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DEÝK Yeni Dönem Tanýþma ve Yeniden Yapýlanma
Toplantýsý Ýstanbul'da Yapýldý

Hisarcýklýoðlu: "Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Kurulumuzu, Türkiye'nin dünyaya açýlýmýnda öncü bir kuruluþ olarak, bu yeni dönemin koþullarýna uygun hale
getirmeliyiz. Bu yeni dönem için yasal alt yapý tamamlandý. DEÝK artýk çok daha saðlam temeller üzerinde faaliyet gösterecektir. DEÝK çalýþmalarýný,
ülkemizi dünyanýn en güçlü 10 ekonomisi arasýna sokma vizyonuyla sürdüreceðiz."
daha saðlam
temeller
üzerinde faaliyet
gösterecektir.
DEÝK
çalýþmalarýný,
ülkemizi
dünyanýn en
güçlü 10
ekonomisi
arasýna sokma
vizyonuyla
sürdüreceðiz"
dedi.
TOBB Baþkaný
M. Rifat
ÝSTANBUL- Dýþ Ekonomik
Ýliþkiler Kurulu'nun Yeni
Dönem Tanýþma ve Yeniden
Yapýlanma Toplantýsý, Devlet
Bakaný Kürþad Tüzmen'in
katýlýmýyla Ýstanbul'da
gerçekleþtirildi. TOBB
Baþkaný ve DEÝK Yönetim
Kurulu Baþkaný M. Rifat
Hisarcýklýoðlu'nun baþkanlýk
ettiði DEÝK Ýcra Kurulu
Baþkaný Rona Yýrcalý'nýn
oturum baþkanlýðý yaptýðý
toplantýda, DEÝK
kurucularýndan TOBB,
TOBB ETÜ, TEPAV ve
ÝKV'nin üst düzey temsilcileri
de kendi kurumlarýnýn
tanýtýmlarýnýn ve DEÝK ile iþ
birliði konularýnýn ele alýndýðý
birer sunum yaptýlar.
TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu
toplantýda yaptýðý
konuþmada, Dýþ Ekonomik
Ýliþkiler Kurulu'nu,
Türkiye'nin dünyaya
açýlýmýnda öncü bir kuruluþ
olarak, yeni dönemin
koþullarýna uygun hale getirilmesi gerektiðini
vurgulayarak, "Bu yeni
dönem için yasal alt yapý
tamamlandý. DEÝK artýk çok

Hisarcýklýoðlu'nun konuþmasý
þöyle:
"Bugün aramýzda olan Sayýn
Bakanýmýzýn, bürokratlýðý
döneminde ve bakanlýðý
döneminde, dýþ ticaretin
geliþtirilmesine ciddi katký
saðladýðýný hepimiz biliyoruz.
Ayrýca, gümrük kapýlarýnýn
yeniden
yapýlandýrýlmasýndaki kararlý
yaklaþýmý bizlere cesaret vermektedir. Sayýn Bakanýmýz,
her platformda iþadamlarýna
destek olmaktadýr. Ýþ dünyasý
olarak, Sayýn Tüzmen gibi bir
bakana sahip olduðumuz için
kendimizi þanslý hissetmeliyiz.
DEÝK, 5174 sayýlý kanunun
58. maddesiyle, özel hukuk
hükümlerine tabi, tüzel kiþilik
kazanmýþtýr. Türk özel
sektörünün en büyük
kuruluþlarýný bünyesinde
barýndýrmaktadýr. DEÝK,
kuruluþundan bugüne, vazifelerini baþarýyla yerine getirdi.
Çok kýymetli hizmetlerde
bulundu. Özellikle ekonominin dýþa açýldýðý dönemde,
büyük firmalarýmýzýn dýþ
pazarlara yönelmesine çok

ÇAYLAR

Ustalýk Belgesi için
ek süre verildi.
31.10.2006 süre
doluyor.

MESSENGERDAN
Çaycý Salih çay
sipariþlerini bilgisa-

Haberi sayfa 3’de

yardan alýyor
Haberi sayfa 4’de
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AB SÜRECÝ ve büyükelçi B.E.
HansJörg KRETSCHMER
SÖYLEDÝKLERÝ VE
YORUMUM
Yazýsý Sayfa 2’de
Kemal ÇELEN

önemli katkýlar saðladý.
Aradan geçen 18 yýllýk
sürede, hem ülkemiz hem de
dünya çok hýzlý bir deðiþim
süreci yaþadý. Bu deðiþime
ayak uydurabilmek için
kurumlarýn da deðiþmesi
zorunludur. Dolayýsýyla,
bugün, DEÝK'in önümüzdeki
döneme iliþkin vizyonu
üzerinde görüþ alýþ veriþinde
bulunacaðýz. DEÝK, bu vizyon
çerçevesinde faaliyetlerini
nasýl yapýlandýrmalýdýr? Bu
soruya hep birlikte cevap
arayacaðýz.
Bugün, DEÝK büyük
firmalarýmýza sunduðu
hizmetleri sürdürüyor. Bu
alandaki çalýþmalarýný
çeþitlendirerek
güçlendirmelidir. Ayný
zamanda, KOBÝ'lerin de dýþ
pazarlara açýlmasýný, ticaret
ve ortak yatýrým imkanlarýna
ulaþmasýný öncelikleri
arasýna dahil etmelidir.
Bugün Türk ekonomisi,
çevremizdeki ülkelerin
ekonomilerinin dönüþüm
sürecine de katký
saðlamaktadýr. Bu, aslýnda
bizlerin de, global ekonomi
içerisinde global bir oyuncu
olma yolunda tasarladýðýmýz
roldür.
Geçmiþte herkes için
olaðandýþý olan, bugün
sýradan bir olay haline
gelmiþtir. Türkiye'de, 2001
mali krizinden sonra bir dizi
reform gerçekleþtirilmiþtir. 3
ekim 2005 tarihinde Avrupa
Birliði ile katýlým
müzakerelerine baþlanmýþtýr.
Diðer taraftan, Türkiye'nin
bulunduðu bölgede yer alan
ülkelerde önemli geliþmeler
yaþanmaktadýr.
Doðu Asya'dan gelen yoðun

