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TOBB BAÞKANI M.RÝFAT HÝSARCIKLIOÐLU
‘’Yerel Basýn Stratejik Bir Öneme Sahip.’’

Gazetemiz Genel Yayýn
Yönetmeni Kemal ÇELEN’in
de katýldýðý 14 Eylül 2006
Perþembe günü TOBB
Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi Söðütözünde
gerçekleþen Yerel Medya
Eðitim Seminerine Avrupa
Komisyonu Türkiye
Delegasyonu Baþkaný
Büyükelçisi B.E. Hansjörg
KRETSCHMER ve
Finlandiya’nýn Türkiye
Büyükelçisi B.E.Maria
SERENIUS ile Devlet Bakaný
Ali Babacan ve TOBB
Baþkaný M.Rifat
Hisarcýklýoðlu, TEPAV/EPRI
Direktörü Güven Sak,
Referans Gazetesi Ankara
Temsilcisi ce Ekonomi
Yazarý Erdal Saðlam, TOBB
Ekonomi Teknonoloji
Üniversitesi Genel Sekreter
V. Leyla Tunç Yeltin, Devlet
Planlama Teþkilatý AB ile
Ýliþkiler Genel Müdürü
Cevdet Yýlmaz , TEPAV/
EPRI Mütevelli Heyeti Üyesi
Büyükelçi Nihat Akyol, AB
Ýletiþim Gerubu Baþkaný
Ahmet Sever konuþmacý
olarak katýlýrken Ankara’da
Gazete çýkartan gazeteciler
de toplantýya davet edildiler.
Ankaranýn ilçelerindeki yerel
basýn mensuplarý katýldýlar.
Beypazarýndan Gazetemiz
Genel Yayýn Yönetmeni
Kemal Çelen de katýldý.
TÜRK KAMUSEN GENEL
BAÞKANLIÐI TÜRK
DÝYANET SEN GENEL
SEKRETERÝ HAZIM ZEKÝ
ÖZGEN; ‘’Bu iktidar ya
verecek, ya gidecek’’

Haberi sayfa 2’de

Kemal Çelen’e toplantý
sonunda sertifasýný
Finlandiya’nýn Türkiye
Büyükelçisi B.E. Maria
SERENIUS verdi.
TOPLANTIDAN NOTLAR
TOBB Baþkaný M.Rifat
Hisarcýklýoðlu; TOBB olarak
AB müzakere sürecin
konusunda her þeye raðmen
hýz kesmiþ deðiliz. Sürecin
baþarýlý þekilde yönetilmesine
katký saðlamak üzere çeþitli
çalýþmalar yürütmeye devam
ediyoruz. Bu çalýþmalarý,
dört baþlýk altýnda toplayabiliriz. Ýþ Dünyasýnýn
temsili;Etki analizi kapasitesi
oluþturulmasý, Yerel Düzeyde
Kapasite Geliþtirilmesi;
Þirketler Düzeyinde Kapasite
Geliþtirilmesi; Bilgilendirme
ve Lobi Çalýþmalarý.
Yerel Düzeyde Kapasite
Geliþtirilmesi kapsamýndaki
çalýþmalarýmýz; Ülkemizde
henüz, il veya bölge
düzeyinde, bölgesel
paydaþlarýn çözüm üretme
kapasitesi geliþmemiþtir. bu
yüzden de merkezde
hazýrlanan planlarýn içinde,
yerel katký, kýsýtlý olarak
yer almaktadýr. Ülkemizde
bölgesel dengesizliklerle ilgili
problemlerin, bir türlü
çözülememiþ olmasýnýn
nedenlerinden biri de budur.
Öte taraftan bölgesel
kalkýnma, AB’ye uyum ve

EÐÝTÝM SEN 1
NOLU ÞUBE
BAÞKANI
ABDULLAH ÇÝFTÇÝ
AÇIKLAMA YAPTI
Haberi sayfa 3’de

FORUM

RAMAZANIN BEREKETÝ
SIKINTILARI GÝDERECEK
MÝ?
Ramazan ayý bereket ayý.
Bolluk ayý.

