþlý Uçurtmacý
dallarýnda yarýþan
katýlýmcýlardan
dereceye girenlere
Beypazarý
Belediyesi tarafýndan sürpriz
ödüller ve
plaketler verildi.
KURU GIDA SATIN ALINACAKTIR
BEYPAZARI CUMHURÝYET BAÞSAVCILIÐINDAN

Beypazarý Kapalý Ceza ve Tutukevinin 14. kalem Kuru Gýda ve Tektip Ekmek alýmý iþi açýk ihale usulü
ile ihale edilecektir.
Ýhale Kayýt Nosu.2006/
1-Ýdarenin
A-Adresi Beypazarý Kapalý Ceza ve Tutukevi Beypazarý Devlet Hastanesi yaný.
B-Telefon ve Faks 0312.763 11 61
C-Elektronik Posta adresi
2-Ýhale iþi Konusu alýmý iþinin
A-Niteliði türü ve miktarý. 14. kalem kuru gýda ve + tek tip ekmek
CÝNSÝ
MÝKTARI
1-ÇAY
500 KÝLO
2-PEYNÝR
400 KÝLO
3-K.FASULYE
400 KÝLO
4-TOZ ÞEKER
500 KÝLO
5-PÝRÝNÇ
400 KÝLO
6-MAKARNA
400 KÝLO
7-SIVI YAÐ
300 KÝLO
8-HELVA
200 KÝLO
9-K.MERCÝMEK
300 KÝLO
10-SALÇA
300 KÝLO
11-YUMURTA
400 KOLÝ
12-DANA ETÝ (Kuþbaþý)
400 KÝLO
13-KIYMA
400 KÝLO
14-TAVUK ETÝ
400 KÝLO
15-EKMEK TEK TÝP
10.250 ADET
B.Teslim yeri Beypazarý Kapalý Ceza ve Tutukevi BEYPAZARI/ANKARA
c-Teslim Tarihleri Ýhalenin kesinleþmesinden baþlamak üzere Sekiz (8) ay boyunca her ayýn 10, 20,
30, unda
D-Ýhalenin yapýlacaðý yer Beypazarý C.Baþsavcýlýðý Makam Odasý
E-Tarih ve saati 22.05.2006 Saat 14. de
Ýhaleye katýlabilme þartlarý istenilen belgeler ile yeterlilik deðerlendirilmesinde uygulanacak
kriterler ihaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler.
F-Tebligat için adres beyaný ve ayrýca irtibat için telefon ve varsa faks numarasý ile elektronik posta
adresi
G-Mevzuat gereði kayýtlý olduðu ticaret ve sanayi odasý meslek odasý belgesi
1-Gerçek kiþi olmasý halinde ihaleye iliþkin ilanýn yapýldýðý yýl içinde alýnmýþ ticaret ve sanayi odasý
veya meslek odasýna kayýtlý olduðuna dair belge
2-Tüzel kiþi olmasý halinde tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý bulunduðu ticaret ve sanayi odasýndan veya
idare merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye iliþkin ilanýn
yapýldýðý yýl içinde alýnmýþ tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðuna dair belge
3-Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
1-Gerçek kiþi olmasý halinde Noter Tasdikli imza beyannamesi
2-Tüzel kiþi olmasý halinde ilgilisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususlarý tasdik
eden belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri
3-Bu þartnamenin 10, maddenin a,b,c,d,e,g,h, bentlerinde sayýlan durumlarda olmadýðýný iliþkin ihale
tarihinden önceki üç ay (3) ay içinde alýnmýþ belgeler ile buna iliþkin yazýlý taahhütname
4-Þekli ve içeriði þartnamede belirtilen teklif mektubu
5-Bu þartnamede belirtilen geçici teminat
6-Bu þartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen þekli ve içeriði mal alým ihaleleri uygulama