Gönüllü Rehber
Olarak Çalýþan
Erol Üçer
Site Kurdu

rekabet dalgasý tüm dünyaya
olduðu gibi, Türkiye'ye de
yönelmiþtir. Geliþmiþ Batý
Avrupa sýnýrý ve hýzla geliþen
Doðu Asya sýnýrýyla, Türkiye,
Ýtalya ve Çin arasýndaki
coðrafyada en güçlü özel
sektöre sahiptir. Orta Doðu
ve Kuzey Afrika (mena)
ülkelerinin sanayi ürünü
ihracatýnýn % 65'lik bölümü
türkiye tarafýndan
yapýlmaktadýr.
Türkiye'nin çevresindeki
ülkeler, global ekonomiye
entegre olma çabasý içindedir. Ancak, özel sektöre
dayalý piyasa ekonomisine
geçiþ, Doðu Balkanlarda,
Karadeniz Bölgesinde, Orta
Asya'da, Orta Doðu'da ve
Kuzey Afrika'da bunalýmlý bir
konu halindedir. Dönüþüm ve
dolayýsýyla yeni bir ortama
uyum saðlamak, kolay
deðildir. Bu dönüþüm sadece
iktisadi alanla da sýnýrlý
deðildir.
Devletlerin dýþ politika yapým
süreçleri de deðiþmiþtir.
Büyük devletler, küresel pazarda kendi firmalarýnýn çýkar
ve haklarýný korumayý olaðan
dýþ politika faaliyetleri içerisine almýþtýr. Bugün bir
büyükelçinin, bir özelleþtirme
ihalesine giderek, kendi
ülkesinin firmasýna destek
olmasý bizleri
þaþýrtmamaktadýr. Bu süreç
özel sektör ile dýþ politika
yapýcýlarý arasýnda da daha
sýký bir iþbirliðini zorunlu
kýlmaktadýr.
Rekabet ettiðimiz ülkeler,
kendi özel sektörlerinin yolunu açacak, onlara yeni
fýrsatlar saðlayacak
giriþimlerde
bulunmaktadýrlar. Nasýl ki

rakiplerimiz, milli
çýkarlarýnýn merkezine, kendi
þirketlerinin çýkarlarýný
yerleþtiriyorsa, biz de öyle
yapmalýyýz. Ulusal gücün
tanýmý artýk deðiþmiþtir; iktisadi güç en üst sýralara
yerleþmiþtir. Bayraðýmýzý,
dünyanýn dört bir yanýnda
þerefle dalgalandýracak
þirketlere ve ürünlere
ihtiyacýmýz var. Bunlarý
yapýyoruz ama, daha çoðunu
yapmalýyýz.
Bu þartlarda, DEÝK,
geçtiðimiz 18 yýlda ciddi bir
bilgi birikimi ve "saha deneyimi" edinmiþtir. Bunlarýn
yanýnda, dünyanýn dört bir
yanýnda baðlantýlarý ve
kurduðu çok deðerli iliþkileri
vardýr. Dolayýsýyla, DEÝK'in
önümüzdeki dönemde de
etkin ve verimli
kullanýlmasýna daha da ihtiyaç olacaktýr.
Eskiden bir kanat ülkesi
olarak görülen Türkiye,
bugün, dünyanýn gözünün
üstünde olduðu bir bölgenin,
merkez ülkesi konumundadýr.
Bu yeni konum, Türkiye'nin
bölgedeki varlýðýna yeni bir
anlam yüklemektedir.
Türkiye, ilk kez, sadece
nerede
olduðu için
deðil, ne
olduðu için
de önem
taþýdýðý bir
döneme
girmiþtir.
Ýþte, Dýþ
Ekonomik
Ýliþkiler
Kurulumuzu,
Türkiye'nin
dünyaya
açýlýmýnda

öncü bir kuruluþ olarak, bu
yeni dönemin koþullarýna
uygun hale getirmeliyiz. Bu
yeni dönem için yasal alt
yapý tamamlandý. DEÝK artýk
çok daha saðlam temeller
üzerinde faaliyet
gösterecektir. DEÝK
çalýþmalarýný, ülkemizi
dünyanýn en güçlü 10 ekonomisi arasýna sokma vizyonuyla sürdüreceðiz. Bölgesel ve
global sorumluluklarýmýza
cevap verebilmeliyiz. Bu vizyona, Ýþ Konseyi Baþkanlarýmýz
ve DEÝK çalýþanlarýmýzla
ulaþacaðýz. Ben Ýþ Konseyi
Baþkanlarýmýzý bugüne
kadarki özverili
çalýþmalarýndan dolayý kutluyorum. Bundan sonraki
çalýþmalarýnda da baþarýlar
diliyorum.
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliði, bu süreçte daima
iþadamlarýmýzýn yanýnda yer
alacaktýr. Bu anlayýþla,
toplantýmýz katýlarak fikirlerinizi bizimle paylaþacak
olmanýzdan dolayý tekrar
teþekkür ediyor, toplantýmýzýn
baþarýlý olmasýný diliyorum'