Yazýsý Sayfa 2’de
Kemal ÇELEN

üyelik sürecinin,
kilit aþamalarýndan
biri haline
dönüþmüþtür. Bu
yüzden artýk,
kalkýnma
planlarýmýzý
hazýrlarken,
bölgelerin potansiyelini ve yapýsýný
dikkate alan yeni
bir anlayýþýn
geliþtirilmesi
gerekmektedir.
Türkiye’nin
ihtiyacý, yerel rekabet
avantajlarýný küresel
baþarýya dönüþtürmektir.
Yerel fýrsatlardan
yararlanarak, küresel rekabete katýlan firmalar baþarýlý
olmaktadýr. Dikkate alýnmasý
gereken bir diðer konu da
þudur. Türkiye’nin þu anda
AB ile iliþkileri, müzakere
konularýnýn belli bir sýrayla
incelenmesini ve her bir
baþlýk için, önce genel, daha
sonra bölgesel ve yerel bir
strateji tasarýmý
geliþtirilmesini zorunlu
kýlmaktadýr.
Çok daha önemlisi, bu
strateji tasarýmlarý,
bürokrasinin tek baþýna
oluþturup, yürütmeye
çalýþtýðý, geleneksel yönetim
anlayýþýnýn terk edilmesini
gerektirmektedir.. bunun yerine, kamu ve özel kesimin
bir araya gelerek, ortak
sorunlarý çözme yönünde
harekete geçmesi
anlamýndaki, ‘’yönetiþim’’
yaklaþýmýnýn sahiplenilmesini zorunlu kýlmaktadýr. Bu
çerçevede, yerel ekonominin
kanaat liderleri
konumundaki ticaret ve
sanayi odalarýmýza çok
büyük görevler düþtüðü
açýktýr. Bölgesel kalkýnmanýn
gerçekleþtirilmesinde ve bu

MEMUR-SEN
ANKARA ÝL BAÞKANI
MUSTAFA KIR;
‘’HÜKÜMET ÝMF’NÝN
AÐZINA BAKIYOR’’

amaca ulaþmak için yerel
kapasitenin geliþtirilmesinde,
odalar kilit görevler
üstleneceklerdir.
Diðer bir kilit görev de,
üniversitelerimizin ve yerel
medyanýn olacaktýr. Bu
yüzden de, TOBB olarak,
yerel akademisyenler ve yerel
gazetecileri kapsayan, çok
önemli olan iki proje yaptýk.
Bu projelerden yerel akademisyenlere yönelik olanýna,
bir süre önce baþlamýþtýk.
Yerel gazeteci projesine ise
þimdi baþlýyoruz. Bölgesel
kalkýnma ajanslarýna, sivil
kapasite inþasý ve böylece
yerelin, politika tasarým
kabiliyetinin güçlendirilmesi
önemlidir.
TOBB, ticaret ve sanayi
odalarýmýz ile yerel medyanýn
iþbirliðine büyük önem vermektedir. Yerel kapasitenin
artýrýlmasý görevinde
odalarýmýz, sürecin yol
açacaðý zorluklara intibak
etmelerinde kendilerine
yardýmcý olabilecek, saðlýklý
malumat saðlayabilecek, perspektif kazandýrabilecek ve
seslerini duyurabilecek, nitelikli bir yerel medyaya ihtiyaç

SAKARYA GEÇÝLMEZ
ANITINDA 317
ÞEHÝDÝ ANMA
VE ZÜM FESTÝVALÝ
YAPILDI

TÜRK EÐÝTÝM SEN
5 NOLU ÞUBE
BAÞKANI
SEVGÝ YOLCU’DAN
AÇIKLAMA

Haberi sayfa 3’de

Haberi sayfa 3’de

HER TELDEN
EVET MÝ HAYIR MI?

Yirmi birinci asrý yaþadýðýmýz
þu günlerde ülkemizde yapýlan
en önemli icadýn mucidi
olmanýn gururunu yaþýyorum
desem, herkes

Yazýsý Sayfa 3’de

Mehmet BAÞTÜRK

duyacaktýr. Bu süreçte yerel
medyanýn üstleneceði görevi,
baþlýca iki ana baþlýk altýnda
toplayabilir.
Birincisi;müzakere sürecinde
karþýlaþabilecek sorunlarýn
çözümü için ‘2yerel
farkýndalýk’’ saðlama
görevini üstlenmektir. ‘’Yerel
düzeyde kapasite geliþtirme’’
çabalarýnda , ‘’saðlýklý bilgi
akýþýný temini’’ çok
önemlidir. Dolayýsýyla, AB
sürecinin karmaþýk yapýsý,
sürece iliþkin olarak diðer
toplumsal aktörlerle birlikte,
süreçten etkilenecek
kesimlerin bilgilendirilmesi,
büyük önem taþýmaktadýr.
Burada yerel medya devreye
girmektedir. Yerel Medyanýn
sürece katýlýmý, AB hakkýnda
yereldeki bilgi daðarcýðýnýn
geliþtirilmesi, dönüþüm
sürecinin yerel düzeyde benimsenmesi ve yerel aktörlerce
üstlenilmesine katký
saðlayacaktýr. Yerel Medya
sorunlarýn tartýþýlacaðý ve
çözümlerin üretileceði bir
platform olabilir. Hatta
sadece platform olmakla
kalmayýp, aktif bir katýlýmcý
olabilir.