yönetmeliðinde düzenlenen yeterlilik belgeleri
7-Vekaleten ihaleye katýlma halinde, istekli adýna katýlan kiþinin ihaleye katýlmaya iliþkin noter tasdikli
vekaletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi
8-Ýsteklinin iþ ortaðý olmasý halinde þekli ve içeriði bu þartnamede belirtilen iþ ortaðý beyannamesi ile
16. maddede konsersuyumlarýnda teklif verebilecekleri öngörülmüþ ise isteklinin konsersuyum olmasý
halinde þekli ve içeriði bu þartnamede belirlenen konsersuyum beyannamesi
4.1-10 Bu þartnamenin 17. nci maddesinde belirtilmesi halinde isteklilerin alt yüklenicilerine yaptýrmayý düþündükleri iþleri ait önerilerini ve iþlerinin listesi
4.1-11-Ýhale dökümanýnýn satýn alýndýðýna dair belge
4.1-12-Bu þartnamenin 8. ve 36. ncý maddelerinde belirtilmesi halinde yerli istekli olduðuna dair mal
alýmý ihaleleri uygulama yönetmeliðinde belirtilen belgeler
4.1-13-Bu þartnamenin 36. ncý maddesinde belirtilmesi halinde teklif edilen malýn yerli olduðunu teþviki eden belgeler.
4.1-14-Ýsteklinin ortak giriþim olmasý halinde 4.1.2-4.1.3-4.1.4-4.1.12. yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrý ayrý verilmesi zorunludur.
4.2-Ekonomik ve mali yeterliliðini iliþkin alýnacak belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler
4.2-1-Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler
4.2.2-Ýsteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümler
5-Ekonomik açýdan en avantajlý teklif en düþük fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6-Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilir
7-Ýhale dökümaný Beypazarý Kapalý Cezaevinde görülebilir ve 5.000. YTL. (Beþ) Ytl karþýlýðý adresten
temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dökümanýný satýn almak zorunludur.
8-Teklifler20.05.2006 günü saat 14.00’da Beypazarý C.Baþsavcýlýk toplantý salonundaki ihale komisyonuna verilebileceði gibi iadeli taahhütlü posta vasýtasý ilegönderilebilir.
9-Ýstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliye
mal kalemi kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýnýn çarpým sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleþme imzalatýlacaktýr. 14. kalem kuru gýda maddesi ve ihtiyaç nispetinde tek
tip ekmek partiler halinde toplam ve peyderpey teslim alýnacaktýr. Ýdaremizin ihtiyacý olan 14 adet
kuru gýda maddesi ve tek tip ekmeðin % 20 eksik veya fazlasýný almakla serbesttir.
10-Ýstekliler teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici
teminat vereceklerdir.
11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 60 takvim günü olmalýdýr.
12-Konsersuyumlar ihaleye teklif veremezler.