CAMÝLER VE DÝN
GÖREVLÝLERÝ
HAFTASI
KUTLANDI

CHP Genel Baþkaný
Deniz Baykal; Bu
iktidar bir an önce
gitmeli’’

DSP Genel Baþkaný
Zeki Sezer
Anadoluyu karýþ
karýþ geziyor

Keçiören Belediye Baþkaný

Haberi sayfa 4’de

Haberi sayfa 3’de

Haberi sayfa 3’de

Haberi sayfa 4’de

Haberi sayfa 4’de

HER TELDEN
HIZ KURBANLARI

Ýnsan hayatý tek düze gitmez.
Hayat çok cilveli bir yoldur.
Ýniþi-yokuþu,düzlüðü-tümseði
vardýr.

Yazýsý Sayfa 3’de
Mehmet BAÞTÜRK

Turgut Altýnok; Ýnsanlýðýn
insana yaptýðý hizmet hak
için’’

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

KÜLTÜR-EDEBÝYAT
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ÞÝÝRLERÝNÝZ
KIYARIM CANA
Tükendi sonunda daðlarca sabrým.
Gelip kaçýracaðým seni ben caným.
Anlamasalar bile dostlar bu halým.
Kýyarým bu cana sensiz be caným.
Sabret dediler hep bile bile.
Kýzgýným kardeþim o esen yele.
Sandýlar beni dünyada köle.
Kýyarým bu cana, fedadýr gül'e
Nasýl dayanýrým gelin olursa.
Benim olacak yere elin olursa.
Güneþime bir anda gölge vurursa.
Kýyarým bu cana onsuz olursam.
Dertleri yazarým derman aramam.
Sevdiðimi bilerek ele veremem.
Onsuz dostlar hayatta bir gün gülemem.
Kýyarým bu cana onsuz olursam.

Erzurumlu Þair Çetin Avcý

PAVYON
Ben geçmiþi düþünmem.
Geçmiþ geçmiþtir zaten.
Düþündükçe acýlarýmý.
Gözümde birikir matem.
Seviyorum diyipte kandýrdý biri.
Gitti gençliðim baharým gülüm.
Zehir oldu dostlarým en güzel günüm.
Þimdi pavyonlarda masacý oldum.
Onyedi yaþýmda hayat doluydum.
Evimizin tek gülü tek kýzýydým.
Alnýmdaki yazýlar ters bir yazýydý.
Þimdi pavyonlarda masacý oldum.
Kendimi kaybettim buldum burada.
Kimbilir daha kimler sýrada.
Aðlýyorum þimdi annem nerede.
Yetiþ be annem kýzýn var pavyonlarda.
Ýnan annem zorla düþtüm buraya.
Aldýlar beni burda inanki farfaraya.
Al götür beni burdan düþmeden keraneye.

Þimdi beni ararsan gel gör pavyonhaneye..

Erzurumlu Þair Çetin Avcý

TÜM SEVDÝKLERÝM
Bana yanlýz yaþamak iyi gelmedi.
Sevdim dedim o yari, o yar sevmedi.
Kurudu dallarým hergün aðlarým.
Beni sevmelerden mahkum ettiler.
Hep yanlýz yaþadým çaresiz kaldým.
Rüyalara düþtüm sevgiye daldým.
Ben böyle kaderden dostlar usandým.
Beni mahkum etti tüm sevdiklerim
Olurmu demeyin oldu birkere.
Ýsyaným feryadým gitti heryere.
Düþüyorum dostlar hergün dertlere.
Beni mahkum eden tüm sevdiklerim.
Soruyorum hergün Allah kuluna.
Kimler düþürdü beni þeytan yoluna.
Herkes sevdiðini takmýþ koluna.
Beni mahkum etti tüm sevdiklerim.

Erzurumlu Þair Çetin Avcý

ÖLÜYE ÇEVÝRDÝN
Zehir kattýn ekmeðime aþýma.
Azrail taþ vurur þimdi baþýma.
Niye çýktýn gülüm benim karþýma.
Ölüye çevirdin yaþarken beni.
Þimdi mezarýma gelip aðlama
Ölen sevdiðimdi diyip aðlama.
Topraðýma düþüp boþa sýzlanma.
Ölüye çevirdin yaþayan beni.
Seni görmeseydim böyle olamazdým.
Boþa isyan edip, boþa ölmezdim.
Kefene sarýlýp toprak olamazdým.
Ölüye çevirdin yaþayan beni.
Kayboldu güneþim kapandý gözüm.
Sana tek hatýram bu dörtlük sözüm.
Ayrýlýk var diye yazýlmýþ yazým.
Ölüye çevirdin yaþayan beni.
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

