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

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

Kemal ÇELEN
TEL:762 51 63
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Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

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

*www.yeniyildizgazetesi.com

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

*www.ortaanadoluas.com

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

ÝLKOKUL 1 NCÝ SINIFLAR ÝÇÝN OKULLAR PAZARTESÝ AÇILIYOR
2 ve üstü Ýlköðretim Sýnýflarý Eðitim ve Öðretime 18 Ekimde Baþlayacak
Bu seni yeni bir uygulamayla okullar bir hafta
önce açýlýyor. Okula yeni
baþlayacak ilkokul birinci
sýnýf öðrencileri için
baþlatýlan uygulama
nedeniyle okullar 11
Eylülde açýlýyor. Okula
yeni baþlayan öðrenciler
bir üst sýnýfa giden abileri
ve ablalarýndan bir hafta

önce okula baþlayacaklar.
Bir hafta sonra 18 Eylül
Pazartesi günü ilköðretim
2 ve 8 nci sýnýflar ile Lise
ve dengi okullar öðretime
baþlayacaklar.
Geçmiþ yýllarda ilköðretim
okullarý ders kitaplarý
Devlet tarafýndan verilmeye baþlanmýþtý.
2006-2007 öðretim yýlý ile

birlikte Lise ve dengi
okullarýn ders kitaplarýda
Devlet tarafýndan
verilecek. Kitaplar okullara gönderilmeye
baþlandý.
Baþlatýlan bu uygulamanýn
Kýrtasiyeci esnaf açýsýndan
zarar olarak
deðerlendirilmekte.
Ýlköðretim Okullarý için

DYP GENEL BAÞKANI
MEHMET AÐAR BEYPAZARI’NDA
ÇARÞAMBA GÜNÜ HANLAR ÖNÜNDE MÝTÝNG DÜZENLENECEK
DYP Beypazarý Ýlçe
Baþkanlýðýndan yapýlan
açýklamaya göre 13
Eylül 2006 Çarþamba
günü DYP Genel
Baþkaný Mehmet Aðar
Beypazarý’na gelecek ve
Hanlar önü mevkiinde
miting düzenlenecek.
Köylü, çiftçi, esnaf
sorunlarý ile ilgili yaþanan sorunlarý dile getireceði belirtilen Mehmet Aðar’ýn
geliþi ile ilgili Ýlçe teþkilatýnca çalýþmalara baþlandý ve ilçenin deðiþik yerlerine
Mehmet Aðar’ýn Beypazarý’na geleceði afiþlerle vatandaþlara duyuruluyor. Ayrýca
Ýlçe Teþkilatýnca Ýlçe Baþkaný Ahmet Gencer baþkanlýðýnda köy gezileri
düzenlenerek Mehmet Aðar’ýn Beypazarý’na geleceði köylü ve çiftçiye duyuruluyor.
Beypazarý Hanlar Önü mevkiinde yapýlacaðý belirtilen mitingin kalabalýk olmasý
bekleniyor. Ýlçe teþkilatýnca 10 bin kiþinin Hanlar önünü dolduracaðý belirtildi.
DYP Ýl Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyeleri 08 Eylül Cuma Günü Beypazarý’na
gelerek Odalarý ve Beypazarý Belediyesini ziyaret etti.
Ýlçe Baþkaný Ahmet Gencer yaptýðý basýn açýklamasýnda; ‘’son dönemlerde
ülke insaný büyük sýkýntýlar yaþýyor. Yaþanan sýkýntýlarýn ekonomik anlamdaki
yansýmalarý ne yazýk ki son dönemde güzel Beypazarýmýzý da olumsuz yönde
etkilemiþtir. Çalýþkan, üretken ve zengin bir ilçe olarak ‘Türkiye’ye örnek olan
Beypazarýmýzda bundan nasibini fazlasý ile almýþtýr.
Hükümetin uyguladýðý tarým politikasý: ekonomisi tarýma dayalý olan þehirleri
bitme noktasýna getirmiþtir. Bugün beypazarýmýzda bu tehditi derinden
yaþamaktadýr.
Haberi sayfa 3’de
Anadolu’nun
parlayan yýldýzý
Beypazarý
Fotoðraf Sergisi
Haberi sayfa 3’de

DYP Ýl Baþkaný
Beypazarýnda
Esnaf ve Odalarý
Gezdi.
Haberi sayfa 3’de

FORUM

OKULLAR AÇILIYOR
Okullar açýlýyor. Öðrenime
devam eden öðrenciler yaz
tatili sonrasýnda yeniden
öðretimlerine devam edecekler
Yazýsý Sayfa 2’de
Kemal ÇELEN

Muhtarlar

baþlatýlan uygulama
öðrenci velileri açýsýndan
memnunlukla
karþýlanmýþtý ama
Kýrtasiyeci esnafýn elinde
yep yeni ders kitaplarý
raflarda kalmýþtý ve esnaf
zarar etmiþti. Bu seferde
Lise Ders Kitaplarý
raflarda kalýyor ve esnaf
ikinci bir zarar daha

Yapýldý
Haberi sayfa 3’de

Beypazarý Jandarma tarafýndan Yukarý Ulucak köyünde Tenekelere ve Bahçenin deðiþik
yerlerine ekilen yaklaþýk 83 kök hint keneviri ele geçirildi.
H.Ünlü tarafýndan ekildiði belirtilen hint keneviri Jandarma tarafýndan Yukarý Ulucak
köyünde yapýlan denetimler sonunda ele geçirildi ve H. Ünlü gözetim altýna alýnarak
savcýlýða sevk edildi. Ele geçirilen 83 kök diþi hint keneviri imha edildi.
TBMM Grup Baþkan Vekili Salih Kapusuz’un Ankara Valiliði ve Beypazarý Kaymakamlýðý
aracýlýðýyla Gazetemize gönderilen zorunlu Duyuru Metnini aynen yayýnlýyoruz.

