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Sendikalar Hak Arayýþýnda

26.08.2006
günü Abdi ipekçi parkýnda
Türkiye
Kamusen
Baþkanlar
Toplantýsýnda
Kamusen
Genel Baþkaný
Bircan
Akyýldýz,
‘’1000 YTL istiyoruz. Hükümet sözcüsü
M.Ali Þahin % 4 veririm dedi. Tüm
iþçilerim, çalýþan emekçilerim, Tüm Türk
Kamusendikasý, hep varýz var olmaya
devam edeceðiz. 3 çocuðum var,
iþsiz kýzým var, evlenmeyi
düþünüyor, Baba iþim yok dedi.
Bunlar yürekler acýsý.’ þeklinde
konuþarak ‘’26.08.2006 tarihinde
Kamusen kararýný gösterdi. Bundan
sonrasýný Kamuoyunun takdirine
býrakýyoruz. Tüm sivil toplum

örgütlerinin desteðini bekliyoruz. Ben
Anaduluyu 55 vilayeti gezdim gördüm.
25-35 yaþ arasý baþarýlý genç iþadamlarýmýz
var. Bunlar bizim gururrumuzdur. Devlet
müteþebbis ülke olmamýz gerekir’’ dedi.
Türk Eðitim-Sen 5 nolu þube baþkaný Sevgi
yolcu gazetemize açýklama yaptý. Sevgi
yolcu; ‘’Siyasi irade, siyasi kadrolaþma
ve yandaþ kayýrmacýlýðý ile Milli Eðitimin
yürütülemeyeceðini ne zaman anlayacaklar.
Siyasi irade, Tüm eðitim çalýþanlarýný bir
bütün olarak deðerlendirmeli ve haklý taleplerimize cevap vermelidir.
Eðitim ve öðretim ödeneðinin tüm eðitim
çalýþanlarýna ödenmesini talep ediyoruz.

Beypazarý Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu
Baþarý Grafiðini Yükseltiyor
2005-2006 eðitim öðretim
yýlýnda OKS sýnavýna
giren 33 Cumhuriyet
Ýlköðretim Okulu
öðrencisinden 7'si
Anadolu Liselerini
kazandý. Öðrencilerin
Anadolu Liselerine
daðýlýmý þöyle; 1 Öðrenci
Anadolu Öðretmen
Lisesini, 3 öðrenci N.K.V. Anadolu Lisesini, 3 öðrenci Beypazarý Anadolu Ý.H.L. .
Bu sonuçla Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu Beypazarý baþarý sýralamasýnda ilk sýralara
yerleþti.
Okul idarecilerinden Ali Günsel "Okulumuz OKS puanýna göre öðrenci kabul eden
liselere yerleþtirmede Beypazarý'nda %21'lik baþarý oranýyla ilk sýralarda yer aldý. Bu
baþarýda emeði geçen tüm personel ve velilere teþekkür ederim" dedi.
Yaralý Pelikan
Tedavi edilerek
doðaya býrakýldý
Haberi sayfa 3’de

Türkiye’deki
Kaplýcalar Þifa
Kaynaðý
Haberi sayfa 2’de

FORUM

ANKARA HABERLERÝNE
ÖNEM VERÝYORUZ
Gazetemiz sadece Beypazarý
haberleri deðil Ankara
haberlerine de önem veriyor.
Yazýsý Sayfa 2’de
Kemal ÇELEN

Beypazarý Kongre
Turizmine
Açýlýyor...

Genel Baþkan Bircan akyýldýz Mitingde
hükümeti istifaya çaðýrdý’’ dedi.
Ahmet aksu ise gazetemize yaptýðý
açýklamada; ‘Biz buraya hak aramak için
geldik. Sonuna kadar mücadele edeceðiz.
Sosyal haklarýn kazanýmý için mütabakat

GÜDÜL ÇAÐA KASABASINDA
ROMA HAMAMI KALINTILARI BULUNDU
Bir kazý sýrasýnda Roma
Hamamý olduðu tahmin edilen kalýntýlar bulundu. Çaða
Kasabasý Kuzey doðu istikametinde tepelik boþ bir arazi
üzerinde (tümülüs bir tepe
üzerinde) bir kazý sýrasýnda
Roma Hamamý olduðu tahmin edilen kalýntýlar bulundu. Kalýntýlar içinde su
kanallarý olduðu
belirtilmekte. Yeni bulunan
kalýntýlar arkeologlarýn ve
araþtýrmacýlarýn araþtýrma
yapmalarýný bekliyor. Roma
Hamamý olduðu tahmin edilen bu kalýntýlarýn Hangi
döneme ait olduðu bu araþtýrmalar sonunda netlik kazanacaðý belirtildi.

TÜRKÝYE’NÝN ÝLK KADIN KOMUTANI YÜZBAÞI OLDU.