AB Süreci ve Büyükelçi B.E. Hansjörg
KRETSCHMER SÖYLEDÝKLERÝ

Avrupa
Komisyonu
Türkiye
Delegasyonu
Baþkaný
Kemal ÇELEN
Büyükelçisi
kemalcelen@ortaanadoluas.com
B.E. Hansjörg
KRETSCHMER
Ankara Teknoloji Üniversitesinde yapýlan
toplantýdaki konuþmasýnda Ýletiþimin
öneminden bahsetmiþ Politikalarýn yeterli
olmadýðýna deðinerek Ýletiþim ve dolayýsýyla
elektronik medyanýn önemi üzerinde durduðu,
Yerel Medyanýn önemi üzerinde yaptýðý
konuþmalardan önemli gördüðümüz baþlýklarý
alýyoruz. Buradan
Yerel Yöneticilerin,
Resmi ve sivil
örgütlerin, idarecilerin, idare eden
ve edilenlerin,
köylü, çiftçi ve
memurlarýn almasý
gereken bir þeyler
olduðu kanati ile
önemli gördüðümüz baþlýklarý alýyoruz.. Evet
Hansjörg KRETSCHMER politikalarýn yeterli
olmadýðýnýn altýný çizerek bahsetmesi çok
önemli. ‘’Politikalar yeterli deðil nasýl
algýlandýðý önemli. dolayýsýyla bir sonraki seçimlerde politikalarýn deðiþimi sözkonusu. Bu
nedenle Medyanýn anahtar bir rolü var. Özellikle
elektronik medya. Aldýðýmýz bilgiye göre halkýn
4/3‘ü bilgileri elektronik medyadan alýyorlar.
Gerçekte Medyanýn ister ulusal, ister yerel olsun,
temel amaç ilgili ülkelerdeki ilgili konumu
çok önemli. Türkiyenin AB’ye giriþine yani
üyeliðine karar verecek AB halkýdýr. Bu nedenle
Elektronik medya vasýtasýyla ülkeler birbirlerini
tanýyacaklar tanýþacaklar kararlarýnýn olumluya
dönüþmesi ancak iletiþimle saðlanabilmektedir.
Yeni üye olan ülkelerden Türkiye’nin daha
geliþmiþ olduðunun anlaþýlmasý gerekir. Bu
nedenle Kamu oyundaki siyasi tartýþmanýnda
derin bir tartýþma olmasý gerekir. Þu an AB ye
girme konusunda Türkiyedeki destek % 45-50’ye
düþmüþtür. Bunun sebebi iletiþim sýkýntýsý olabilir. Bekleyen, anlaþmalarý yerine getiren olarak

AÇIK DAVET

‘’Bütün Ýnananlar Kardeþtir’’
Düzenlemiþ olduðumuz proðrama
tüm Beypazarý Halkýmýz davetlidir.
Tarih:15 Ekim 2006 (Pazar)
Saat: 14.00 Yer: Öðretmenevi
Ak Parti Beypazarý Gençlik Kollarý
Proðram:
Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý
Kur’an-ý Kerim, Sinevizyon Gösterimi
Þiir, Ýlahi Grubu
Konuyla ilgili konuþmalar

YENÝ
YILDIZ
G
A
Z
E
T
E
S
Ý

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

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.

gösteren basýnýn sorumluluðu olarak görebiliriz.
AB-Türkiye mesajlarý birlikte algýlayabilmeli.
Bütün bunlar Medyanýn rolüyle üstlenilecektir.
Olumlu yada olumsuz medyanýn rolü özellikle
yerek medyanýn rolü çok büyüktür. Çünkü
onlar halka daha yakýnlar. Onlarýn yazdýklarý
halký daha çabuk etkilemektedir. Türkiye AB’ye
girecekse Türkiye ve AB ülkelerindeki halkýn
iletiþimi sayesinde girecek. diyor büyükelçi.
Kýsa baþlýklar halinde aldýk büyükelçinin
konuþmalarýnýn özünü. Politikacýlar politika
yapabilirler, yapýlan politikanýn nasýl algýlandýðý
daha önemli. Hani eskiden kulaktan kulaða
aktarýlan bir sözün en son duyan tarafýndan ilk
aktarýlan sözle hiç alakasýnýn olmamasý gibi bir
sözün ortaya çýkmasýndaki örnekte görüldüðü
gibi halkýn
söylenenleri nasýl
algýladýðý, yani
insanlara nasýl
ulaþtýðý daha
önemli.
Yöneticilerin
yaptýðý hizmetlerin
veya sözlediði
sözlerin nasýl
anlaþýldýðý önemli. Halka yansýmasý önemli.
Bu yansýma çok baþarýlý bir hizmet olabilir
veya çok olumsu bir söz olabilir olumlu
sözü anlatamazsanýz, baþarýlý bir hizmeti
duyuramazsanýz bu sözde hizmette olumsuz ve
baþarýsýz bir hal alabilir. Ulaþmak istediðiniz
kitle neresi. Siz tüm dünyaya ulaþabilirsiniz
belki ama esas hedef kitlenize ulaþamýyorsanýz
baþarýlý deðilsiniz demektir. Ne kadar baþarýlý
politikalarýnýz olursa olsun sizi hedef kitlenize
ulaþtýran ve doðru anlatacak yerel medyadýr.
Bakýnýz AB bile bunun farkýna vardý yerel
medyayý yanýna çekmeye ve kullanmaya
çalýþýyor. Aslýnda AB süreci Türkiye’de kimsenin
önemsemediði hep övey evlat muamelesi yaptýðý
Yerel Basýný ve var olan deðerini gün yüzüne
çýkartmasý açýsýndan çok önemli. Hele bunun
Türkiye’de resmi kurumlar tarafýndan ve
yetkili aðýzlardan açýklanmasý daha önemli.
AB sürecinde Bunu açýklayan Büyükelçiler,
TOBB, TEPAV, Ekonomipolitikalarý araþtýrma
enstitüsü, Devlet Bakaný Ali Babacan.
Teþekkürler TOBB’ne. Senle baþladý ve devam
edecek bu süreç.