AK PARTÝ DUYURUSU
ANKARA VALÝLÝÐÝNE
(Beypazarý Kaymakamlýðý)

Beypazarý ilçemiz Kaymakamlýðý ve Belediye Baþkanlýðýnýn; Beypazarý Evlerinin Yaþatma Projesi
kapsamýnda 200 yýllýk çarþý içerisinde bulunan 600 adet iþyerinin dýþ cephelerinin restorasyonu
için Ýl Özel Ýdaresinden 450 milyar TL ödenek ayrýldýðý, ancak Partimiz Ýlçe Baþkanlýðýnca bu
ödeneðin durdurulduðundan bahisle, Ýlçemizde bir aydýr Partimizi hedef alarak yapýlan anonslar
yapýldýðý ve pankartlar açýldýðý tesbit edilmiþtir.
Konu tarafýmdan Ankara Valiliði Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði nezdinde araþtýrýlmýþ olup, bir
örneði iliþikte sunulan cevabi yazýda; proje ile ilgili olarak daha önce bir ödenek ayrýlmasý ve daha
sonra da bundan vazgeçilmesi veya durdurulmasý gibi bir durum söz konusu deðildir.
Bu nedenle Partimiz aleyhine yapýlan bu yanlýþ bilgilendirmeyi düzeltmek amacýyla aþaðýdaki
metnin deðerli Beypazarý Ýlçe halkýna duyurulmasý hususunda gereðini rica ederim.
Duyuru Metni
Deðerli Beypazar’lýlar
Ýlçemizde bir aydýr Ak Parti Ýlçe Baþkanýnýn ilçemize gelecek olan 450.000 YTL’yi durdurduðuna
dair asýlsýz ilan, pankart ve broþür daðýtýlmaktadýr.
Valilik ve Kültür Bakanlýðý bünyesinde yaptýðýmýz araþtýrma neticesinde böyle bir tahsisatýn
olmadýðý ve bu iddialarýn asýlsýz olduðu öðrenilmiþtir. Sizler tamamen yanlýþ bilgilendirilmektesiniz.
Bu vesile ile Berat Kandilinizi tebrik eder, tüm Ýslam alemine hayýrlar getirmesini dilerim.
Salih Kapusuz
Ankara Milletvekili/Adalet ve Kalkýnma Partisi Grup Baþkanvekili

Kaybolan Sanatýn
Beypazarý’ndaki
Tek Temsilcisi

Haberi sayfa 3’de

HER TELDEN
NATO ZÝRVESÝ
Haziran ayýnýn son
günlerinde Ýstanbul'un ev
sahipliðini üstlendiði bir
zirve yapýldý.
Yazýsý Sayfa 3’de
Mehmet BAÞTÜRK

Lisede okuyan öðrenciler
ve velileri ders kitaplarýnýn
ücretsiz verilmesinden oldukça memnun
görünüyorlar.
Kýrtasiyeci esnaf ise çaresiz, çektiði zararlar yanýna
kar kalarak, okul sezonunda yapacaðý iþle zararýný
kurtarmayý hesaplýyor.

YUKARI ULUCAK KÖYÜNDE
HÝNT KENEVÝRÝ ELE GEÇÝRÝLDÝ.

Kanola Bitkisi
Beypazarý’nda
Üretilecek

Toplantýsý

ediyor. Kýrtasiyeci esnaf
ders kitaplarý sayesinde
kýrtasiye sattýklarýný belirterek bu sene kýrtasiya
satýþlarýnda da düþme
yaþanacaðý için okul
sezonuna tedbirli giriyoruz. Ayaðýmýzý yorgana
göre uzatarak borçlanma
yapmýyoruz. Yarýnýn ne
getireceði belli deðil derken

Hayati Erdemli
Haberi sayfa 4’de

Beypazarý
Jandarma Binasýna
Konak
Görüntüsü
Haberi sayfa 4’de

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

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63
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KÜLTÜR-EDEBÝYAT