Yaþar TONBAK-Kýdemli Üstteðmen Songül Yakut baþarýlý çalýþmalarý nedeniyle 1 yýl
erken terfi edip yüzbaþý oldu.
01.09.2006 tarihinde Yüzbaþý Rütbesi almasý nedeniyle yemekli bir toplantý düzenleyen
Songül Yakut artýk görevine Yüzbaþý olarak devam edecek.
Songül Yakut, 1997 yýlýnda Kara Harp Okulu’nun Jandarma sýnýfýndan teðmen
rütbesiyle mezun oldu. Bekar olan Jandarma Yüzbaþý Songül Yakut, 7 yýl Jandarma
Genel Komutanlýðý’nda subay olarak görev yaptý ve Þýrnak'taki Psikolojik Harekât
Subaylýðý'ndan Beypazarý Jandarma bölük komutaný olarak atandý.
Türkiye'nin ilk kadýn ilçe jandarma komutaný Songül Yakut (30), yüksek lisans eðitimi
ve baþarýlý çalýþmalarý nedeniyle 1 yýl erken terfi ederek yüzbaþý oldu. 54 bin nüfuslu
ilçenin asayiþini saðlayan Yakut'un emrinde 26'sý rütbeli, 70'i er ve erbaþ toplam 96
askeri personel bulunuyor. 5 yýlda terfi etmeye hak kazanan Kýdemli Yakut, yabancý
dili sayesinde de ilçeye gelen üst düzey komutan eþlerine refakat edebiliyor. Sýk sýk
köy gezilerine çýkarak köylü kadýnlarýn sorunlarýný dinleyen Yakut, vatandaþlarýn sempatisini topluyor. Ýnsanlarla iyi iliþki kurmayý sevdiðini belirten Yakut, "Ülkenin deðiþen
çehresiyim'' dedi.
Beypazarý
Maden Sularý
Sigara Savaþýný
Kazandý

Ali Baþkaraaðaç;
‘’Dut yemiþ bülbül
gibi susmayalým‘’
sözü ilkemizdir.

Haberi sayfa 3’de

Haberi sayfa 3’de

HER TELDEN
IRAK ÇIKMAZI

Bir zamanlar bu
ülkeyi idare eden en üst
yönetici, Bulgarlarýn Türklere
uyguladýðý asimilasyon neticesinde, Yazýsý Sayfa 3’de

Mehmet BAÞTÜRK

saðlanamadý. Hükümet Sözcüsü M.Ali
Þahin’in % 4’lük zammýný kabul etmiyorum. Saðlýk iþ Sen de toplantý var. Orada
da bu konuyu deðerlendireceðiz’’ dedi.

Haberi sayfa 4’de

Çaða Beldesi
2. Domates
Festivalinde
Sürpriz Konuklar
Haberi sayfa 4’de

WEB SAYFASINDA
KAMPANYA
VÝDEO KASETLERÝNÝZ
CD’YE AKTARILIR
Tel:762 51 63

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

KÜLTÜR-EDEBÝYAT-HABER
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ÞÝÝRLERÝNÝZ

gülü baðýmýn

NERDE
Ömrümün baharý
yazý galmadý
Dünyanýn yokuþu
düzü kalmadý
Meleyen goyunu
kuzu galmadý
Yataklarý viran
olmuþ köyümün
Nerde bülbülleri

Ne hendeyi kalmýþ ne suyu argý
Yol etmiþ sürüler koyunu kurdu
Kimi gitmiþ, kimi terk etmiþ yurdu
Hanesi de viran olmuþl köyümün
Nerde bülbülleri gülü baðýmýn
Mevlaya gönderdim küçük bir dilek
Harap olmuþ baðlar dayanmaz yürek
Dolandým çevreyi ne balta kürek
Kesilmiþ sularý yolu köyümün
Nerde bülbülleri gülü baðýmýn
Derdimi söylersem devlet babaya
O gönderir þimdi bizi abaya
Ýhtiyaç galmadý tahta yabaya
Buðdayý tarladan gelir köyümün
Nerde bülbülleri gülü baðýmýn
Genceli deresi söðütçe baðý
Soðuk suda yerler yoðurdu yaðý
Sayak da kayasý yediler baðý
Yaylasýda viran olmuþ köyümün
Nerde bülbülleri gülü baðýmýn
Eser rüzgarlarý yüce daðlardan
Hiç haber gelmiyor galan saðlardan
Ne haber var berber þirin baðlardan
Bahçeside viran olmuþ köyümün

Nerde bülbülleri gülü baðýmýn.
Kýrbaþýlý Aþýk Ömer Sakarya
Erzurumlu Þair Çetin Avcý
Koyunören Köyü Narman Erzurum
Þairin sözleri
Sayýn okurlarým, bu satýrlar tamamen
gerçek yalansýz ve zamansýz, yaþanan
acýlarýn gerçek birer perdesidir. Benim
yaþadýklarýmý umarým kimse yaþamaz.
Saygý ve sevgilerimi sunuyor mutlu
yarýnlarýn sizlerin olmasýný temenni ediyorum..
HALÝME
Aþkýnla yandým yandým tutuþtum
Yüzlerce binlerce, hayeller kurdum
Nerdesin sevdiyim þimdi çýldýrdým
Gel artýk gör beni acý halime
Þu hastakalbimi gel tamir eyle
Sensiz mutlu olunmazki böyle
Bir kere ara bir þeyler söyle
Ne olur gel artýk acý halime
Kurumaz gözlerim yaþlar dökülür
Kalbimde sevdan var nasýl sökülür
Hayeller boþ kalýr sensiz yýkýlýr
Gel artýk gör beni acý halime
Beraber mutlu olmak harammýþ
Duydum ki eller seni sararmýþ
Gözlerin ondan mý bana kararmýþ
Gel artýk gör beni acý halime
Þairim, dertlerle boðuþur oldum
Gül gibi sarardým ininki soldum
Geçenlerde seni rüyamda buldum
Bir kere ara gelme, acý halime..
Erzurumlu Þair Çetin Avcý

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=420 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
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GAZETEMÝZ ANKARA MERKEZ HABERLERÝNE DE
ÖNEM VERÝYOR