Haberi sayfa 4’de

Kýsaca , ‘’yerel düzeyde
kapasite geliþtirme’’de yerel
basýn stratejik bir öneme
sahiptir. Yerel basýnýn desteði
olmaksýzýn, bu sürecin
tamamlanmasý kolay
olmayacaktýr. Yerel basýnýn
bu süreçteki diðer önemli
göreviyse, yerel etkilerin
genele duyurulmasýdýr.
Ulusal Medya, AB sürecinin
yereldeki etkilerine
ulaþmakta, zaman zaman
yetersiz kalabilir. Haberin
kaynaðýnda bulunan yerel
medyanýn, bu konudaki
çalýþmalarý merkezdeki karar
alýcýlarýn yaklaþýmýný
etkileyecek ve sürecin saðlýklý
geliþmesini saðlayacaktýr.
Bu çerçevede, AB sürecinde
yerel medyanýn rolünü çok
önemsiyoruz. Bu nedenle de
‘’AB Sürecinde Yerel Medya
Eðitimi’’ konulu, çok önemli
ve þimdiye kadar yapýlmýþ
en büyük projeyi uygulamaya
sokuyoruz. ‘’ dedi.
Avrupa Komisyonu Türkiye
Delegasyonu Baþkaný
Büyükelçisi B.E. Hansjörg
KRETSCHMER iletiþimin
öneminden bahsederek
Gelecek sayýda devam edecek

WEB SAYFASINDA KAMPANYA
BETA-VHS- HÝ8 - V8 -DV
VÝDEO KASETLERÝNÝZ CD’YE AKTARILIR
HER TÜRLÜ FÝLM KASETÝNÝZ VE CD NÝZ DVD
FORMATA ÇEVRÝLÝR VE CD YE AKTARILIR
Orta Anadolu Reklamcýlýk Bilgisayar Tel:762 51 63

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

KÜLTÜR-EDEBÝYAT
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ÞÝÝRLERÝNÝZ
KURBAN OLAYIM

Kurban olayým havasýna suyuna;
yemyeþil tarlasýna, demli çayýna.
Kurban olayým yaylasýna, daðýna
adýný sevdiðim güzel memleket
Kurban olayým peynirine, yaðýna;
tertemiz suyuna, inek sütüne.
Kurban olayým halayýna, barýna;
adýný sevdiðim güsel memleket.
Kurban olayým þalvar giyen kýzýna,
aþýklarýn o duygulu çalan sazýna.
Kurban olayým, yarimin ela gözüne.
Adýný sevdiðim güsel memleket.
Kurban olayým aðacýna dalýna.
Selam olsun benden doðulu Allah kuluna.
Kurban olayým çiçeðine gülüne,
adýný sevdiðim güsel memleket.
Erzurumlu Þair Çetin Avcý
DOSTLAR
Sevmediðim birine nikah kýymýþlar.
Alacaksýn diye haber salmýþlar.
Niþan yüzüðünü zorla takmýþlar.
Nasýl mutlu olunur söyleyin dostlar.
Toplanmýþ akraba halay çekiyor.
Sevmediðim kýzsa beni bekliyor.
Babam halay baþýnda beni duymuyor.
Nasýl mutlu dersiniz söyleyin dostlar.
O gün iþte hayatýmý yýktýlar.
Sevmediðim birinin koynuna soktular.
Akrabalar havaya silah sýktýlar.
Nasýl mutlu olayým söyleyin dostlar.
Gencecik yaþýmda beni yaktýlar.
Amcamýn kýzýyla gerdeðe soktular.
Onlar büyüktür tabi haklýlar.
Peki ben nasýl mutlu olurum dostlar.
Bir çocuðum oldu ayaðý sakat.
Doktorlar çare bulamaz fakat.
Sebebi amca kýzýyla yatak.

Þimdi ben mutlumu olmuþum dostlar.
Erzurumlu Þair Çetin Avcý
söz
BIRAKTIN BENÝ
Ardýna bakmadan çekipte gittin.
Beni aðlattýn, beni kahrettin.
Unuttuðun birþey yokmuydu bende?
Böyle yapayanlýz býraktýn beni.
Bilemem ne suçum ne hatam vardý.
Elele tutuþup gezmekten baþka.
Yeryüzü þahit inan bu aþka.
Böyle yapayanlýz býraktýn beni.
Ardýndan sadece bakakalmýþtým.
Gidiþine inan içten yanmýþtým.
Seni ben delice sever sanmýþtým.
Böyle yapayanlýz býraktýn beni.
Bir sevgi uðruna bin cefa çektim.
Sen beni aðlatýp nasýlda gittin
Acaba ne vardý neden terkettin.
Böyle yapayanlý býraktýn beni.
þiir
Sen beni býrakýp gittinya caným.
Þimdi geri dönüp bir gör eserin.
Yalvartma boþuna kýz seni bana.
Yalvarsam dönmezsin gitmiþken bana.
Erzurumlu Þair Çetin Avcý
DÝYEMEM
Ömrümün baharý kýþ oldu gitti;
Dertsiz olan bir gün gördüm diyemem.
Gülen gözlerime yaþ doldu gitti;
Birgün mutlu olup güldüm diyemem.
Zalim sevgililer aðlattý beni;
Þu yalancý dünya aðlattý beni;
Kaderim bir kötüye baðlattý beni;
Ýyiki dünyaya geldim diyemem.
Ne zaman sevdimse bin piþman oldum;

Aþktan yana þansým oldu diyemem.
Sevdikçe sevgiye hep düþman oldum;
Gönlüm gerçek aþký buldu diyemem.