ÞÝÝRLERÝNÝZ
NERDE-2
Simit deresinden
sarý kayaya
Ýnsanlar
yokuþdan çýkarak
yaya
Hiç kimse gelmiyor misafir köye
Odalarýda viran
olmuþ köyümün
Nerde bülbülleri gülü baðýmýn
Dört dükkan yapmýþlar kahve ikisi
Aklým var diyenler solda hepisi
Zaten Kýrbaþýnýn kader yapýsý
Týrmanýr daðlara yolu köyümün
Nerde bülbülleri gülü baðýmýn
Köyümün direði dikilmiþ Nurdan
Yarab müminleri sen kurtar dardan
Ne haber var kardeþ þu kara yerden
Zengini fakiri gitmiþ köyümün
Nerde bülbülleri gülü baðýmýn
Gargý vilayeti yalnýzçam köyü
Gürsöðüt kapullu þýhlarýn daðý
Mahmutlar tacettin tahirler baðý
Ovasýda viran olmuþ köyümün
Nerde bülbülleri gülü baðýmýn
Kýrbaþýlý Aþýk Ömer Sakarya
SENÝ ARIYORUM
Gezmediyim yer kalmadý
Girmediyim yol kalmadý
Sormadýðým kul kalmadý
Seni arýyorum seni bulamýyorum
Bende yok senden bir resim
Bir arada duyur sesin
Goca þehirde nerdesin
Seni arýyorum seni bulamýyorum
Gözlerim pervane olmuþ

Saçlarýma beyaz dolmuþ
Demek yalnýz kalmak varmýþ
Seni arýyorum seni bulamýyorum
Cadde sokak köþe bucak
Ömrüm hep aramakla geçecek
Bu hayat böylemi bitecek
Seni arýyorum seni bulamýyorum.
Erzurumlu Þair Çetin Avcý
ORADA
Sevmek suçmu bilmem sevme diyorlar
Bu köy sana yasak gelme diyorlar
Bilsem öleceyim þu garip daðda
Yine geleceyim yarim orada
Hep yolumu gözler beni çok özler
Aðlayýp sýzlýyor bana o gözler
Kör olsa gözlerim kýrýlsa dizler,
Yine geleceyim yarim orada
O bensiz olamaz, ben onsuz olmam
Baðlasalar bile burada durmam
Uðraþmayýn benle yardan ayrýlmam
Ölsem geleceyim yarim oradaa.
Erzurumlu Þair Çetin Avcý
GÜLMEMÝÞÝM
Düþmüþüm yerlere kaldýran olmaz
Benim bu halime aldýran olmaz
Aðlýyor gözlerim güldüren olmaz
Bu dünyada birtek ben gülmemiþim
Sürüne sürüne yaþadým durdum
Hayel dünyasýnda çok hayel kurdum
Hep acý çektim hep yalnýz kaldým
Bu dünyada bir tek ben gülmemiþim
Silinmez anlýma yazýlan yazý
Olamam dünyadan olamam razý
Beni aðlatanýn kör olsun gözü
Bu dünyada birtek ben gülmemiþim.
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

FORUM

OKULLAR AÇILIYOR

Okullar
açýlýyor.
Öðrenime
devam eden
öðrenciler
yaz tatili
Kemal ÇELEN
sonrasýnda
kemalcelen@ortaanadoluas.com
yeniden
öðretimlerine
devam edecekler. Bu Pazartesi ilkokula
yeni baþlayan minik öðrenciler okula
baþlayacaklar. Abi ve ablalarý olmadan 1
hafta okul onlarýn olacak ve okullarýna
alýþmaya çalýþacaklar. Bu uygulama bu
sene yeni bir uygulama. Söylenecek çok
þey olabilir belki ama beklemek gerek.
Okul sezonunda vatandaþýn imdadýna bu
sefer Çin mallarý yetiþti. Çin Türkiyede
devrim yapýyor. Puma ayakkabýlar ankara
sokaklarýnda 5 YTL’den satýlýyor.
Maðazalarda 70-100 YTL arasýnda
alýnan bu ayakkabýlarýn aynýsý Ankara
sokaklarýnda 5 YTL’den satýlýyor. Ne
kadar kötü olursa olsun 5 YTL’den
70 YTL lik toplam 14 ayakkabý alýnýr.
Ya arkadaþ bu ayakkabýlar 1 ayda
mý kullanýlamaz. Her ay 1 ayakkabý
eskise 14 ay yeni ayakkabý giyilir 70
YTL’ye. Kardeþim vatandaþ neden bir
tane ayakkabýyý 70-100 YTL’ye alsýn ki.
Vatandaþýn ekonomik sýkýntý yaþadýðý
þu günlerde hele bir de okula giden
çocuðu varsa çin mallarýda olmasaydý ne
yapacaktý bilemem.
Vatandaþ memnun olacak elbette ama
iþin, yani madolyonun ya öbür tarafý
ne olacak. Esnafý gözden ýrak tutmamak
gerek. Olan esnafa oluyor. Devletin
Orijinal Kasette
Tek Ýsim
Cihan Plak Kör Suat’ta
Tüm Kaset CD-VCD ler
5 YTL

ZAYÝ

Nüfus kimliðimi ve B sýnýfý
sürücü belgemi kaybettim.
hükümsüzdür.
Yücel KAPANCI
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REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