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’’
05 Mayýs 2006 Cuma Yýl:3 Sayý:140 Fiyatý:500.000.- TL 50.- YKr

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53

GAZETEMÝZ YENÝDEN YAYINDA
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Gazetemiz Yeni Yýldýz bir süredir
ara verdiði yayýnýna yeniden
baþladý.
Belki sürekli yayýn yapamayacaðýz
ama ara ara gazetemiz yayýnýna
devam edecek.
Neden tekrar yayýna baþladýk
sorusuna cevap ise ilçemizde
yayýnýný sürdüren gazetelerin
içerikleri açýsýndan Gazete okuma
ihtiyacýný karþýlayamamalarý en
büyük etken oldu.
Gazetemiz yayýnýna ara verdiði
günden bu güne ilçe gündemini
halkýmýz takip edemediler. Bu
ihtiyacýn giderilmesi için yeni
gazete arayýþýna girdiler. Ama
gazete çýkarmak ve sürekliliðini
saðlamak zor bir iþ. Biz de bu iþi
sadece gündemi takip ederek
halkýmýz okumak istediklerini bulmalarý adýna gazetemizi yeniden
yayýna baþlattýk. Gazeteci ve
gazete aslýnda ayný konularý ihtiva
eden ortak görüþleri saðlayan bir
birleþim. Halkýmýzýn
Beypazarýnda Gazeteci yok
þikayetleri aslýnda haklýlýðýný
sürdürüyor. Gazeteci yok deðil
gazeteci var. Ama parmakla
sayýlacak kadar az bir gazeteci
var. Yaþar tonbak ve Gazetemiz
yöneticilerinden Gazeteci Yazar
Kemal Çelen Profesyonel anlamda gazteci kimliðini taþýyan isimler. Diðer gazete çýkartan
arkadaþlarýmýzla ilgili gazeteci mi
deðilmi yorumunu yapmayacaðýz.
Halkýmýz zaten kimlerin gazetecilik yaptýðýný çok iyi biliyor.
Gazetecilik demek resmi ilanlarla
yayýn akýþýný sürdürmek deðil.
Ýlçemizdeki gazetelere resmi ilan

RESMÝ ÝLAN ALMA HAKKIMIZ
DEVAM EDÝYOR.
Yayýna baþladýk ve Bu sayýdan
itibaren de resmi ilan alma
hakkýmýz devam etmektedir. Bu
hakkýmýz Basýn ilan kurumu 67.
nolu Genel Kurul Kararýnýn 75/d
maddesi gereðince gazetemiz
resmi ilaný bu sayýdan itibaren
almaya devam edecektir. Bu
Beypazarý’nda Adalet Gazetesi
için alýnmýþ bir emsal karardýr
Ankara Valiliði Ýl Basýn ve Halkla
Ýliþkiler Müdürlüðü 08.02.2005
tarih BO54VLK4060500/133
sayýlý kararý nedeniyle emsal bir
karar olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Aslýnda nasýn mevzuatý
gereðince 3 ay bekleme süresi sonrasýnda resmi ilan almamýz
gerekir ama yukarýda bu mevzuatý
deðiþtiren emsal bir karar alýnmýþtýr ve bu emsal karar gereðince
bu sayýdan itibaren resmi ilan
alma hakkýmýz devam etmektedir.
Gazetemizin Derdi
Resmi ilan Deðil.
Biz Resmi ilan peþinde falan da
deðiliz. Gazetemizi zaten sürekli
de çýkartmýyacaðýz. Ara sýra çýkartacaðýz. Çünkü gerçekten ilçemiz
halkýnýn adam gibi bir gazeteye
ihtiyacý olduðundan gazetemizi
arada bir çýkartacaðýz.
BASIN MEVZUATI
HÜKÜMLERÝ UYGULANIRSA
GÜNLÜK GAZETE
ÇIKARTILSA BÝLE
GAZETEMÝZ SÜREKLÝ
ÇIKARSA ÝLÇEDE SADECE
GAZETEMÝZ RESMÝ ÝLAN
ALABÝLÝR BÝZDEN UYARMASI
Ýlçemizdeki Gazetelerin hemen
hepsi Basýn Mevzuatý
hükümlerine uygun
gazete çýkartmadýklarý
gazete çýkartanlar
tarafýndan da çok iyi
bilinmektedir. Bu sebeSAÇ TABELA, IÞIKLI TABELA, PÝRÝNÇ TABELA,
plerden Resmi ilanlarý
BEZ AFÝÞ, BRANDA AFÝÞ, BÝLGÝSAYARLI FOLYE KESÝM,
kesilebilir. Ýtiraz edeROZET, ÞÝLT, BROVE, PLAKET, KAÞE
cek Gazete sahipleri
KÝTAP, DERGÝ, GAZETE, DÝZGÝ VE BASKILARINIZ,
lütfen www.bik.gov.tr
BROÞÜR, AFÝÞ ve KATALOGLARINIZ HAZIRLANIR - BASILIR.
D Ý J Ý T A L B A S K I S ÝS T E M L E R ÝM Ý Z L E B A S K I L A R
adresinden basýn
Üniversite Tezleriniz Hazýrlanýr
mevzuatýný tekrar
BÖLGE TÝCARET AJANDASI ve REHBERÝ HAZIRLANIYOR tekrar okusunlar. 1000
Geç kalmadan sizde yerinizi ayýrtýnýz.
gazete basma ve bunu
Unutmayýn. Herkesin Telefonla aranmaya ihtiyacý var.
satma ve aboneye
Orta Anadolu A.Þ. Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:40
ulaþtýrma mecburiyeti
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA
K. Çelen Gsm:0.532.557 98 53 Bilgisayar Bölümü Tel:763 63 13 gibi bir madde varken