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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RAMAZANIN BEREKETÝ
SIKINTILARI GÝDERECEK MÝ?

Ramazan ayý
bereket ayý.
Bolluk ayý.
Vatandaþ bu
ayýn bereketi
Kemal ÇELEN
ile bu aya
kemalcelen@ortaanadoluas.com
sýkýntýlý girdi.
Alým gücü düþük girilen bu ay ayný zamanda
ümit ayý. Sýkýntýlarýn sona ereceði umutlarýn
beklenti ayý Ramazan....
Ramazan geldi Hoþ geldi....
Ramazan geldi doðru da acaba islam
yaþanmadýðý için bu ayýn bereketi kaçtý
mý. Ýnsanlarýn bu aydan beklentileri acaba
gerçekleþecek mi? Bolluk, bereket artacak
mý?
Ramazan geldi geldi de islamýn öðretileri
yaþanmadýðý için ramzanýn bereketi bulmak
biraz zor gibi. Zenginler daha zengin olurlar
ama ne zekatýný verirler ne sadakasýný,
ne fakir gözetirler ne fukara. Zengin ken
zenginliðin kýymetini bilmeyenler yükseldikçe
yükselirler, yüksekliklerinden aþaðýdakileri
görmez olur gözleri.
Aþaðýdakilerde de acaba islam öðretisi
kaldýmý? Bence onlarda da bir deðiþim
yaþanmaya baþladý. Fakirliklerinin sebebi
gereði bir isyan dýr almýþ baþýný gidiyor.
Hemen hemen her þeye isyan. Hani nerde
sabýr ve þükür. Fakir olmak, fukara olmak
bir kader deðil, sadece bir imtihanýn gereði
olduðu hatýrlardan çýkmýþ, inançsýzlýk almýþ
yerini, isyan ve küfür üzere bir yaþantý
süregidiyor. Zengini öyle, fakiri böyle ise
Ramazan hangi bereketle gelecek sofralara.
Bulabilecekmisiniz siz sofranýzda aradýðýnýz
bu bereketi.
Zenginimizin hali böyle, fakirimizin hali
öyle. Sadece yanýbaþýmýzdakilermi var. Hani
çevremizde yaþananlar veya dýþ dünyada
yaþananlar. Komþusu açken tok yatan bizden

deðildir hadisine hangimiz uygun yaþýyoruz
ki. Dünyanýn bir ucunda bir müslümanýn
ayaðýna diken batsa, diken batan müslüman
kardeþinin acýsýný ve ýzdýrabýný duymazsa
gereçek müslüman olamaz öðretisi içinde
bizim yerimiz nedir ki.
Ramazanýn bereketi var mý þimdi soframýzda.
Çeþitli yiyecekler, tatlýlar, yeþilliklerle neþe
içinde iftar açarken veya oruca baþlarken
bir lokma midesine girmemiþ insanlarý acaba
düþünenlerimiz var mý? Bir çorap bulamayýp
yalýnayak hayat süren ve yaklaþmakta olan
kýþ günü üþüyecek o minicik ayaklarý düþünen
var mý?
Oruç açlýðý ve aç yaþayanlarý daha iyi anlamak için bulunmaz bir fýrsat. Evsiz barksýz
yaþayanlarý görmek için tefekkür ayý ramazan. Yoksullarýn, kimsesizlerin elinden tutmak için fýrsat ayý ramazan. Yoksullarýn ve
fakirlerin de þükür ayý ramazan. Hayatýmýzda
sadece nedense Ramazan aylarýnda tefekkür
etme fýrsatý buluyoruz gibi. Senenin 11 ayý
tefekkür, mefekkür aklýmýza gelmiyor bile.
Kim ne halde pek de umurumuzda deðil.
Ýþte bu ayýn bereketi demek daha doðrý
olur herhalde bu ayda biraz yardým
damarlarýmýz kabarýyor ve düþünmeye
baþlýyoruz karþýmýzda olanlarý. Vicdanýzýn
rahat býrakmýyor ve 11 ay elimizi cebimize
atmazken bu ay elimizi cebimize atýp ihtiyaç
sahiplerine el uzatýr hale geliyoruz. Tam mý
elbette deðil ama buna þükür etmek gerek.
11 ay kendi halinde yaþarken bir ayý da
almayalým elinden adamýn. hiç olmazsa
o bir ayýn yüzü suyu hürmetine sosyal
devlet olduðumuzu hatýrlýyoruz. Ýliþkilerimiz
sýcaklaþýveriyor birden.
Hoþgeldin safalar getirdin, neþe getirdin
Ramazan kardeþ. Bize bir þey getirmene gerek
yok. El açýp bekleyenler var. Onlarý gör yeter.