sýcak para girdisini saðlayan esnaf para
kazanamazsa vergi nasýl ve nereden toplanacak. Esnaf Ülkeye gelen çin mallarý
nedeniyle gittikçe kötü günler yaþamaya
baþladý. Esnafýn bu kötü durumuna
yine çin mallarý mý merhem olacak.
Türkiye’nin bir çok yerinde ne alýrsan
bir YTL maðazalarý açýlmaya baþladý.
Esnafýn beline darbe vuran bu gidiþat
ülkeyi nereye götürüyor. Bunu kim
açýklayacak.
Çinden gelen mallarýn aynýsýný üreten yerli
firmalar bu fiyatlar karþýsýnda nasýl rekabet edecek. Yerli firmalarýn batýþýný kim ve
nasýl önleyecek.
Çin mallarý ülkemizi istila etti. Ne gerek
var topla tüfekle bir ülkeyi istilaya ki.
Çin’in yaptýðý gibi yaparsýn ülkeleri istila
etmiþ olursun. Ekonomileri darma daðýn
edilen bir ülke nasýl kendinde olur ki.
Sanayisi yok edilmiþ veya iflasa zorlanmýþ
bir ülkenin milli ekonomisi olabilir mi.
Nasýl bir ülkede yaþýyoruz anlayabilen var mý!?..
Ucuz mallarýn ithaline sevinen bir
toplum ve karþýlýðýnda sevinemeyen ve bu
giriþle iflasa sürüklenen sanayi.
Birileri para kazanýrken hayatýný esnaflýða
adamýþ binlerce esnafýn yok oluþu.
Nereye gidiyoruz Allah aþkýna.
Bu ikilemi nasýl çözeceðiz?.. Herkesi
memnun edecek bir orta yol nasýl bulunacak?..
Çin mallarý giriyor, alým gücü zayýf olanlar menun kalýyor ama diðer tarafta da
çöplükler deforme olan eþyalarla doluyor.
Anlayan anlýyor zaten. Sözümüz
anlayanlar için... Sonu düþünenlere...

Ýslam aleminin,
aziz Milletimizin,
muhterem hemþerilerimizin
Berat Kandilini tebrik ederiz,
en içten saygýlarýmýzla.

Nüfus Kimliðimi kaybettim. kükümsüzdür.
Nuray KAPANCI

YENÝ
YILDIZ

2

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.

Türkiye Yeþilay Cemiyeti
Beypazarý Temsilciliði
08 Eylül 2006 Cuma YIL:3 SAYI:154

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
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NATO ZÝRVESÝ
Haziran ayýnýn son günlerinde
biçilen misyon nelerdir?
Ýstanbul'un ev sahipliðini
Geleceðe dönük olarak
üstlendiði bir zirve yapýldý.
Türkiye ve Türk cumGörünüþte iyi niyetli olan ve
huriyetlerinin durumlarý ne
dünya kamu oyuna o þekilde
olacaktýr? Bu ve bunun gibi
takdim edilen , adýna kýsaca
cevap arayan sorulara hiç
NATO denilen ve devletler
rastlamadýðýmýz medyada,
arasý askeri güç birliði olan
zirve çerçevesinde yemek
bir kuruluþun yapmýþ olduðu
reklamlarýna çok rastladýk.
bu zirvenin hiç de bahsedildiði
Doðru ya "can boðazdan
gibi iyi niyetli olmadýðý daha
gelirmiþ" ama can boðazdan
zirve yapýlýrken ortaya
Mehmet BAÞTÜRK da çýkarmýþ. Bakalým bu
çýkmýþtýr. ABD ve Fransa
medya Türkiye'nin canýný mý
arasýnda yaþanan gerginlik bunun
getirecek Yoksa canýný mý çýkaracak?
göstergesidir.
Nasrettin Hoca'nýn deyimi ile "Halep oraYapýlan bu NATO zirvesi için "Zirve bahane daysa arþýn burada" çok yakýnda gerçekler
paylaþým þahane" dememiz gerekmektedir.
ortaya çýkacaktýr.
Çünkü ABD Irak'ý iþgal etmesindeki gerçek
Bizce yapýlan NATO zirvesinin tek bir
amacý bu zirve ile perdeleyerek, BM.den
amacý vardýr. ABD bu zirveyle, BM nasýl
alamadýðý onayý bu zirveden almayý
egemenliði altýna almýþsa, NATO'yu da
amaçlamaktadýr. Ýkinci dünya savaþý
egemenliði altýna alarak; dünyada Ýsrail'in
sonrasý Yalta'da Sovyet Rusya'yla dünyayý
menfaatleri doðrultusunda yapacak olduðu
paylaþýma giden ABD, doksanlý yýllarýn
haksýzlýklarýn yükümlülüðünü bu
baþýnda Rusya'nýn daðýlmasýyla dünyanýn
kuruluþlara yükleyerek kendini suçsuz
tek süper gücü olarak kalmýþtýr. Bundan
olarak lanse etmeye çalýþacaktýr. ABD.
þýmaran ABD karþýsýnda güç bulamayýnca
þöyle veya böyle kýsa vadede bunda baþarý
kendini dünyanýn tek hakim gücü olarak
saðlayacaktýr.
görmeye baþlamýþtýr. Tek hakim güç
Burada bizler açýsýndan asýl üzerinde
olmanýn þýmarýklýðýyla ne yapacaðýný
durulmasý gereken nokta þudur. NATO bu
þaþýran ABD, artýk bu gücü insanlýðýn aley- zamana kadar Türklerin menfaatine hangi
hine kullanmaya baþlamýþtýr. Eðer bir an
karara imza atmýþtýr ki, Ýstanbul da
önce ABD'nin yaptýðý zulümlere dur denilyapýlan zirvede Türklerin menfaatine karar
mezse, bu hem ABD'nin hem de insanlýðýn
alacak. Kýbrýs'ýn, Kerkük ve Musul'un,
sonunu getirecektir.
Doðu Türkistan'ýn dolayýsý ile Türkiye
Ýslam inancýna göre bir gün kýyamet
ve Türk dünyasýnýn durumu ortadadýr.
kopacak ve dünyanýn sonu gelecektir.
Türkçe Türkiye de bile resmi dil olmaktan
Fakat bu son gelmeden önce bakýyoruz
çýkarýlmaya çalýþýlmakta. Türk kültürü
ki birileri insanlýðýn sonunu getirmeye
Anadolu topraklarýndan sökülüp atýlmaya
çalýþýyor. Bunun nedenleri üzerinde iyi
çalýþýlmakta, Misyonerlik faaliyetleri
düþünmemiz gerekmektedir. Bütün
alabildiðine hýz kazanmýþ, resmiyette
aðýrlýðýný Ortadoðu bölgesine veren ABD,
sayýlarý fazla olmayan hatta hiç
bütün dünyada aleyhine geliþen olaylardan
Hýristiyan'ýn olmadýðý bölgelerde kiliseler
kendini soyutlayabilmek için, NATO'yu
açýlmakta neredeyse Türkiye de Türküm
maske olarak kullanma planlarý
(göðsünü gere gere) demek suç sayýlma
yapmaktadýr. Bu amacýna ulaþabilmek için
noktasýna gelmiþ olmasýna raðmen bunlara
de bölgeye yakýnlýðýndan dolayý bu zirveyi
çare aranacaðý yerde; ABD Ortadoðu'da
Ýstanbul'da gerçekleþtirmiþtir. Fakat zirbilmem þu kadar devletin sýnýrlarý deðiþecek
venin gerçekleþtiði akþam TV haber
ifadesini kullanmakta ama Türküm demeyprogramlarýna baktýðýmýz zaman ikram
erek Türkiyeliyim diyenler ise bu paylaþýma
edilen yemeklerin güzelliðinden ve
çanak tutmaktadýrlar.
övülmesinden baþka bir habere
Ýstanbul'da yapýlan NATO zirvesi "Ne mutlu
rastlayamadýk. Ýþte bizdeki toplumu
Türküm diyene" hiçbir menfaat saðlamadýðý
aydýnlatan medyanýn durumu.
gibi, yakýn gelecekte Türkiye'nin de
Bu zirvenin yapýlýþ amacý nedir? Türkiye'nin sýnýrlarýnýn deðiþmesini saðlayacaktýr. Bu
zirveden beklentileri nelerdir? Veya
zirveyi alkýþlayanlardan yakýn gelecekte
Türkiye'ye NATO ve BOP çerçevesinde
tarih hesap soracaktýr…