akýþýný kestiðiniz anda gazeteleri
yayýndan düþecektir. Zaten resmi
ilan alýmýnda da Basýn mevzuatý
devreye girdiðinde resmi ilan
almakta olan gazetelerin çoðu ilan
alamayacak duruma düþeceklerdir. Mesele ilan alýp almamak
deðil gazeteyi halkýn bilgilenme
ihtiyacýný karþýlayabilmek gazetecilik görevini yapabilmektir. Hiç
bir gazete haberin ayaðýna
gelmesini bekleyemez.
Gazetecilikte temel görev haberi
yakalamak ve haberi saðlam bilgi
ve kaynaklardan öðrenerek bilhassa haberin kaynaðýna giderek
haberi almaktýr. Ne yazýk ki
Beypazarý’ndaki gazete çýkartan
arkadaþlarýmýz gazetelerinde
çýkan haberleri ýsmarlama haber
olarak istemektedirler ve kurumlardan gelen bilgi ve belgeleri
haber yapmakla gazetelerinin
yayýn akýþýný sürdürmektedirler.
Buda halkýmýzýn haber öðrenme
ve bilgilenme ihtiyacýný gidermekmemekte ve ilçede çýkan gazetelere
bu nedenle fazla bir deðer vermemelerine neden olmaktadýr.
Basýn mevzuatýnda da ve Ankara
Valiliði kanalýyla resmi ilan
almakta olan gazetelere gelen
yazýda da bahsettiðimiz bu konular gazete yönetimlerine uyarý
olarak gönderilmiþtir.
GELÝN GAZETELERÝ
BÝRLEÞTÝRELÝM
Ýlçemizde çýkan tüm gazetelere
çaðrý yapýyoruz. Önemli olan 5-10
gazete çýkmasý deðil. Ýlçede adam
gibi iki gazete çýksýn yeter.
Gerçekten gazete sevdalýsý iseniz
gazetemiz sizlere kapýlarýný açýyor.

BÖLGE
TÝCARET
AJANDASI
ve REHBERÝ
HAZIRLANIYOR

Ticaretle mi uðraþýyorsunuz? Telefonla
aranmak istiyorsanýz bizi arayýn.