TÜRK KAMUSEN GENEL BAÞKANLIÐI TÜRK DÝYANET SEN
GENEL SEKRETERÝ HAZIM ZEKÝ ÖZGEN; ‘’Bu iktidar ya
verecek, ya gidecek’’
Gazetemize açýklama yapan Tük Kamusen
-Türk Diyanet Sen Genel Sekreteri Hazým
Zeki Özgen; ‘’Biz Kamusen olarak her zaman
çalýþanýn emeðini savunmak için
meydanlardayýz. Hükümetin vermiþ olduðu cuzi
ücreti kabul etmiyoruz. Yapmýþ olduðumuz mitingler ve çalýþmalar boþa gitmeyecek. Çalýþanýn
kalesi, savunucusu olduk, olmaya da devam
edeceðiz. Sendikalar niçin var. Ses gelmeyen
yerde hiç bir þey olmaz. Bu iktidar ya verecek
ya gidecek. Biz 1992 den bu yana çalýþanýn yanýnda olduk olmayada devam edeceðiz
diyoruz’’ dedi.
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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

22 Eylül 2006 Cuma

EVET MÝ HAYIR MI?
Yirmi birinci asrý yaþadýðýmýz
okuyan olmayýp, gazete
þu günlerde ülkemizde
sayfalarýndaki resimlere
yapýlan en önemli icadýn
bakmaktan kelimeleri ve
mucidi olmanýn gururunu
harfleri görmeyenler
yaþýyorum desem, herkes
gerçekleri idrak edememiþ
hayretler içerisinde kalarak
olacaklar ki bu gün ülke
bu kadar önemli olan icat
tamamen kumarhane halk
nedir diyerek kafa yormaya
yýðýnlarý ise tamamen
kalkýþacaktýr. Tabi ülke
kumarbaz olmuþtur. Bir
insanlarýnda ortaya konan bir
ülke ki kumarda dönen rant,
icadý düþünecek kadar kafa
o ülkenin üretiminden fazla
kaldý ise… insanlar, bilhassa
Mehmet BAÞTÜRK ise, böyle bir durum
cahil insanlar çok meraklý
karþýsýnda söylenecek söz
olduðu için onlarý fazla düþündürüp de
tükenmiþ demektir.
kafalarýnýn üþümesine sebebiyet vermeden
biz ortaya koyduðumuz beklide asrýn
Kaba tabir, beygir yarýþý, mili piyango,
icadý olacak olan buluþumuzu açýklayalým. (dikkat edin kumarýnda millisi, milli
Bizim icadýmýz KUMAR dýr. Ama bu
eðitim, milli savunma gibi. Biri ülke
kumar öyle bu güne kadar bilinen bütün
insanlarýný eðitiyor, biri ülkeyi savunuyor,
kumar yöntemlerinden farklý bir kumar
kumarýn millisi neyi temsil ediyor bilen
türüdür.
varsa söylesin de bizde öðrenelim) toto,
loto, sayýsal ve adýný bildiðimiz
Kumar denildiði zaman, Allah'a inanan
bilemediðimiz bir sürü mili gayri milli
Müslümanlar olarak aklýmýza gelen
kumar türü ve þekillerinin yanýnda bizden
ilk fikir, Ýslam Dininde kumarýn haram
baþka kimsenin aklýna gelmeyen ve sadece
olduðudur. Tabi kumar kimlere haramdýr
mucidi bizim olduðumuz "evet mi hayýr mý"
sorusu aklýmýza gelirse fýkýh kitaplarýnda
kumarý…
verilen fetvaya göre (biz söylemiyoruz)
"Müslüman olana haramdýr." Öyle ise
Hani Kýbrýs adasýný Rumlara peþkeþ çekbu dini gerçeði bütün açýklýðýyla bilen
mek için "Annan planý" çerçevesinde uyguMüslümanlarýn çoðunlukta olduðu bir ülke lamaya konan bir "evet mi hayýr mý"
dünya kumar sýralamasýnda nasýl oluyor
tartýþmasý vardý ya iþte öyle bir kumar.
da ilk üçe girerek, dünya þampiyonluðuna
Her hafta bir gündem konusu belirlenecek,
koþuyor… Allah Müslüman'ý koþmaktan,
ülke insanlarýna evet hayýr dedirttirilecek.
çalýþmaktan, ileriye gitmekten mahrum
kumarýn özü bu, ama tefarruatýný çok
býrakmasýn ama bu çalýþma haramda
bilmiþ, isimlerinin önünde sayýnlar buludeðil, ilimde, teknikte, insanlýkta, medeninanlar artýk tespit ederek ortaya koyarlar.
yette olsun. Ýnsan haklarý yönünden karne- Ama biz bir iki üzerinde kumar oynanacak
si zayýf olan Müslüman bir ülkenin
gündem konusunu ifade edebiliriz…
kumar konusunda karnesi nasýl olur da
þampiyonlar liginde telaffuz edilebiliyor…
Heybeli ada ruhban okulu açýlacak mý düþün düþüne bilirsen, þayet düþünecek
açýlmayacak mý? Al sana bir evet mi hayýr
beyin gövde üzerinde fiziki görüntüyü
mý. Hemen safýný belirle ve safta yerini al.
tamamlayan kafanýn içerisinde varsa…
Evet diyenler hayýr diyenler, evetçiler ilerici, hayýrcýlar gerici. Vay gericiler vay…
Bir zamanlar bu ülkeyi idare edenler "at
yarýþlarý" tertip ederler ve bu yarýþlarýn
Ayasofya kilise olsun mu - olmasýn mý?
ülkede yaygýnlaþmasý için her hafta
Bir evet mi hayýr mý daha. Evetçiler ilerici,
yarýþlara katýlýrlar. Dönemin güçlü kalemi
hayýrcýlar gerici. Aðrý mý - Ararat mý? Bu
Rahmetli Peyami Safa "bu gidiþle bütün
þekilde liste uzar gider ve sonunda Aralýk
milleti kumarbaz yapacaksýnýz diye" feryat
ayýnda AB. Bize müzakere tarihi verecek
etmeye baþlar. Yapýlan yanlýþlýklarýn yakýn mi - vermeyecek mi? Ýle devam eder…
gelecekte ülkeyi felakete sürükleyeceðini
sonuç mu memlekette herkes kumarbaz
açýklamaya baþlar. Bu konuda sayýsýz
oldu yetmez mi…
makaleler yazar ama, ülke bireylerinde