HER TELDEN

Muhtarlar toplantýsý yapýldý.

04.09.2006
Beypazarý Kaymakamý Haluk NADÝR baþkanlýðýnda, Ýl Genel Meclis Üyeleri, merkez
mahalle ve köy muhtarlarýnýn katýldýðý deðerlendirme toplantýsý Karagöl’de yapýldý.
Karagöl Mevkiinde yapýlan toplantýya, Ýl Genel Meclis Üyelerinden Yaþar HIZ ve Aydýn
SAKARYA katýldý.
Toplantýya katýlan muhtarlarýn sorunlarý hakkýnda bilgi alan Ýlçe Kaymakamý Haluk
NADÝR, merkez mahalle ve köy muhtarlarý ile bir araya gelerek sorunlarýn tespiti ve
gelinen aþamalarý deðerlendirmek istediklerini belirtti. Toplantýda þimdiye kadar yapýlan
çalýþmalarýn deðerlendirilmesi yapýlýrken 2006 KÖYDES proje kapsamýndaki yapýlacak
iþler hakkýnda da bilgiler verildi.

Beypazarý Müftülüðü’nden
Berat Kandili Mesajý

Beypazarý Müftülüðünce Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayýnlandý. Mesajda;
‘’07.09.2004 Perþembe gününü 08.09.2004 Cuma gününe baðlayan gece mübarek Þaban
ayýnýn 15. gecesi, huzur ve bereketin bol bol sunulduðu ve Kur’an-ý Kerim’in levh-i mahfuzdan dünya semasýna indirildiði, günahlarýn affedilmesine vesile olan Beraat Kandilidir.
Bu gece münasebetiyle 07.09.2006 Perþembe günü akþam ile yatsý namazý arasýnda
Merkez Hamidiye ve Merkez Fatih camiinde vaaz-u nasihat ve mevlidi þerif programý
tertip edilmiþtir. Bütün halkýmýzýn Beraat kandilini tebrik eder, bu kutlu gecede Yüce
Mevla’ya açýlan ellerin ve yapýlan dualarýn bütün Ýslam aleminin birlik ve beraberliðine,
insanlýk aleminin barýþ ve huzuruna vesile olmasýný Cenabý Haktan niyaz ederiz.’’ ifadelerine yer verildi.