ORTA ANADOLU REKLAM
AJANSI Tel:0.312.762 51 63

býrakýn resmi ialnlardan pay
almayý. almasanýz ne olur. Resmi
ilan alacaðýz diye yaptýðýnýz
mücadele gazetelerin kalitesini
düþürmekte. Ordan burdan, internetten haber alarak gazetenin
akýþýný saðlamaya çalýþtýðýnýz hepimizce malum. Gazetemizin
tecrübesini gazete çýkartan
arkadaþlarla paylaþmak istiyoruz
ve gazete sayýsýný ikiye düþürmeyi
teklif ediyoruz. Yani birleþme teklifi yapýyoruz. Ýlçede daðýtýlan
resmi ilanlar 3-4 gazete sonrasýnda tüm gazetelerin zarar etmesini
saðlamakta. 2 gazete çýkarsa
ilçedeki gazeteci olarak görev
yapan tüm arkadaþlar bu gelirden
pay alarak Gerçek gazetecilik
yapabilecek duruma gelebilirler ve
çýkacak bu gazetelerde yayýn akýþý
kesintisiz devam edebilir. Gazete
çýkartan tüm arkadaþlar inadýna
devam edecek olurlarsa mutlaka
birileri bu bedeli aðýr ödemek
zorunda kalacaktýr. Zira Çalýþtýrmak zorunda olduklarý 3 sigortalý
eleman+vergi+muhtasar
vergi+damga vergisi+ kira+telefon+elektrik+su ve diðer masraflarýn altýnda kalacaklar ve bu
masraflarý karþýlayamayacak
duruma geleceklerdir.
Gazetemiz resmi ilan peþinde
deðildir. ilçede 6 gazete çýktýðý için
ilçede verilen yýllýk resmi ilan
toplamý bu gazeteler arasýnda
bölündüðünde gelen gelirler gazete
masraflarýný karþýlamayacak
durumda olduðundan resmi ilan
alma hakkýmýz olmasýna raðmen
yayýn akýþýmýza bir süre ara
verdik.

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

BEYPAZARI

hepimiz çok iyi biliyoruz ki ilçedeki gazetelerin hepsi ayakta kalabilmek ve resmi ilanlarla yayýn
akýþýný sürdürebilmek için en fazla
500 gazete basmaktadýrlar ve
basýlan bu gazetelerin daðýtýmlarý
da pek görülmemektedir.
Aboneleri kimdir, bu gazeteleri
kimler okumaktadýr, valiliðe gönderilecek icmal varakalarýnda
bunu nasýl göstermektedirler
ilçedeki gazetelerimizin en önemli
bilinen açýðýdýr. Ýkincisi Ýnternetten veya baþka bir yerden alýnan
haber ve yazý gazetede yayýnlanýrsa resmi ilan kesilir. Gazete sayfalarýnýn 4 de 3 ünü yerel haber ve
yazýlara ayýrmak zorundadýr. En
önemli konu ise Gazeteyi boþluklarla ve haber manþetleriyle
þiþirmeden baþlýk puntolarýna ve
haber puntolarýna dikkat ederek
gazetenin yayýn akýþýný sürdürme
mecburiyeti vardýr. Bu ne demektir. Gazete çýkartan arkadaþlarýn
haberi kaynaðýna giderek resimlemesi, haberi oluþturmasý ve
bunun için muhabirler
görevlendirmesi demektir. 3 sigortalý elemandan kasýt budur.
Gazete çýkartan arkadaþlarýmýz
kimleri sigortalý ediyorlar ve bu
sigortalý ettikleri kiþileri haber ve
gazetenin yayýn akýþýnda hangi
görevde kullanýyorlar bu da tüm
gazete çýkartanlar tarafýndan bilinen ama uygulanamayan bir
konu. Bu yüzden basýn mevzuatý
içeriðine girersek günlük gazete
dahi çýkartýlsa ilçemizdeki
gazetelerin hepsi sýnýfta kalýr.
ÝDDÝA EDÝYORUZ
GAZETEMÝZ SINIFI GEÇER
Bu güne kadar basýn mevzuatýna
en uygun gazete Yeni Yýldýz
Gazetesidir. Ankara Valiliðinin
geçmiþte ilçemizdeki resmi ilanlarla ilgili þikayetlerinde de valilik
kararý ile En uygun gazete Yeni
yýldýz Gazetesi olarak belgelendirilmiþtir.
GELÝN BÝRLEÞÝN ÞU MEMLEKETTE CÝDDÝ BÝR GAZETE
ÇIKSIN
Gazetemiz tarafýndan bu sayýda
vicdani rahatsýzlýðýmýzdan dolayý
gazete çýkartan tüm yayýncý
arkadaþlara hem uyarý hem bir
çaðrý niteliðinde birleþmelerini
tavsiye ediyoruz.