ZAYÝ
Nüfus Kimliðimi, Vergi Kimlik Kartýmý,
C sýnýfý Sürücü Belgemi kaybettim.
Hükümsüzdür.
Ýsa AKKAYA
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
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Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi P. Katý No:6-7-32 Beypazarý
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 Cep:0.532.557 98 53
Ýmtiyaz Sahibi:Orta Anadolu 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

HABER-HABER
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HIZ KURBANLARI
Ýnsan hayatý tek düze gitmez.
Hayat çok cilveli bir yoldur.
Ýniþi-yokuþu,düzlüðü-tümseði
vardýr. Bu yüzden insanlar
hayatýn bu cilveli akýþý
karþýsýnda bazý tabirler
üretmiþlerdir. Ama bunlarýn
hepsi aþaðý yukarý kaderle ilgilidir. "kader kurbanlarý",
"kader mahkumlarý", "kadersizler", "talihsizler", "þansýzlar",
Mehmet
"þansý yaver gitmedi", "vermeyince Mabut ne yapsýn Mahmut", "Amma talih
kör Salih…" gibi liste uzar gider… bütün
bu ifadelerin yanýna son günlerde ortaya
çýkan bir tabiri daha eklememiz gerekmektedir. "HIZ KURBANLAI"

HER TELDEN

tarihin tozlu raflarý arasýnda
kalmýþtýr.

Zamanýn deðiþmesiyle hýzlý
yaþamanýn da kurallarý
deðiþti. Þimdi hýzlý yaþama
denince 10 yaþýnda hýzlý
sigara içmek, 12 yaþýnda
uyuþturucu kullanmak, 15
yaþýnda disko - bar dolaþmak
bütün bunlardan zaman
BAÞTÜRK ve
kalýrsa 20 yaþ dolaylarýnda
"altýn vuruþ" tabir edilen aþýrý dozda
uyuþturucuyla dünyaya veda etmek. Bu hýzlý
yaþayan hele biraz da sonradan türedi
zengin çocuðu olursa seyret o zaman tepe
göz denen beyaz camdaki görüntüleri. Sahte
aðýtlar, sahte göz yaþlarý ve göz boyamayla
Hýz aslýnda çok önemli bir kavramdýr. Ýnsan
beraber "vur patlasýn çal oynasýn" tabir
hayatýnýn doðumundan baþlayýp ölümüne
edilen hýzlý yaþam. Þayet yaþam buysa yaþa
kadar hatta ölüm ötesine kadar yakasýný
yaþayabilirsen… Bunlar kader kurbaný mý?
bir türlü býrakmayan bir kavramdýr. Hýzlý
Toplum kurbaný mý? Hýzlý yaþam kurbaný mý?
doðdu - yavaþ doðdu sözlerinden baþlayýp da
Beðen beðen de al. Ýþte Pazar iþte mal…
daha hayatýný tam yaþamadan, çok hýzlý öldü
tabirinin yanýna, hayat çok hýzlý akýyor tabiri- Birde bize yine bize özgü bir hýz kavramý var
ni de eklemek gerekmektedir. Bunlar iþin
ki: Türk toplumunun sonunu bu hýz getirecek
bir yönünü ilgilendirmektedir. Bizim üzerinde
diye söylemek kehanet olmaz. Mübarek öyle
durmak istediðimiz konu daha farklýdýr… Asýl hýzlý yaþýyor ki günlük 10, 20, 30 katlamalý
konuya deðinmeden önce, hýz konusunu biraz hayatý söndürüyor. Ýþte asýl hýz kurbanlarý
mizahileþtirelim…
bunlardýr. Adýna "Trafik canavarý" dedik,
yol kenarlarýna koca koca vampir suratlý
Kainat için ýþýk hýzýnýn önemini bilmeyen yok- panolarýný astýk ama, hýz tutkunlarýnýn
tur. Þayet ýþýk hýzýný kavrayamaz isek, kainat
hýzýný engelleyemedik. Nasýl engelleyeceksin?
konusunda bir þey anlayamayýz. Iþýk hýzýndan Sonradan türedi zengin veledi, aldýðý
etkilenerek roket gibi hýzlý araçlar yapýlmamýþ uyuþturucu neticesinde göklerde uçarken
olsaydý, uzay konusunda da pek bilgi sahibi
çarpýp katlettiði bir insan için, bir insan
olamazdýk. Ama her þeyden önce zaman
öldü de ne oldu dediðinde o yerde ayaðýndan
olmamýþ olsaydý hýz kavramýnýn varlýðýndan
asmadýk dan sonra (Cezayý otorite verir, ama
da asla haberimiz olamazdý.
suça verilen ceza suçu engellemiyorsa bu ceza,
ceza olmaktan çýkar)hýzlý yaþam engellenir
Hýz kavramýndan haberimiz olduðu için hýzla
mi? Memleketin büyük bir çoðunluðu açlýk
ilgili birçok söz bile üretmiþiz. Ýþte bunlardan
sýnýrýnýn altýnda olduðu ülkede askeri ücretin
bir tanesi "Hýzlý yaþa genç öl" sanýrým dünya
üçte ikisi kadar olan trafik para cezasý, büyük
üzerinde hýzlý yaþayýp genç ölmek bizim millet- bir kitle için çok aðýrdýr ama asýl hýzlý yaþayan
imize özgü bir olgudur. Tarihi süreç içerisinde "hava da bulup tava da yiyenler" için hiç de
nizamý bozulan aleme nizam vermek için at
ceza deðildir. Gerisini ona göre hesap etmek
sýrtýnda huduttan hududa koþan ve vatan
lazým… ve þimdi hýz sonucu hayatýný kaybemüdafasý uðruna canlarýný hiçe sayarak
denler mi hýz kurbaný yoksa hýz yüzünden
þehit olan hýzlý yaþayanlar artýk tarih sahninsanlarýn hayatlarýna son veren insanlýk
esindeki yerlerini almýþlardýr. Onlarýn anýlarý
kaçkýnlarý mý hýz kurbaný?...