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

HABER-HABER
KANOLA BÝTKÝSÝ BEYPAZARINDA ÜRETÝLECEK

Kanola bitkisinin Üretimine Mart ayýnda Beypazarýnda baþlanýyor. Bu konu
ile ilgili Beypazarý Belediyesi’nin düzenlediði ; son dönemlerde oldukça deðerli bir ürün
olarak dikkat çeken “Kanola” bitkisi ve sözleþmeli kanola yetiþtiriciliði’’ konulu seminer
Beypazarýlý çiftçilerden büyük ilgi gördü.
Seminere konuþmacý olarak katýlan ziraat yüksek mühendisi Dr. Muhlis Ýlter
Aðdað; yað bitkisi olan ve biyodizel yakýt olarak kullanýlan kanola üretiminin Beypazarý
yöresi için çok uygun olduðunu ve çiftçilerin alternatif bir ürün olarak kolaylýkla
yetiþtiriciliðini yapabileceðini söyledi. Kanola üretiminin özellikle buðday ekiliþi yapýlan
yörelerde uygun olmasý ve buðday yetiþtiriciliði ile benzerlik göstermesi açýsýndan
Beypazarý için oldukça cazip bir ürün olduðunun anlatýldýðý seminer, çiftçileri bu ürünü
yetiþtirmeye yönlendirmede büyük rol oynadý. Dünyada en çok Çin, Ýngiltere, Kanada,
Almanya ve Fransa’da yetiþtirilen kanola; biyodizel yakýtýnýn hammaddesi olmasýnýn yaný
sýra bitkisel yemeklik yaðlarýn en iyilerinden biri olarak da üreticiye farklý bir pazar
imkaný kazandýrýyor.
Kanolanýn Beypazarý’nda yazlýk ve kýþlýk olarak iki ekim döneminde de
yetiþtirilebileceðine deðinilen seminerde, kanolanýn pazarlama sorunun “sözleþmeli
üretim” yoluyla ortadan kalktýðý, böylelikle çiftçinin kanola üretimi sonrasý kolay ve
yüksek fiyata ürününü pazarlama garantisine sahip olacaðý vurgulandý.Bu tür seminerlerle çiftçilerin alternatif üretime daha sýcak baktýklarýný belirten Beypazarý Belediye
Baþkaný Mansur Yavaþ; yeni ürünlerle yörenin farklý pazarlarda da söz sahibi olmasýný
hedeflediklerini söyledi.

“ANADOLU’NUN PARLAYAN YILDIZI BEYPAZARI”
FOTOÐRAF SERGÝSÝ 15-29 EYLÜL TARÝHLERÝ ARASINDA
Fotoðraf sanatçýsý Ahmet Bozkurt'un Beypazarý fotoðraflarýndan oluþan "Anadolu'nun
Parlayan Yýldýzý Beypazarý" sergisi 15 - 29 Eylül tarihleri arasýnda Ankara'da sergilenecek. Serginin açýlýþý; 15 Eylül Cuma günü Saat: 18:00'de Liva Pastanesi
Çukuranbar'da gerçekleþtirilecek. Sergi15 - 29 Eylül 2006 tarihleri arasýnda açýk
kalacak.

DYP GENEL BAÞKANI
MEHMET AÐAR BEYPAZARI’NDA
ÇARÞAMBA GÜNÜ HANLAR ÖNÜNDE MÝTÝNG DÜZENLENECEK

Haberi sayfa 1’de
Bostancýlarýmýz su sýkýntýsý ve borç içimde olmalarýna raðmen ürettikleri hiç bir mahsulü
satamamýþ mahsul tarlada kalmýþtýr. Mahsulünü hale gönderen Bostancýya mahsulün
çöpe atýlmasý ile ilgili eksi fatura çýkmýþtýr. Bostancý gübre, tohum, ilaç, mazot, ve benzeri
esnafa olan borçlarýný ödeyemez hale gelmiþtir. Elektrikleri kesilmiþ, çekleri yazýlmýþ,
senetleri protesto olmuþtur. Diðer yandan kuru tarým yapan çiftçilerimiz bu sene cenabý
allah yaðmur vermediði için ve de ürünlerini sulama imkaný olmadýðý için Ekin ve
arpa dan her yýl almýþ olduklarý ürünün ancak yarýsýný alabilmiþlerdir. Hükümetin
doðrudan gelir desteðini ürünü vermesi çiftçinin kaybýný iki katýna çýkarmýþ, çiftçiyi
maðdur etmiþtir. Beypazarý ekonomisine turizm, karasör, sanayi, telkari v.b. sektörlerinde
katkýlarý olmaktadýr. Ancak bu sektörlerin tamamýnýn katkýsý tarýmýn çok gerisinde
kalmaktadýr. Tarým Beypazarý ekonomisinin bel kemiðidir. Diðer yandan iþçi ve
memurlar taþýt ve konut kredisi kullandýrýlmak sureti ile 4 ila 10 yýl arasýnda
borçlandýrýlmýþlardýr. Doðal olarak iþçi ve memurun kazancý bankadan bankaya transfer
olmakla esnafa yansýmamaktadýr. Zaten çok çeþitli ve aðýr vergilerden bunalan esnaf
‘Ýflas etmekte’ kepenk kapatmaktadýr. Ülke genelinde son dönemde 500 bin esnaf kepenk
kapatmýþ, 2 milyonun üzerinde tarým iþçisi iþsiz kalmýþtýr. Ülke genelindeki bu tablo
aynen Beypazarý’nda yaþanmaktadýr. Bu durumun kabul edilebilmesi mümkün deðildir.
Bu kötü gidiþe dur demek için çiftçimizin ve esnafýmýzýn sorunlarýný genel baþkaným sayýn
Mehmet Aðar’ýn katýlacaðý ‘Bostancý Baþýmýzýn tacý’ mitingi ile Beypazarý’ndan Türkiye’ye
duyurmak istiyoruz. Yoksulluk çiftçinin, esnafýn kaderi deðildir diyoruz ve olmayacaktýr.
Bostancýmýzý, çiftçimizi, esnafýmýzý ve güzel Beypazarýmýzý seven, davasýna sahip çýkan
hemþehrilerimizi Hanlar önüne davet ediyor ve saygýlar sunuyorum. Beypazarý Bitmesin’’
dedi.