Gazetemiz
sadece
Beypazarý
haberleri
deðil Ankara
haberlerine
de önem veriyor.
Kemal ÇELEN
Ankara’nýn
kemalcelen@ortaanadoluas.com
bir ilçesi
olmasý nedeniyle Beypazarý’nda ve
bölgede yaþayanlar haklý olarak yaný
baþlarýndaki Baþkent Ankara’da neler
yaþanýyor bilme haklarýnýn olduðunu
düþünüyoruz. Bu nedenle Ankara merkez
de neler yaþanýyor, neler oluyor bu
tür haberleri bundan böyle gazetemiz
sütunlarýna taþýyacaðýz.
4 haftadýr Ankara’da önemli gördüðümüz
ve kamuoyunu ilgilendiren olaylarý
yakýndan takip ediyoruz. Haberlerimiz A
veya B ajansýndan alýnma deðil bizzat
bire bir görüþmelerden aktarýmlar.
Gazetecilikte daha yeni sayýlabilecek bir
aðabeyimizi bu iþe görevlendirdik. Bu iþi
yaparken hem gazetenin Ankara’da ilgili
yerlere daðýtýlmasýný saðlayacak, hem de
Ankara’da ki geliþmeleri bizzat takip
edecek ve bu sayede Gazeteciliði de
yaþayarak öðrenecek ve tecrübe kazanacak.
Gazetemiz þimdi nerelere girmiyor ki.
Aklýnýza gelen her yere gazetemiz artýk
bizzat elden ilgili en üst birime
ulaþtýrýlýyor. Siyasi Partilerin Genel
Merkezlerinden tutunda Ýl Baþkanlýklarý,
Sendika Genel Merkez ve þubeleri baþta
olmak üzere askeri ve resmi kurumlara
bizzat elden götürülmekte, yerel
yönetimlere teslim edilmekte. Meclis’e
ve Milletvekillerine elden teslim edilerek
gazetemizde yer alan haber ve konularýn
okunmasý ve duyurulmasýný saðlamakta.
Gözü kör, kulaðý saðýr olanlara diyecek
sözümüz yok.
Gazetemiz bölgemizin gözü kulaðý olma

yolunda büyük bir adým attý.
Amacýmýz gazetemizde yer alan haber
ve konularýn görülmesini ve sorun varsa
sorunlarýn giderilmesini saðlamak,
bölgemizin veya gazetemizde haberi yer
alan maðdur durumdaki insanlarýn
maðduriyetlerinin kamuoyuna
duyurulmasýnda ulusal basýn kadar etkin
görev üstlenmektir.
Tahmin ediyorum bir çok konu ulusal
basýnda bile ilgi bulmuyor. Özelliðimiz
ulusal basýnýn ilgi duymadýðý, duysa bile
bir haberden sonra haber konusu üzerine
gitmediði, bir sefer haber yaptýk ya
anlayýþýndaki boþluðu gazetemiz doldurma eðiliminde. Zira haber konusu
içeriðinde yeni haberler oluþmakta. Biz
bu yeni geliþmelere önem veriyoruz.
Bazýlarý için önemsiz sayýlan konularýn
bizim için veya haber konusu içinde yer
alanlarýn önemli saydýklarýna inanýyoruz.
Onlar seslerinin duyurulmasýný istiyorlar,
biz de onlarýn seslerinin duyurulmasý için
ulusal basýn kadar gücümüz olmasada
bir yola çýktýk.
Destek verdiklerimizin, yürüdüðümüz bu
yolda bizi güçsüz býrakmayacaklarýný
umuyoruz. Güçsüzlüðümüze güç katarlarsa Allah’ýn izniyle herkesin sesi daha
gür çýkacak, kimsenin sesi kýsýlmayacak,
seslerinin ulaþmasý istenilen yere
ulaþacak. Sesi çok çýkanlarý tanýyor ve
biliyoruz. Biz sesi kýsýtlananlarýn ve sesini duyurmak isteyenlerin sesi olmaya
adayýz.
Allah yüzümüzü kara çýkarmaz inþallah.
Yürüdüðümüz yolda alnýmýzýn akýyla
çýkarýz.
Basýn ahlak ve etiðine zarar getirmeden,
gazetemizin sloganý olan haklý olanýn ve
haklýnýn yanýnda, hakkýn sesi, haklýnýn
sesi olmaya devam ederiz. Gücümüz nereye kadar yeterse. Güçsüz kaldýðýmýzda
ne yaparýz bilmiyorum. Ama gücümüz
yetinceye kadar yola devam.