CHP GENEL BAÞKANI DENÝZ BAYKAL;
‘’Bu iktidar bir an önce gitmeli’’
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DSP DURMUYOR
DSP Genel Baþkaný Zeki Sezer Gazetemize açýklamalarda bulundu.

Anadoluyu karýþ karýþ gezen DSP Genel Baþkaný Zeki Sezer; ‘DSP durmuyor’ dedi.
DSP ‘’Haydi Kadýnlar siyasete kampanyasý’’ ile kadýn üye sayýsýný hýzla artýrýyor. ‘Kadýnlarýmýzý
karar mekanizmalarýndan ve sosyal yaþamdan uzaklaþtýrmak isteyen zihniyete DSP’li Atatürk’ün
izindeki kadýnlar dur diyecek’ diyen DSP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve eski devlet bakaný Melda
Bayer, ilk seçimde kadýný arka plana iten eve kapatan zihniyete yine kadýnlar tarafýndan cevap
verileceðini ve AKP nin tarihe gömüleceðini söyledi.
Zeki Sezeri 27.09.2006 tarihinde ziyaret eden fahri muhabirimiz Saadettin Ülker’e DSP Genel
Baþkaný Zeki Sezer ‘’ Ýstanbulda bulunduðumdan dolayý Yalnýzçam Köyünde yapýlan 317 þehidi
anma ve Sakarya Geçilmez anýtýnda düzenlenen törene katýlamadýðýný belirterek; ‘Anýta yapýlacak
yardým ve hizmet için hazýrýz ve zamanýnda yardým yaptýðýmýzý da biliyorsunuz. Gazetenize abone
oluyoruz ve haberlerinizi de beðeniyoruz. diyerek görüþlerini gazetemize açýkladý. Sezer; ‘’Biz bu
hükümete barajý indirin demiyoruz. Biz hükümet olunca indireceðiz diyoruz. Ýmralý adasýnda
yatan 30 bin kiþinin katilini bizim iktidarýmýzda biz kenya da yakalayýp getirdik. Bizim baþarýmýz
saymakla bitmez. 2007 seçimlerinde iktidar olacaðýz. Bu iktidar gitmeli diyoruz. Atatürkün
yolundayýz. Bizi kimse durduramaz. Çok ve çok çalýþacaðýz. Ýktidar olacaðýz. Sn Deniz
Baykalýn dediði gibi ilk iþimiz dokunulmazlýðý kaldýracaðýz. Türbaný gündeme getireceðiz. AKP’ye
þeçim malzemesi yaptýrmayacaðýz. Bu bilinçli seçmen AKP ye oy vermeyecek. Mitinglerde öyle
söylüyorlar. Þehitler bizim, askerler bizim, polisler bizim. AKP Lübnana asker gönderdi. Bizi
Kýbrýsta 1974 de savaþ yaparken kim bize asker gönderdi. Biz bunlarýn yaptýklarýný asla kabul
etmiyoruz. Mecliste güçlü muhalefet yok, azýnlýk var. Fýrsat bilip yasal olmayan, yasaymýþ gibi
yapýyorlar’’ açýklamalarýnda bulundu.

Kýrbaþý Belediyesinden Kasaba halkýna Ýftar Yemeði
Kýrbaþý Belediyesi Kýrbaþý Beldesi sakinlerine iftar yemeði verdi. 150 kiþiye verilen
yemeðe AK Parti milletvekilleri katýldý. Baþkan Cengiz Yýlmaz Çayýn ötesi Ak Partinin
diyerek Ak Parti Milletvekillerine Hoþgeldin konuþmasý yaptý. Ankara 1. Bölge
milletvekili Remziye Öztoprak, yanýnda Bolu Milletvekili, Denizli Milletvekili,
Balýkesir Milletvekili ve Ak Parti Ýl ve ilçe Yönetim Kurulu üyeleri de katýldýlar.
Milletvekilleri Ýftar yemeði sonrasýnda kýsa konuþma yaparak vatandaþlarýn sorularýný
cevaplandýrdýlar.