DYP ÝL BAÞKANI BEYPAZARINDA ESNAF VE ODALARI GEZDÝ.
DYP Ýl Baþkaný Bülent Kuþoðlu
ve yönetim kurulu üyeleri ile
Beypazarý Ýlçe Baþkaný ahmet
Gencer 08.09.2006 Cuma günü
Beypazarýndaki odalar ile
esnaflarý gezerek bilgiler aldý.
Beypazarý Belediye Baþkaný
Mansur Yavaþ’ý da makamýnda
ziyaret eden ekip 13 Eylül 2006
tarihinde ilçede yapýlacak miting
için bilgiler edindi. Belediye
Baþkaný Mansur Yavaþ Evlerin
restorasyonu için 1.5 trilyona 500 ev yaptýrdým ben Hükümetten 450 miyar çarþý restorasyonu için para istedik. Ama Salih Kapusuz bu ödeneði engelledi diyerek Adliye arsasýný
da biz verdik’ dedi.

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

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

Cep:0.532.557 98 53

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

Sendikalar memur, emekli ve çalýþanlar için maaþýn en az 600 den 100 YTL olmasýný
öngörüyorlar. Sendika baþkanlarý alýncaya kadar mücadelelerine devam edeceklerini
söylediler. Sendikacýlarla hükümet tartýþmayý tatlýya baðladý ve meclisde komisyon
kurulmasýna karar verildi. Bu komisyonda çýkan karar uygulanacak. Ýþçi ve memur
haklarýný koruma komisyon masasý adý altýnda kurulan komisyonun baþkanlýðý Mehmet
Ali Þahin yüretecek. Hükümet sözcüleri tarafýndan verilecek karara sendikalar da uyacaklar.

Doðrudan gelir desteði verilmeye baþlandý
Devlet Bakaný Abdullatif Þener Ak Parti 5nci yýl yaþ gününde yapýlan grup toplantýsýnda
Doðrudan gelir Desteði ödemelerinin verilmeye baþladýðýný bildirdi. D.Gelir desteði Ziraat
Bankalarý þubelerinden verilecek.

GENÇLÝK PARKI SAHÝL RESTORANT
ANKARALILARIN EÐLENCE YERÝ
VATANDAÞLARI EÐLENDÝRMEK ÝÇÝN SABAH 9’DAN AKÞAM 12’YE KADAR
HÝZMET VERÝLÝYOR
Ankara Gençlik Parkýnda
faaliyetine devam eden Sahil
Restorant Vatandaþlara
hizmete devam ediyor.
Sabah 9’dan akþam 12’ye
kadar deðiþik sanatçýlarý
bünyesinde barýndýran Sahil
Restorant yetkilileri
amaçlarýnýn vatandaþlarý
eðlendirmek ve Gençlik
Parkýnýn eski canlý günlerini
aratmamak olduðunu belirttiler.
Sahil Restorantta sahneye çýkan sanatçýlarýn ise Kaynakçý Neco olarak tanýnan Necati
Mengenli Türk Halk ve Türk Sanat Müziði ile kadroda yer alýyor. Ayrýca Ekrem Çelebi ise
oyun havalarý ile, türküleri ile Ankara halkýnýn hizmetinde. Ayrýca Aziye, Necla, Emine
gibi bayan sanatçýlarda Sahil Restorantýn Sanatçý kadrosunda yer alýyor.
Ankara halký yöresel þarký ve türkülerin de çalýnýp söylendiði bu restoranttaki sanatçýlarý
izlemeye geliyor. Restorant sanatçýlarý ayrýca Ayaþ, Beypazarý, Güdül, Nallýhan, Sincan
gibi Ankara ilçelerinde yapýlan konser ve festivallerde de konser veriyorlar. Sahil
Restorant yetkilileri herkesi Sahil Restorant eðlence tesislerinde eðlenmeye davet ediyor.