Türkiye'deki Kaplýcalar Þifa Kaynaðý

Türkiye'de, birçok hastalýða iyi gelen çok sayýda kaplýca, þifalý su bulunduðu ve bu yerlerden derdine deva bulmaya giden vatandaþlarýn sayýsýnda gün geçtikçe artýþ görüldüðü
bildirildi.Çeþitli hastalýklarýn tedavisinde yardýmcý olan kaplýcalar, yaz aylarýnda da
vatandaþlardan büyük ilgi gördü. Türkiye'de, romatizmadan solunum yolu rahatsýzlýðýna,
kalp, damar hastalýklarýndan kadýn hastalýklarýna kadar birçok hastalýðýn tedavisine
yardýmcý olan çok sayýda kaplýca bulunuyor. Yapýlan açýklamaya göre, Türkiye'nin
bazý bölgelerinde bulunan kaplýca sularý, birçok hastalýða iyi geliyor. Bölgemize yakýn
kaplýcalar ve yerleri ise þöyle:
"Ankara Beypazarý Kaplýcasý; cilt, kas, kemik, solunum, kalp-damar, kadýn hastalýklarýna,
Ankara Haymana Kaplýcasý; romatizma, böbrek, kalp-damar, sindirim, çocuk
hastalýklarýna, Ankara Kýzýlcahaman Kaplýcasý; solunum, sinir, kas, kemik, kadýn
hastalýklarý, kanda yüksek yað, þiþmanlýða, Bolu Termal; kalp-damar, kanda yüksek yað,
þiþmanlýk, sindirim, kas ve kemik hastalýklarýna, Konya Ilgýn Kaplýcasý; þeker, sindirim,
böbrek, üroloji, solunum yollarý rahatsýzlýklarýna
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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.
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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:Kemal ÇELEN
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:
Murat ÇELEN
Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine
uymaya söz vermiþtir.
Gazetemizde yayýnlanan yazýlar
yazarlarýný baðlar.
Gazetemizde yayýnlanan yazý haber
ve fotoðraflarýn her türlü telif hakký
Orta Anadolu Gazetecilik A.Þ.’ye aittir.
Ýzin alýnmadan, kaynak dahi gösterilerek iktibas edilemez.
Dizgi: Orta Anadolu A.Þ.
Tel-Fax:762 51 63 Beypazarý
Baský:Metot Ofset
Tel-Fax:763 15 63 Beypazarý/Ank.

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

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

ARAÞTIRMA-HABER
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IRAK ÇIKMAZI
Bir zamanlar bu ülkeyi idare
Sakson kökenli, Protostan"
eden en üst yönetici,
olacak, dýþýnda bir ismin
Bulgarlarýn Türklere uyguladýðý
geldiðini söyleyebilirler mi?
asimilasyon neticesinde, Bulgar
Irak halký Saddam yönetimi
zulmünden kaçarak Türkiye'ye
( aslýnda Irkçý Arap Baas
sýðýnmalarý karþýsýnda "hele bir
Partisi) tarafýndan iyi idare
yetmiþ milyon olalým da siz
edilmiyormuþ da, ABD. Irak
görürsünüz", ifadesini diline
halkýna demokrasi getirmek
dolamýþtý. O günün güçlü
için Irak'a müdahale etmiþ.
þartlarýnda hiçbir þey
Ýþin aldatmaca görüntüsü bu.
yapýlamamýþ ama iþte
denilir "özrü
Mehmet BAÞTÜRK Hani
nüfusumuz yetmiþ milyon oldu
kabahatýndan büyük" bu da
geldiðimiz nokta meydandadýr. O günleri
öyle bir þey.ABD: Irak dolayýsý ile bir taraftan
mumla arar hale geldik.
bölgenin maddi zenginliðini elde edecek diðer
Bir zamanlar Kýbrýs'ta yeþil hattýmýz, Kuzey
taraftan Türkiye'nin önderliðinde kurulacak
Irak'ta da kýrmýzý hattýmýz vardý. Ama ne
olan Orta Asya Türk devletleriyle ekonomik
var ki geldiðimiz noktada ne yeþil ne de
ve siyasi güç birliðini engelleyerek kendisine
kýrmýzý hat kaldý. Kýbrýs ayrý bir makalenin
rakip oluþturmayacak. "Bir taþla iki kuþ
konusu.Þimdilik kaydý ile Kýbrýs meselesi
vurma" diye buna denir. "Atý alan Üsküdar'ý
gündemden düþtü. Ama hiç unutmayalým ki
geçtik den sonra" bize de peþi sýra bakmak
yarýn fýrsatýný bulduklarý an ayný dayatmalar
düþer. Öyle deðil mi?
Kýbrýs'ta karþýmýza çýkacaktýr. Fakat bu arada ABD. yönetim kademesi þu anda kendilerini
Irak tam bir çýkmazdadýr. Bu sadece empery- dünyanýn idarecisi konumunda görmekteler
alist güçler açýsýndan deðil ayný zamanda
ve kendilerine itaat etmeyenleri her ortamda
bölge halklarý ve ülkeleri içinde böyledir.
cezalandýrma haklarýnýn olduðunu açýkça
her þeyden önce þu gerçeðin bilinmesi gerekir
belirtmektedirler. Bunun son örneklerinden
ki dünya insanlýk tarihi içerisinde yapýlan
bir tanesi de teröre destek veriyor diyerek
savaþlarýn büyük çoðunluðu bu bölgede
Suriye'ye uygulamaya baþladýðý ekonomik
yapýlmýþtýr. Bunun da nedeni bu bölgenin
ambargodur. Çünkü ayný ABD. bizim en haklý
dünya güç dengeleri açýsýndan çok önemli
olduðumuz 74 Kýbrýs çýkarmasýndan sonra
olmasýdýr. Bunun farkýna varan bütün milbize de ekonomik ambargo uygulamýþtýr. Þunu
letler bu bölgeye hakim olmanýn mücadelesini hiç unutmayalým ki Orta Doðu politikasýnda
vermiþlerdir. Tarih de yapýlan ilk yazýlý
ABD. menfaatlerine ters düþtüðümüz an bize
antlaþmanýn da bu bölgede uygulanmasý
de ayný þekilde tekrar ekonomik ambargo
bizim tezimizin en temel dayanaðýný teþkil
uygulayacaktýr.
etmektedir. Burada akla þöyle bir soru geleÞu an Irak durumu çýkmazdadýr. Bu hem
bilir. Dünyanýn öbür ucundan gelen bir devle- ABD. için geçerli hem de bölge ülkeleri
tin ki ABD. Orta Doðu'da dolayýsý ile Irak'ta
için geçerlidir. Çünkü ABD. Irak'a demokrasi
ne iþi var?
deðil göz yaþý, acý, zulüm ve iþkence
Güya bölgede demokrasi yokmuþ da, kendini
getirmiþtir. Irak'ta ki Türkmenleri yok saymýþ
dünyanýn jandarmasý gören gaspçý ABD.
onlarýn haklarýný gasp etmiþtir. Kuzey Irak'ta
bölgeye demokrasi getirecekmiþ. Böyle
Kürtlere baðýmsýz devlet kurma yolunu açmýþ,
demokrasiyi sevsinler. Hani gelen demokrasi,
Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri
gören bilen varsa söylesin de bizde anlayalým. arasýna tarihin hiçbir devresinde görülmemiþ
her þeyden önce ABD. kendi ülkesinde
þekilde Ýsrail-Ermenistan arasýnda
demokrasi uygulamalýdýr. Kendi ülkesinde
oluþturmaya çalýþtýðý Kürt devletiyle set
ýrk ayýrýmýnýn, ekonomik ayýrýmýnýn zirveye
oluþturmaktadýr.Bölgenin barýþý için ABD'nin
ulaþtýðý bir devlet baþkalarýna demokrasi ve
askeri ve siyasal olarak bu bölgeden elini
adalet uygulayamaz. Bunun aksini söyleyenler çekmesiyle mümkündür. Diðer taraftan da
þu sorunun cevabýný vermeleri gerekir.
Müslüman ülkelerin artýk kendi kimliklerine
Kuruluþundan itibaren ABD. yönetimine kýsa
sahip çýkmalarýna baðlýdýr. Aksi taktirde
tanýmý ile "WASP" açýk þekliyle "Beyaz, Angol- bölgenin barýþý imkansýzdýr.