HER TELDEN

MEMUR-SEN ANKARA ÝL BAÞKANI MUSTAFA
KIR; ‘’HÜKÜMET ÝMF’NÝN AÐZINA BAKIYOR’’

Memur-Sen Ankara Ýl Baþkaný Mustafa Kýr Gazetemize yaptýðý açýklamada Hükümetin
ÝMF’in aðzýna baktýðýný ifade ederek þu açýklamalarda bulundu. ‘’Göreve geldiði günde
Kamu çalýþanlarýnýn durumunun iyileþtirilmesi için 3 yýllýk süre isteyen Baþbakan 3 yýl
dolmasýna raðmen Bütçede yeterli kaynak olmadýðý gerekçesiyle kamu çalýþanlarý, dar ve
sabit gelirliler yine açlýk ve yoksulluða terkedildi. Hükümet göreve geldiðinde bütçenin
sosyal yönünü güçlendireceklerini ifade etti. ÝMF baskýsýna boyun eðerek söylediði
sözleri unuttu.15-30 Aðustos tarihlerinde yürütülen Kamu Sendikalarý ile iþveren kurulu
arasýndaki toplu görüþmelerde hükümet sözcüsünün takýndýðý tavýr kamu çalýþanlarýnýn
gözden çýkarýldýðýnýn ve rantiyeden yana olduklarýnýn açýk bir göstergesidir. Kamu
çalýþanlarý dört gözle uzlaþtýrma kurulunun hükümete sunduðu rapor konusunda
hükümetin vereceði cevabý beklemektedir. Biz Memur-Sen olarak kamu çalýþanlarýný
unutanlarý ve bizi muhatap kabul etmeyenleri seçimlerde bizde muhatap kabul
etmiyeceðiz’’ dedi.

HABER-HABER
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RAMAZAN GELDÝ HOÞ GELDÝ.

Cumartesiyi Pazar’a baðlayan gece Ramazanýn baþlangýcý. Tüm Ýslam ülkelerinde Teravih
Namazý bu gün kýlýnmaya baþlýyor. Pazar günü ise Ýnanan insanlar Oruç tutacaklar. 24
Eylül 2006 tarihinde baþlayan Ramazan ayý 22 Ekim Pazar günü akþamý sona erecek. 23
Ekim 2006 Pazartesi günü Ramazan Bayramý baþlayacak. Bayram 3 gün sürecek. Bereket
ayý Ramazan ayýna müslümanlar buruk giriyorlar. Geçmiþ Ramazanlarda ramazanýn
ilk gününden itibaren alýþveriþ yapmaya baþlayan vatandaþlar bu ramazanda geçmiþ
yýllardaki gibi yoðun alýþveriþ yapmadýklarý görüldü. Esnaflar da bundan þikayetçi.
Ramazanýn ilk gününde müþteri kaynardý diyen esnaf ‘bu sene hiç yok denecek kadar az’
diyerek umutsuzluðu dile getirmeye çalýþtýlar.

EÐÝTÝM SEN ANKARA 1 NOLU ÞUBE BAÞKANI
ABDULLAH ÇÝFTÇÝ TARAFINDAN BASINA VE
KAMUOYUNA AÇIKLAMA YAPILDI.