Þok kampanya!...
30 Ekim
Son Gün

55 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

BEYPAZARI

KAYBOLAN SANATIN BEYPAZARINDAKÝ TEK TEMSÝLCÝSÝ

DOKUMACI HAYATÝ ERDEMLÝ

35 yýldýr Beypazarý’nda dokumacýlýk yapan
Hayati Erdemli, küçük tezgahýnda yöresel
ipek bürgüler dokuyarak unutulmaya yüz
tutmuþ mesleði yaþatmaya çalýþýyor.
Dokumacýlýðýn baba mesleði olduðunu ve
13 yaþýndan beri dokumacýlýk yaptýðýný
belirten Erdemli, "Dokumacýlýða
baþladýðýmda mahallemizde yedi dükkan
vardý ancak þimdi hiçbiri kalmadý.
Dükkanýmýzda askere gidinceye kadar
çalýþtým. Askerden geldikten sonra 1 sene daha çalýþtým. Para kazanamayýnca devlet
memuru oldum. Memurluktan emekli olduktan sonra 6 sene boþ gezdim.Tekrar dokuma
sanatýna döndüm.
Tezgahýmý kurdum ve evimin altýnda çalýþmaya baþladým. Gelen turistlere özel sipariþ,
perde, oda takýmlarý ve fiskos örtüleri yapýyoruz. 1935 model makine ile deðiþik ürünler
yapýyoruz" þeklinde konuþtu.
Beypazarý Ýstiklal Mahallesi’nde bulunan dükkanýnda eþiyle birlikte ipek bürgü dokuyan
Erdemli’nin el emeði göz nuru ürünleri, birçok evde dekoratif amaçlý olarak da
kullanýlýyor. Beypazarý’ný ziyaret eden birçok yerli ve yabancý turistin ilgisini çeken
bürgüler, eski yýllarda köy ve kasabalarda kadýnlar tarafýndan evlerden çýkarken yüzlerini
örtmek amacýyla kullanýyordu. Bütün vücudu tamamen örtüp sadece gözleri açýkta
býrakan bürgüler deðiþik renk ve desenlerde olabiliyor.
Hayati erdemlinin kaybolmaya yüz tutmuþ Beypazarý’nýn en eski sanatýný yeniden
canlandýrmasý Halk Eðitimi Merkezinin de harekete geçirdi ve Halk Eðitimi Merkezinde
de Dokuma Tezgahlarý kurularak Dokuma sanatý yeniden canlandýrýldý ve Beypazarý
ekonomisine kazanç saðlamaya baþladý. Sanatýn para kazandýrmasý nedeniyle Hayati
Erdemlinin oðlu Bülent Erdemli’de baba sanatýna sarýlarak babasýna hem yardýmcý
oluyor, hemde Dokuma tezgahýnýn baþýna oturarak baba mesleðini sürdürüyor.
Hayati Erdemli yok olan bir sanatý tekrar canlandýrarak ve gelecek nesillere aktararak
iþin baba ustasý olarak adýný tarihe yazacak ve Beypazarý Kültürüne ve ekonomisine
yaptýðý katký yýllar sonra da hatýrlanacak.
Kaybolan sanat yeniden doðdu. Saðolasýn hayati baba.

BEYPAZARI JANDARMA BÝNASINA
KONAK GÖRÜNTÜSÜ

Beypazarý’nda tarafolar, kuyumcu dükkanlarý ve maðazalar ile baþlayan Konak

görüntüsü verme çalýþmalarýndan biride Jandarma binasýna uygulandý. Beypazarý

Web sitem yok diyenlere

Uzatýldý

Kemal ÇELEN
TEL:762 51 63

08 Eylül 2006 Cuma Yýl:3 Sayý:154 Fiyatý: 50.- YKr

SENDÝKALAR ÝSTEKLERÝNDE ISRARLI

YETERLÝ

ÝÞTE GAZETE

Jandarma Merkez binasý Konak görüntüsüne dönüþtürüldü. Beypazarý Jandarma
Komutaný Yzb. Songül Yakut, Beypazarý Jandarma binasýnýn dýþ cephesini konak

BU YAA...

görüntüsü haline dönüþtürerek güzel bir görünüme kavuþmasýný saðladý. Türkiye’nin

Haberler Ýnternette

da çehresini deðiþtirdi. Konak görüntüsündeki Beypazarý Ýlçe Jandarma Komutanlýðý

deðiþen çehresi olduðunu bir çok sözüyle dillendiren Yakut, bulunduðu Karakol binasýnýn
binasý dýþardan bakanlara konak sýcaklýðýný veriyor.

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

SAÇ TABELA, IÞIKLI TABELA, PÝRÝNÇ TABELA,
BEZ AFÝÞ, BRANDA AFÝÞ, BÝLGÝSAYARLI FOLYE KESÝM,
ROZET, ÞÝLT, BROVE, PLAKET, KAÞE
KÝTAP, DERGÝ, GAZETE, DÝZGÝ VE BASKILARINIZ,
BROÞÜR, AFÝÞ ve KATALOGLARINIZ HAZIRLANIR - BASILIR.
DÝJÝTAL BASKI SÝSTEMLERÝMÝZLE BASKILAR
Üniversite Tezleriniz Hazýrlanýr
BÖLGE TÝCARET AJANDASI ve REHBERÝ HAZIRLANIYOR
Geç kalmadan sizde yerinizi ayýrtýnýz.
Unutmayýn. Herkesin Telefonla aranmaya ihtiyacý var.
Orta Anadolu A.Þ. Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:40
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA
K. Çelen Gsm:0.532.557 98 53 -0.542.762 51 63

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

ORTA ANADOLU REKLAMCILIK A.Þ.
Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:40
Tel: 762 51 63 Fax: 762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA
Kemal ÇELEN Gsm: 0.532.557 98 53

TABELA ve AÐAÇ TABELA
BEZ AFÝÞ ÝÞLERÝNÝZ