HER TELDEN

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Haller Müdürlüðü verilerine göre, günlük meyve ve sebze kilogram/
kasa/kutu/sandýk/demet/torba fiyatlarý YTL olarak þöyle:
Beypazarýnda yetiþen iki ürünün bugünkü Ýstanbul halindeki en düþük ve en yüksek fiuatý ise
þöyle. Kývýrcýk (Beypazarý) Sandýk 4,00 7,00
Havuç (Beypazarý) Kg 0,20 0,55

SEBZE Br. EN DÜÞÜK EN YÜKSEK
Bamya Kg 1,50 4,00
Barbunya Kg 0,90 1,80
Biber (Çarli) Kg 0,25 0,60
Biber (Dolma) Kg 0,40 1,00
Biber (Kýrmýzý) Kg 0,40 1,20
Biber (Sivri) Kg 0,30 0,80
Biber (Renkli) Kg 2,00 5,00
Brokoli (Paket) Paket 0,70 1,20
Dereotu Kasa 4,00 7,00
Domates (Antalya) Salkým Kg 1,00 1,40
Domates (Bilecik) Kg 0,25 0,60
Domates (Çanakkale) Kg 0,25 1,00
Domates (Çeri) Kg 0,80 2,50
Domates (Çýkma) Kg 0,12 0,15
Fasulye (Çalý) Kg 2,00 2,70
Fasulye (Yer) Kg 0,70 1,20
Fasulye (Þeker-Alanya) Kg 1,30 2,30
Göbek Salata Koli 5,00 8,00
Havuç (Beypazarý) Kg 0,20 0,55
Ispanak Kg 0,30 0,70
Kabak (Sakýz) Kg 0,30 0,60
Kývýrcýk (Beypazarý) Sandýk 4,00 7,00
Kývýrcýk (Diðer) Sandýk 1,00 7,00
Lahana (Beyaz) Kg 0,15 0,50
Lahana (Kara) Kg 0,30 0,50
Lahana (Kýrmýzý) Kg 0,25 0,50
Mantar Kg 2,50 3,00
Marul (8'lik) Kasa 4,00 10,00
Maydonoz (Tekli) Kasa 4,00 6,00
Mýsýr Adet 0,05 0,15
Nane (Tekli) Kasa 5,00 8,00
Pancar Kg 0,30 1,50
Patates Kg 0,35 0,55