Eðitim Sen Ankara 1 nolu Þube Baþkaný Abdullah Çiftçi tarafýndan Basýna
ve kamuoyuna açýklama yapýldý. Yapýlan açýklamada þu görüþlere yer verildi.
‘’Bildiðiniz gibi adeta sorunlar yumaðýna dönüþtürülmüþ olan eðitim sistemimize
karþýn 18 Eylül 2006 pazartesi günü, 2006-2007 Eðitim-Öðretim yýlý baþladý.
Tüm eðitim emekçilerine sevgi, barýþ ve huzur içinde geçirecekleri, baþarýlý birr
eðitim-öðretim yýlý diliyorum.
Her geçen gün tahribata uðratýlan eðitim sistemi çaðdaþ, demokratik, laik, bilimsel özünden uzaklaþtýrýlmaktadýr. Her kes için parasýz, kamusal, nitelikli bir
eðitim yerine sadece zenginlerin alabildiði bir hizmete dönüþtürülmek istenmektedir. Öðretmen kariyer basmaklarýna ayrýlarak (apoletlendirerek) bölünmeye
zorlanmakta, TKY ile eðitimi piyasalaþtýrarak öðrenci ve veliyi müþteri, okulu
iþletme gören bir anlayýþ yerleþtirilmeye çalýþýlmaktadýr.
Daha önceki hükümetlerce baþlatýlan AKP Hükümeti eliyle daha bir iþtahla
sürdürülen Neo-Liberal politikalar ekseninde eðitimi piyasalaþtýran anlayýþ sonucu oluþan tahribat karþýsýnda sendikamýz Eðitim Sen tarafýndan baþlatýlan
‘’Bütçeden Eðitime Yeteli Kaynak ve Okuluma Ödenek Ýstiyorum’’ kampanyasý
çerçevesinde duyarlýlýk oluþturma ve destek aramak amacýyla Genel Merkez
Yönetim Kurulu üyelerimiz Sivil Toplum kuruluþlarýný, Demokratik Kitle
örgütlerini, Odalarý, Sendikalarý ve Siyasi Partileri ziyarete devam ediyor.
Yýllardýr ýsrarla dile getirdiðimiz ve takipçisi olduðumuz, geçmiþ iktidarlar
gibi AKP Hükümetinin de görmezlikten geldiði, duymak ve bilmek istemediði
eðitime iliþkin temel hak ve özgürlüklerin yasal, anayasal temelde kullanýlmasýný
saðlamak için kamuoyu oluþturma çalýþmalarýmýzý yaparken tüm toplum kesimlerini ilgilendiren taleplerimiz ve dayanaklarýný bir kez daha sýralamakta yarar
var.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý 42: ‘’Ýlköðretim kýz, erkek bütün vatandaþlar için
zorunludur ve devlet okullarýnda parasýzdýr.’’
*222 sayýlý Ýlköðretim ve Eðitim Kanunu Madde 2: ‘’Ýlköðretim, öðrenim çaðýnda
bulunan kýz ve erkek çocuklar için mecburidir ve devlet okullarýnda parasýzdýr.’’
*Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Sözleþmesi Madde 28: ‘’Taraf devletler,
çocuðun eðitim hakkýný kabul ederler. Bu hakkýn kademeli ve fýrsat eþitliðine
uygun olarak yaþama geçirilmesi için, ilköðretimi her kes için zorunlu ve parasýz
hale getirirler.’’
*Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi Madde 26: ‘’Her insanýn eðitim görme
hakký vardýr. Eðitim parasýzdýr, hiç olmazsa ilk ve temel eðitim evresinde böyle
olmalýdýr. Ýlköðretim zorunludur... ‘’
>Eðitim-öðretim evrensel bir insan hakkýdýr.
>Eðitim-öðretim devletin en temel sorumluluðudur.
>Eðitim-öðretimin nitelikli olarak gerçekleþebilmesi için, bütçeden eðitime yeterli kaynak ve okullara yetecek ödenek (bütçe) ayrýlmasýný talep ediyoruz...
Eðitim-öðretimin bütün kademelerinin her kes için eþit, parasýz ve nitelikli
olmasýný istiyoruz.
Bu temelde bütün þubelerimizde olduðu gibi, biz Eðitim Sen Ankara 1 nolu Þube
olarak, baþta sendikalar, Demokratik Kitle Örgütleri, Odalar, Siyasi Partiler,
Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn yerel birimleriyle birlikte sahiplenmek amacýyla,
toplumun tüm kesimlerine ulaþabilecek çalýþmalarýmýzý yoðunlaþtýracaðýz.
Okullarda, mahallelerde, sokaklarda imza stantlarý kurarak tüm toplum kesimlerine ulaþacaðýz.
AKP hükümeti tarafýndan yapýlan kadrolaþmanýn doruða çýkarýldýðý, özel okullara bütçeden haksýz kaynak aktarma çabalarýnýn yoðunlaþtýðý, kamu okullarýnýn
devre dýþý býrakýlmak istendiði bugünlerde, bu kampanya daha bir önem
kazanmýþtýr.
-Grevli-Toplu sözleþmeli Sendika hakký için, -Herkese nitelikli, kamusal eðitim
hakký için, -Parasýz, bilimsel, demokratik, laik, çaðdaþ eðitim için, -Eþit, özgür,
demokratik, insanca yaþanabilir bir Türkiye için, -Tüm toplum kesimlerini
‘’Bütçeden Eðitime Yeterli Kaynak, Okuluma Ödenek Ýstiyorum’’ kampanyasýna
destek vermeye çaðýrýyoruz.
Eðitim emekçileri olarak üzerimize düþen görev ve sorumluluklarý yerine getirerek mücadelemizi yükseltmeye devam edeceðiz. ‘’ 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’’