KEÇÝÖREN BELEDÝYE BAÞKANI
TURGUT ALTINOK;
‘’Ýnsanlýðýn insana yaptýðý hizmet hak için’’

CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal gazetemiz fahri muhabiri Saadettin Ülker’e þu
açýklamalarda bulundu. Baykal; Bizim mücadelemiz bu iktidar bir an önce gitmeli,
gitmeside 2007 genel seçimlerde. Biz iktidar olursak
1-Önce dokunulmazlýðý kaldýracaðýz. Bu kesin 10 yýldan beri söylüyorum, söylüyoruz.
CHP milletvekilleri tümü dokunulmazlýk kalksýn diyoruz. AKP milletvekillerinin muhalefet vekillerden 100 tanesi kalsýn diyorlar.
2-Türban sorunu seçim malzemesi yapacaklar. Þimdiye kadar türban sorunu gündeme
getirmediler.
3-Çiftçi esnaf memur iþçi emekli, baðkurluyu maðdur ettiler. Türk halký zor durumda.
Diyanet varken Milli eðitim Bakaný Fetva veriyor. Bakanlarýn hepsi tuhaf, vezir, ukala
hareket tavýr tanýnýyorlar.
4-Bu hükümet ulusal duyarsýzlýk halinde ulusal duyarlý davranýyoruz. Kocaeli
Üniversitesinde konuþmasýnda öðrenciler Baykalý coþkuyla karþýladýlar, baþbakan asker
yan gelip yatýyor demesi öðrenciler baþbakaný kýnýyoruz dediler.
5-Papa yalnýþ konuþtu. Hata yaptý. Papa yaptýðý hatayý özür bile dilemedi. Türkiye
ye ziyaret yapabilir dedi. Bu iktidar bizim dinimize, kutsal kitabýmýza, dinimize, peygamberimize dil uzatanlara türk ve müslüman islamiyete tanýmlamaz. O papa batý dünyasý
adýna islamiyeti bize anlatmaya mý çalýþýyor. Hükümet hýristiyan alemine anlatsýn. dedi.
Anasayla deðiþiklik olmazsa kanun çýkar dokunulmazlýk kalkar dedi.

Keçiören Belediye Baþkaný turgut Altýnok; iki dönem baþkanlýk yaptým. Dün öyleydi bugün böyle.
Hizmet için varýz. Ýnsanýn insana yaptýðý hizmet hak içindir. Peygamberimiz Hz. Muhammedin
‘halka hizmet, hakka hizmet hadisiyle yola çýktýk. Geçmiþ Belediye Baþkanlarý çalýþmamýþ. Biz
çalýþýyor, en güzel þekilde yapmaya devam ediyoruz. Hiç þüpheniz olmasýn kani olun.Keçiören 23
Nisan Pazar yeri Hayýrlý Uðurlu olsun, Gülçiçek parký hayýrlý olsun, bizi çekemeyen kiþiler var,
onlar kendilerini bilirler. Daðdan gelen baðdakini kovar derler ya, bizi kimse kovamaz. Biz
onlarý kovarýz. Hükümetler siyasiler bu teröre dur demeli. onlarca , binlerce þehit veriyoruz. Bir
avuç terör örgütüne dur demenin zamaný geldi. Geç bile kaldýk. Birlik beraberlik, zoru bozar.
Gelin birlik olalým diyen Yunus Emrenin sözü dolayýsýyla Türkün Türkden baþka dostu yoktur.
Korkmuyoruz. Biz Osmanlý torunlarýyýz. Atatürkün kurduðu Cumhuriyeti yaþatacaðýz 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

Beypazarý Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezinde çay ocaðý iþleten Salih Çelik çay ocaðýna

kurduðu bilgisayarla esnafa messengerden çay servisi yapmaya baþladý. Hemen hemen
tüm iþyerlerinde bilgisayarýn olmasý çaycý salihin iþlerinide kolaylaþtýrdý. Diafon, kablo
derdinden kurtulan Salih Çelik Çay Ocaðýna kurduðu ve abonesi olduðu Messengerden
iþyerlerinden çay sipariþi alarak hizmet vermesi esnafýda mutlu etti. Esnaflara gelen
müþterilerin çaylarýn messengerden söylendiðini görmesi ise ayrý bir þaþkýnlýk ifadesi.
Müþteriler önce þaþýrýyorlar sonra da teknoloji hayatýmýzýn her evresine girmeye baþladý
diyerek ‘’çaylar messenger’dan’’ espirisini yapýyorlar.

ANKARA MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRÜ BEYPAZARINI ZÝYARET ETTÝ
Ankara Ýl Milli Eðitim Müdürü 20/09/2006 çarþamba günü Beypazarýný ziyaret
ederek Endüstri Meslek Lisesi okul inþaatý ve yeni öðretime açýlan Anadolu Öðretmen
Lisesinde denetlemelerde bulunarak öðrenci ve öðretmenlerle görüþüp istek ve ihtiyaçlarýný
dinledi.

USTALIK BELGESÝ ÝÇÝN EK BÝR SÜRE VERÝLDÝ.