Patates (Dev) Kg 0,60 0,80
Patates (2. Kalite) Kg 0,20 0,30
Patlýcan Kg 0,40 0,80
Patlýcan Bostan (Sera) Kg 0,60 1,40
Pazý Kg 0,30 0,50
Pýrasa Kg 0,50 0,80
Roka Kasa 3,00 7,00
Salata (Çengelköy) silor Sandýk 0,70
1,30
Salata (Ýzmir) Kg 0,35 0,60
Salata (Fethiye) Kg 0,40 0,60
Sarýmsak (Kuru) Kg 1,50 6,00
Semizotu Kg 0,40 1,50
Soðan (Beyaz) Kg 0,25 0,45
Soðan (Taze) Kg 0,50 1,30
Soðan (Tekirdað) Kg 0,40 0,50
Tereotu Kasa 4,00 7,00
Yaprak (Salamura) Kg 2,00 4,00
Yaprak (Taze) Kg 0,80 2,00
MEYVE Br. EN DÜÞÜK EN YÜKSEK
Armut (Akça) Kg 1,40 3,50
Armut (Santamaria) Kg 1,00 2,20
Avakado Adet 1,50 3,00
Ceviz Kg 2,50 6,50
Çilek Kg 2,00 7,00
Elma (Bodur) Kg 0,60 2,00
Elma (Golden) Kg 0,50 2,50
Elma (Starkin) Kg 0,50 1,80
Elma (Gransimit) Kg 1,50 2,50
Erik Kg 0,80 2,00
Erik (Lüks) Kg 2,50 4,00
Greyfurt Kg 1,00 1,80
Ýncir (Kavak) Kg 1,30 2,00
Ýncir (Siyah) Kg 1,00 4,00
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Ayaþ Belediye Baþkaný Ali Baþkaraaðaç; ‘’Genel Baþkaným
Deniz Baykal’ýn; ‘’Dut yiyelim, dut yemiþ bülbül gibi
susmayalým ‘’ sözü ilkemizdir.
Ayaþ Belediye Baþkaný Ali Baþkaraaðaç; ‘’Genel
Baþkaným Deniz Baykal’ýn Dut yiyelim, dut yemiþ
bülbül gibi susmayalým ‘’ sözü ilkemizdir.
Ayaþ Dut Festivali ve Dut Þenliklerine katýlan CHP
Genel Baþkaným çalýþmalarýmýzdan övgü ile bahsederek ‘’Dut yiyelim ama, dut yemiþ bülbül gibi
susmayalým’’ demiþti. Bu sözü ilke edindik. Genel
Baþkanýmýn ‘bu ülke hepimizin hakkýmýzý arayalým...
Bu ülke bizim... Ýktidar, demokratik yollarla geldi,
baþarýsýz oldu ve demokratik yolla gidecektir’’ sözü
doðrultusunda yerel yönetimimizde susmuyoruz ve
hakkýmýzý arýyoruz. Baþarýlarýmýz buna baðlý dedi.

30 Aðustos Zafer Bayramý Coþkuyla Kutlandý

30 Aðustos Zafer Bayramýnýn 84’inci Yýldönümü Kutlama Programý, 30 Aðustos 2006
Çarþamba günü saat 09.00’de baþladý.30 Aðustos 2004 günü saat 09.00’da Atatürk
Anýtýna çelenklerin konmasý, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýndan sonra
günün anlam ve önemini belirten konuþmayý Garnizon Komutaný P. Yzb. M. Ferhat
BEKÇÝBAÞI yaptý. Kutlama programý, Askerlik Þubesi Baþkanlýðý’nda tebriklerin kabulü
ile devam etti. 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeni ile tüm resmi daire ve iþyerleri bayraklarla donatýldý.

Beypazarý Kongre Turizmine Açýlýyor
Kültür turizminin en gözde merkezlerinden biri olan Beypazarý, ulusal ve
uluslararasý kongrelere de ev sahipliði yapmaya hazýrlanýyor. Türk Biyofizik Derneði;
06-09 Eylül tarihleri arasýndaki “XVIII. Ulusal Biyofizik Kongresi”ni Beypazarý’nda
gerçekleþtirecek.
Türkiye’de son yýllarda sýkça gündeme gelen alternatif turizm alanlarýndan kongre
turizmi; Ankara’nýn turistik ilçesi Beypazarý’nda da oluþmaya baþladý. Kültür turizminde
önemli bir yere sahip olan Beypazarý; Türk Biyofizik Derneði’nin düzenleyeceði kongre
için bir çok farklý üniversiteden öðretim üyesi, öðretim görevlisi ve araþtýrma
görevlilerini aðýrlamaya hazýrlanýyor. Beypazarý’nýn alternatif turizm alanlarýnda söz
sahibi olmasýna yönelik çalýþmalara büyük önem verdiklerini belirten Beypazarý Belediye
Baþkaný Mansur Yavaþ; Ankara ve Ýstanbul gibi iki büyük merkeze olan yakýnlýðýyla
önemli bir avantaja sahip olan Beypazarý’nýn ilerleyen dönemlerde uluslararasý çapta
kongrelere de ev sahipliði yapmasýný hedeflediklerini söyledi.

Yaralý olarak bulunan pelikan tedavi edilerek
doðaya býrakýldý.

Beypazarý’ Kýzýlcasöðüt köyünde vatandaþlar tarafýndan bulunan yaralý pelikan, tedavi
edildikten sonra doðaya býrakýldý.
Kýzýlcasöðüt köyü yakýnlarýnda yaralý bir pelikan olduðunu gören köylüler, durumu
Beypazarý Orman Ýþletmesine bildirdi. Beypazarý Milli Park ve Orman Ýþletmesi
görevlileri, yaralý pelikaný alarak Beypazarý Tarým Müdürlüðüne teslim etti. Boynunda ve
kanadýnda yaralarýn bulunduðu belirlenen pelikan, veteriner hekimler tarafýndan tedavi
edildi. Pelikan, tedavisinin tamamlanmasýndan sonra Sarýyar Baraj Gölü (Uþak bükü)
mevkisinde doðaya býrakýldý.
Pelikan’ýn bu bölgede yaþamadýðý nereden ve nasýl geldiðinin ise bilinmediði belirtilerek
Ýlçe Tarým Müdürlüðü veterinerlerince yaralý bulunan Pelikan tedavi edilerek yaralý
bulunduðu bölgeye býrakýldýðý belirtildi.