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

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

BEYPAZARI

SAKARYA GEÇÝLMEZ ANITINDA 317 ÞEHÝDÝ ANMA
VE ÜZÜM FESTÝVALÝ YAPILDI
Baþkaný Sadi Aras, ADD
Beypazarý Yön. Kur.
Üyeleri, Kýrbaþý Jandarma
Karakol Komutaný ve
vatandaþlar katýldýlar.
Saygý duruþu ve istiklal

17 Eylül 2006 Pazar günü
Yalnýzçam Köyü Sakarya
geçilmez Direniþ Anýtýnda
317 þehidi anma töreni
saat 11.30 da yapýldý.
Beypazarý atatürkçü
Düþünce Derneði ve
Yalnýzçam Köyü Muhtarlýðý
tarafýndan organize edilen
ve bu yýl 3 ncüsü yapýlan
Törene Ankara 2. bölge
Milletvekili Bayram Meral,
Kýrbaþý Belediye Baþkaný
Cengiz Yýlmaz, CHP
Beypazarý Ýlçe Yönetim
kurulu Üyeleri ve ilçe

Þok kampanya!...

marþý ile baþlayan tören
köy sakinlerinden emekli
öðretmen Yakup
Türkyýlmaz’ýn açýlýþ
konuþmasý ile
baþladý.Tükyýlmaz; ‘’Anýtýn
yapýldýðý bölgenin Sakarya
savaþýnda Yunan askerlerinin püskürtüldüðü ve
Türk topraklarýna
sokulmadýðý bir bölge
olarak büyük önem
taþýdýðýný ve 41 köyden 317
kiþinin Sakarya savaþýnda
þehit verildiðini belirterek
kendi dedesinin de þehitler

içinde olduðunu açýkladý.
Sakarya savaþýnýn
püskürtülme noktasý olan
bu anýtta her yýl büyük
Atatürkü þükran ve minnetle anarak törenler yapmaya devam edeceklerini
ifade etti.
Bayram Meral törende
yaptýðý konuþmada
‘’Bu törenin anlamýný
iyi kavradýðýný belirterek bu tür töreblere
devam edilmesi gerekir dedi. Meral,
Hükümet iþçiyi,
köylüyü, çiftçiyi, memuru periþan etti.
Verdiðiniz oylarýn
bedeli bu mu? Uyanýn.
Oylarýnýzý verirken iyi
düþünün, bize verin demiyoruz, dürüst liderlere,
dürüst yöneticilere verin.
40 yýl Türk-Ýþ Sendika
Baþkanlýðý yaptým. Böyle
hükümet ne geldi, ne
gördük. Çalýþanýn,
memurun, iþçinin yetimin
hakkýný vermeyen bir
hükümet var. Biz mecliste
bunun için mücadele veriyoruz. Biz iktidar olursak
temiz toplum, temiz ülke,
temiz ilke için mücadele
etmeyi vaat ediyoruz’’ dedi.

Meral ayrýca
AB olayýna
inanmadýðýný
belirterek AB
demokrasiden
insan
haklarýndan
bahsediyor,
Türkiye’ye
gelir gelmez
Diyarbakýr’a
gidiyorlar.
Oysa amerika
Irakta insan
haklarýný ihlal
edip duruyor, Avrupa seyirci kalýyor. Yalnýzçam
köyü Üzüm Festivalinde
üzüm yetiþtiricileri
arasýnda yapýlan
yarýþmada birinci seçilen
Þükrü Kýlýçarslana ödül
olarak çeyrek altýn verilirken, ikinci Necmettin
Çelikörs’e kol saati,
üçüncü Sami Ülker’e plaket verildi.

Tören sonrasýnda Kýrbaþý
Belediyesine geçen Bayram
Meral ve CHP Yön. Kurulu
üyeleri Baþkan Cengiz
Yýlmaz’ý makamýnda
ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler. Baþkan Yýlmaz
kasabasýnda herkese eþit
davrandýðýný siyasi ayrým
yapmadýðýný belirterek her
siyasi görüþden
kasabalarýna yardým
etmelerini istedi. Daha

sonra Kýrbaþý kahvesinde
vatandaþlarla sohbet eden
Meral’e vatandaþlar
hükümeti þikayet ettiler.
Sizden baþka gelen yok.
seçim zamaný oy istemeye
gelirler dediler. Bayram
Meral; ‘gelecekler, onlar
da gelecekler. mecburen
gelecekler. Geldiklerinde
onlardan hesap sorun’
dedi.

Web sitem yok diyenlere

Uzatýldý

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

ÝÞTE GAZETE
BU YAA...

BEYPAZARI TÝCARET ODASI ÜYELERÝNE

WEB SÝTESÝ ÝÇÝN DOMAÝN PAKETLERÝNDE % 15 ÝNDÝRÝM

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

BU FIRSAT KAÇMAZ TEL:762 51 63

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