Bugüne kadar mesleðinde hiç Ustalýk veya Kalfalýk Belgesi almamýþ olanlar için
01.08.2006 tarihinden itibaren 6 aylýk ek bir süre verilmiþtir.
-Mesleðin kapsama alýndýðý tarihte 16 yaþýndan büyük olan kiþiler Kalfalýk Belgesi için
Ýntibak Eðitimine müracaat edebilirler.
-Mesleðin kapsama alýndýðý tarihte 18 yaaþýndan büyük olan kiþiler Kalfalýk Belgesi için
müracaat edebilirler.
-Mesleðin kapsama alýndýðý tarihte Vergi Kaydý bulunanlar Ustalýk Belgesi almak için
Tamamlama Eðitimine müracaat edebilirler.
-Yeni kapsama alýnan mesleklerde müracaat süresi kapsama alýnýþ tarihinden itibaren 3
aydýr. (01/08/2006 - 31/10/2006 arasý)
3308 sayýlý kanun gereðince Ustalýk belgesine sahip olanlar veya bunlarý iþyerlerinde
çalýþtýranlar baðýmsýz iþyeri açabilir. Belediyeler ve iþyeri açma izni vermeye yetkili diðer
kurum ve kuruluþlar iþyeri açacaklardan, meslek odalarý ise iþyeri sahibi olarak üye kaydý
yaptýracaklardan, ustalýk belgesi istemek zorundadýr. “Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere ihtar cezasý verilir. Ýhtarýn tebliðinden itibaren 10 gün içinde yükümlülüklerini yerine
getirmeyenlerden; asgari ücretin bir aylýk tutarýnýn üçte ikisi kadar ,para cezasý verilir.”
Fiilin tekrarý halinde bu cezalar iki katýna çýkarýlýr.
Filin sürmesi halinde meslekten geçici men cezasý verilir.
Cezalar mahallin mülki amirince uygulanýr.
“Ustalýk belgesi olmadan kanuna aykýrý olarak açýlan iþyerleri durumun öðrenilmesinden
itibaren Ýl Çýraklýk ve Mesleki Eðitim Kurulu ile ilgili mercilerin müracaatý üzerine mahallin mülki amirince yedi gün içinde kapatýlýr.”

Þok kampanya!...

30 Kasým
Son Gün

BÖLGE
TÝCARET
AJANDASI
ve REHBERÝ
HAZIRLANIYOR

Ticaretle mi uðraþýyorsunuz? Telefonla
aranmak istiyorsanýz bizi arayýn.

ORTA ANADOLU REKLAM
AJANSI Tel:0.312.762 51 63

CAMÝLER VE DÝN GÖREVLÝLERÝ HAFTASI KUTLANDI
1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri haftasý Beypazarý Müftülüðünce deðiþik faaliyetlerle
icra edildi. Öðretmenevi Salonunda Konferans verildi.
Ezan yarýþmasýnda Türkiye 3. ncüsü olan Kurþunlu Camii müezzini Tayyar Özdemir’e
takdir belgesi ve hediyesi Beypazarý Müftüsü tarafýndan verildi. Hastane ziyaret edildi.
Camilerin temizlikleri yapýldý. Mevcut din görevlileri ve emekli olanlara 3 Ekim salý günü
Beypazarý Diyanet Yayýnevi lokalinde çaylý sohbet toplantýlarý yapýldý.
Son olarak 7 Ekim Cumartesi günü öðle namazýný müteakip vefat eden din görevlileri
için merkez camide öðle namazý öncesi mevlid okutulacak.

BEYPAZARINDA
GELENEKSEL RAMAZAN ETKÝNLÝKLERÝ
Beypazarý Belediyesi tarafýndan her yýl organize edilen "Geleneksel Ramazan Ayý
Etkinlikleri" Ramazan ayýnda yine yapýlýyor.
Ticaret Lisesi Salonunda saat:21:00'de düzenlenen tüm etkinliklerde, ulaþýmýn daha
kolay hale gelmesi amacýyla Oðuzkent, Ayvaþýk ve Atatürk Parký önünden saat:20:45'te
ücretsiz otobüs seferleri yapýlýyor.
ETKÝNLÝK TAKVÝMÝ:
30 EYLÜL 2006 CUMARTESÝ: "Geleneksel Ramazan Eðlenceleri Açýlýþ Gecesi":
Karagöz ile Hacivat, Piþekar ve Kavuklu, Meddah, Orta Oyunu ve Birbirinden Özel
Kuklalarýn Gösterileriyle Dopdolu Bir Ramazan Gecesi.....
6 EKÝM 2006 CUMA: " Semih Sergen ile Yunus'tan Mevlana'ya Þiirler ve Tasavvuf
Sohbeti"....
13 EKÝM 2006 CUMA: "TRT Ankara Radyosu Sanatçýlarý Ýle "Tasavvuf Müziði Türk
Sanat Müziði Konserleri ve Semazen Gösterisi"...

Erol Üçer site kurdu

Beypazarý Kaymakamlýðý Turizm Rehberi olarak hizmet verirken sözleþmesi bitiminde
sözleþmesi uzatýlmayarak görev verilmeyen Erol Üçer kaymakamlýkta iken sürdürdüðü
rehberlik görevini gönüllü olarak sürdürmeye devam etti. Halen Gönüllü Rehber olarak
hizmete devam eden Erol Üçer birde kendine site kurdu. Erol üçer Beypazarý dýþýndan
Beypazarý’ný ziyarete gelenlere kendini daha iyi tanýtabilmek için kurduðu site Beypazarý
hakkýnda hemen hemen tüm bilgileri içeriyor. Ticari amaç taþýmayan site sadece
tanýtýma yönelik ve Erol Üçer hakkýnda bilgiler içeriyor. Siteyi yayýna hazýrlayan kuruluþ
Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ.
Erol Üçerin sitesinde dolaþmak için adresi þöyle
www.erolucerbeypazari.com
Erol Üçer’in sitesinde hepinize iyi gezintiler

55 YTL

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

BEYPAZARI

Erol Üçer’e mesaj atmak için maili ise info@erolucerbeypazari.com

Web sitem yok diyenlere

Yine
Uzatýldý

Kemal ÇELEN
TEL:762 51 63

06 Ekim 2006 Cuma Yýl:3 Sayý:157 Fiyatý: 50.- YKr

ÇAYLAR MESSENGER’DAN

YETERLÝ

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