BEYPAZARI TÝCARET ODASI ÜYELERÝNE

WEB SÝTESÝ ÝÇÝN DOMAÝN PAKETLERÝNDE % 15 ÝNDÝRÝM

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

BU FIRSAT KAÇMAZ TEL:762 51 63

Karpuz (1. Kalite) Kg 0,40 0,60
Karpuz (Çýkma) Kg 0,20 0,30
Kavun Kg 0,50 0,80
Kavun (Kýrkaðaç) Kg 0,40 1,00
Kavun (2. Kalite) Kg 0,20 0,30
Kayýsý Kg 1,50 4,00
Limon Kg 0,80 1,30
Limon (Çýkma) Sandýk 5,00 10,00
Limon (Lamas) Sandýk 17,00 22,00
Mandalina Kg 2,00 3,00
Nektarin Kg 0,70 2,20
Portakal (Valensiya) Kg 1,00 2,00
Þeftali Kg 1,00 2,80
Üzüm (Çekirdeksiz) Kg 0,40 1,00

Üzüm (Siyah) Kg 1,00 3,00
Üzüm (Rezzaki) Kg 1,00 1,40
Üzüm (Çavuþ) Kg 1,00 2,00
ÝTHAL ÜRÜNLER Br. EN DÜÞÜK EN
YÜKSEK
Ananas Adet 5,00 7,50
Hindistan Cevizi Adet 1,00 2,50
Kivi Koli 14,00 20,00
Limes Kutu 30,00 37,50
Mango Adet 2,00 3,50
Muz (1. Kalite) Kutu 36,00 43,00
Muz (2. Kalite) Kg 20,00 30,00
Zencefil (Ginger) Kg 7,00 8,50

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA AFÝÞ
SÝPARÝÞLERÝNÝZ ÝÇÝN
ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI
HÝZMETÝNÝZDE.

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’

Þok kampanya!...

Web sitem yok diyenlere

3 Eylül Son
Gün

50 YTL

Orta Anadolu A.Þ. Tel:0.312.762 51 63 Beypazarý

BÖLGE
TÝCARET
AJANDASI
ve REHBERÝ
HAZIRLANIYOR

Ticaretle mi uðraþýyorsunuz? Telefonla
aranmak istiyorsanýz bizi arayýn.

ORTA ANADOLU REKLAM
AJANSI Tel:0.312.762 51 63

ÝÞTE GAZETE
BU YAA...
Haberler Ýnternette

Kemal ÇELEN
Cep:0.532.557 98 53
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26.08.2006 Cumartesi
günü Ankara Ýli Güdül
Ýlçesi Çaða
Kasabasýnda 2.
Domates Festivali
yapýldý.
Domates Festivalinin
bir projenin baþlangýcý
olduðunu belirten
Çaða Beldesi Belediye
Baþkaný Ali Akça;
''Kasabamýzdan günde
20 Kamyon Domates
Toptancý hallerine
gönderilmektedir. Günde 200 ton Domates gönderiyoruz. Kasabamýzýn geçim kaynaðý
Domates tir. Domatesi kurutarak deðerlendirmek istiyoruz. Domatesi kurutarak ekonomiye
kazandýrma projesine geçen yýl festivalle baþladýk. Bu yýl Domatesi deneme mahiyetinde
kuruttuk. Baþarýlý olduk. Gelecek yýllarda Tüm üreticilerimizi ektikleri domatesi deðil
kurutulmasý mümkün özel domatesi ekmeleri için teþvik edeceðiz. Gelecek yýllarda Dometi
kurutmak için Fabrikasýný kuracaðýz. Festival bu amaçla baþladý. Aslýnda bir projenin
tanýtýmý Festival. Festivalimizde Kasabamýzdaki domates yetiþtiricileri arasýnda En iyi
domates yetiþtirenlerini derecelendirdik. Teþvik amacýyla Domates yetiþtiricilerimizden en
iyi domatesi yetiþtiren Ýlk 20 kiþi Belediyemiz tarafýndan küçük altýnla ödüllendirildi.'' dedi.
Festivale Çankaya Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsa Varlý ve DYP Genel Baþkan
Yardýmcýlarý ile Ýl Baþkaný katýldýlar. Halkýn yoðun ilgi gösterdiði Festivalin sürpriz
konuklarý Beypazarý üzerinden geçerken yollarý Çaða Kasabasýna uðrayan Ýngiltere
Araþtýrma Grubu oldu. Grup Baþkaný Davýd J. Draper ve yanýndaki ekip ve çocuklarý ile
Festivalin sürpriz konuðu olarak Festivalin sonunda Festivale konuk oldular. The Brýtýsh
embasy Study Group temsilcisi Headmaster Davýd J. Draper; Ýngiltere Araþtýrma grubuyuz.
Beypazarý'na uðradýk. Burada Festival olduðunu biliyorduk Geçerken Festivale uðradýk''
dedi. Sürpriz konuklar Yöresel sanatçýlarýn konserini izlediler.
3000 nüfusun üzerindeki Çaða Kasabasýnda 2 yýldýr devam eden Domates Festivali
etkinliklerinde Belediye tarafýndan Festivale katýlanlara Pilav ve Kurutulmuþ Domates
ikramý yapýldý. 10 Çocuk Belediye tarafýndan sünnet ettirildi. Sünnet olan çocuklar Yerel
Sanatçýlarýn konserinde doyasýya meydana çýkýp halk oyunu oynadýlar ve Festivale gelen
katýlýmcýlardan büyük alkýþ aldýlar.

YETERLÝ
TEL:762 51 63

01 Eylül 2006 Cuma Yýl:3 Sayý:153 Fiyatý: 50.- YKr

ÇAÐA KASABASI DOMATES FESTÝVALÝNDE
SÜRPRÝZ KONUKLAR

TELEFONUNUZ

BEYPAZARI

Beypazarý Maden Sularý Sigara Savaþýný Kazandý
Ankara’nýn Beypazarý ilçesinde bir iþletme sahibinin sigarayla mücadelesi bu konuya
duyarlý olan herkese örnek oldu.
Ýþletme sahibi, sigara içen kiþileri iþe almazken, sigara içen iþçilerini de bu alýþkanlýktan
vazgeçirmek için birçok yola baþvurdu. Ýþyerinde sigarayla mücadele eden Beypazarý
Doðal Maden Suyu Ýþletmecisi Niyazi Ercan, sigarayý býrakan iþçilerine kömür
yardýmýnýn yanýnda maaþlarýna zam yapýp, ayrýca teþvik primi verdi. Niyazi Ercan
neden sigarayla mücadele ettiðini ise þöyle özetliyor: “Türkiye’de birçok kesim yýllardýr
sigarayla mücadele ederken, insan saðlýðý için doðal maden suyu üreten bir iþletme
olarak bizim de bu konuya duyarsýz kalmamýz düþünülemezdi. ‘Saðlýk için doðal maden
suyu için’ derken bir yandan da iþyerimizde bunun zýddý olarak sigara içilmesine göz
yumamazdým.” Sigarayla mücadelede teþvikin çok önemli bir yer tutuðunu söyleyen
Ercan, “Ýþletmemizde 50 personelimiz çalýþýyor, ve þu an hiçbiri sigara içmiyor. Önceki
yýllarda sigara içen personele çeþitli ödüller vererek bu kötü alýþkanlýktan vazgeçmelerini
saðladýk. Sigarayý býrakmaya karar veren personelimize maaþ artýþý ve teþvik primi
verdik. Odun ve kömür yardýmý yaptýk. Daha da önemlisi sigarayý býrakan personelimize
iþletmede birinci sýnýf insan muamelesi yaptýk.” dedi. Ercan, iþçi alýmýnda sigara
içmeyen kiþileri tercih ettiklerini söyleyerek, “2000 yýlýndan sonra personel alýmlarýnda
aradýðýmýz en önemli özellik kiþinin sigara içmemesi oldu. Mülakatta ‘sigara içiyorum’
diyen insanlarý hemen eledik. ‘Sigara içiyordum, býraktým’ diyenleri ise iþe alýrken
düþündük. Personel alýrken birinci tercihimiz hiç sigara içmemiþ olanlar oldu.” þeklinde
konuþtu. Sigaranýn zararlarýný ve doðal maden suyunun yararýný anlatmak için uðraþ
veren Ercan, iþyerinin deðiþik yerlerine; ‘Sigara hayatýnýzý söndürür maden suyu hayata
döndürür’, ‘Saðlýklý nesiller ve geleceðiniz için çocuklarýnýzý sigaradan uzak tutun’,
‘Çocuklarýmýzý ve gençlerimizi sigaradan uzak tutalým’, ‘Gelin ülkemizde sigara içimini
toplumsal bir ayýp haline getirelim’, ‘Doðanýn insana sunduðu maden suyu doðal tedavi
ediciler arasýnda yer almaktadýr’ þeklinde afiþler asarak buraya gelen vatandaþlara
mesaj veriyor. Ýþyerinin sahibi Ercan gibi çalýþanlar da bu kötü alýþkanlýktan vazgeçilmesi için çevrelerindekilere çaðrýda bulunuyor. Beypazarý Doðal Maden Suyu’nun Sahibi
Niyazi Ercan, iþçilerinin zamanla sigaraya baþlayabileceðini düþünerek tedbiri elden
býrakmýyor. Belirli periyotla iþyerine saðlýk uzmanlarý gelerek sigaranýn zararlarý
konusunda iþçilere ve ailelerine konferanslar veriyor. Ýþçilere konferans veren Dr. Ertan
Asýlý, iþçilere sigaranýn zararlarýný hakkýnda þunlarý söyledi: “Siz sigara konusunda
çok þanslýsýnýz. Yüzlerce zararý olan bu maddeye karþý böyle duyarlý bir iþletme sahibi
ile çalýþýyorsunuz. Görüyorum ki iþletmenin her köþesine sigaranýn zararlarýný anlatan
büyük afiþler asýlmýþ. ‘Sigara hayatýnýzý söndürür, maden suyu hayata döndürür’ afiþini
çok beðendim. Maden suyu direk kana karýþtýðý için sigaranýn vücuda býraktýðý toksinlerin atýlmasýnda yararý vardýr, ama maden suyu yüzde 100 sigaranýn tüm zararlarýný
vücuttan atar diyemeyiz. Siz sigara içmeyebilirsiniz ama sigara içilen ortamlarda
bulunduðunuz takdirde saðlýðýnýza büyük zararý olan zehirlerden mutlaka etkileneceksiniz. Sigara toplumumuzun en büyük problemlerinden birisi. Bu nedenle toplum
olarak sigara konusunda herkes gereken hassasiyeti göstermeli.” Ýþletmede çalýþan
Bahattin Tanrýseven ise iþe alýnýrken kendisine ilk sorulan sorunun sigara içip içmediði
olduðunu söyledi. 11 yýldýr çalýþan ve sigarayý burada býrakan Kemal Barýþ ise “Allah
patronlarýmýzdan razý olsun. Onlarýn teþviki ile sigara denen illetten kurtuldum. Sigarayý
býrakalý sekiz yýl oldu. Býraktýðým zaman kýþlýk kömürümü aldým, maaþýma zam yapýldý.
Daha da önemlisi el üstünde tutuldum.” þeklinde konuþtu.
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