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
BEYPAZARI

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

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

Kemal ÇELEN
TEL:762 51 63
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*www.yeniyildizgazetesi.com

YETERLÝ

*www.ortaanadoluas.com

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

2 metre yayýn aða takýldý. Caddeye Park Alýþkanlýk
Hasan Polatkan Barajýnda Balýkçýlýk yapan avcýlarýn aðýna
2 metre uzunluðunda 90 kilo aðýrlýðýnda balýk takýldý.
Takýlan yayýn balýðýnýn birinci aðý parçaladýðý ve ikinci aða
takýldýðý balýkçýlarca ifade edildi. Beypazarý’na getirilen ve
Manavlar halindeki balýkçý Necdet Yolsýðmaz tarafýndan
950 milyona sÇayýrhandaki balýkçýlardan satýn alýnarak
balýkçý tezgahýna kondu. Beypazarý Gönüllü Turizm Rehberi
Erol Üçer ve gezdirdiði turistlerin de dikkatini çeken 2 metre
uzunluðundaki Yayýn Balýðý görenleri þakýna çevirirken
Turizm Rehberi Erol Üçer ‘’1964’de de böyle bir balýk
yakalnmýþtý ve 142 kilo boyu 2 metre 20 cm gelmiþti. Bu
Ýlçemize gelen ikinci büyük yayýn balýðý’’ açýklamasýnda
bulundu.
Havalarýn yaðýþlý olmasý ve barajdaki suyun bulanýk olmasý
nedeniyle derinlerde yaþýyan bu büyük balýklar berrak su
bulmak için yukarlara çýktýðýnda balýkçýlarýn aðlarýna
takýldýklarý belirtildi. Balýkçý Necdet Yolasýðmaz temzilenmiþ
olarak kilosu 15 YTL’den bugün satýþa baþladý.

RAMAZAN AYI NEDENÝYLE THK 300 AÝLEYE
DONDURULMUÞ KIYMA DAÐITTI

THK Beypazarý Þubesi Adak Kurbanlarýndan yapýlan
ve E.B.Kurumunda dondurulan Dondurulmuþ
Kýymalarý Ramazan Ayý içinde Beypazarýnda tesbit edilen Muhtaç 300 aileye daðýttý.
Beypazarý Ýlçe Merkezi ve köylerde bulunan Beypazarý
Kaymakamlýðýnca fakir olduklarý tesbit edilen 300
muhtaç aileye 1.400 gramlýk kýyma paketlerinin daðýtý
THK Beypazarý Þube Baþkanlýðýnca yapýldý. Toplam
420 kilo kýyma 300 aileye daðýtýldý. Daðýtýmlar THK
Beypazarý Þube Baþkanlýðý tarafýndan adresi tesbit
edilen adreslere bizzat teslim edildi. Þube Baþkaný
Mehmet Ali Dikmenlioðlu ‘’THK topladýklarýný yardým
olarak fakir ve muhtaç ailelere geri veriyor. Özellikle
bu yardýmýn Ramazan ayýnda yapýlmasý daha da
anlam kazandýrýyor. Yardýmlar gerçekten muhtaç olan
ailelere yapýlýyor’’ açýklamasýnda bulundu.
BEYPAZARI
TÝCARET
ODASINDAN
YARDIM
Haberi sayfa 2’de

CUMHURÝYET
BAYRAMI
KUTLANDI

Haberi sayfa 2’de

FORUM

AB Süreci ve Büyükelçi B.E.
Hansjörg KRETSCHMER
SÖYLEDÝKLERÝ
ve yorumum
Yazýsý Sayfa 2’de
Kemal ÇELEN

OTOPARK DA VAR AMA CADDEYE PARK
ALIÞKANLIK. ARAÇLAR CADDE KENARLARINDA

Ankara'nýn turistik ilçesi Beypazarý'nda otopark sorunu olmamasýna
raðmen araçlarýn cadde ve sokak kenarlarýna konmasý alýþýlagelmiþ
görüntülerden. Beypazarý'nda 3 otopark mevcut. Ýlçe Trafik Komisyonu
her yýl cadde ve sokaklara park yapýlmamasý ile ilgili kararlar alýr. Ancak
bu kararlar ne uygulanýr, ne de vatandaþa kesilen cezalar araçlarýn
cadde kenarlarýna konmasýný engeller. Ýþyeri sahipleri baþka araçlarýn
iþyerlerinin önüne araç konmasýna 'araçlar iþyerlerimizin görünmesini
engelliyor derken' kendisi aracýný iþyeri önüne park eder.
Trafik Polisleri komisyon kararýndan hemen sonra cadde kenarlarýna
konan araçlara ceza yazsa da yine araçlar cadde ve sokak kenarlarýna
konmaya devam ediyor. Turistik bir ilçe olan Beypazarý'nda araçlarýn
parklara konmayarak cadde ve sokak kenarlarýna park edilmesi alýþkanlýk olarak devam etmesi esnafýn iþine de mani olurken bu sorunun
çözümünü isteyen vatandaþlar; ''Beypazarý’nýn hemen hemen bütün
cadde ve kenarlarý araç oto parký olmuþ. Sokak ve caddelerimiz araçlarýn iþgali altýnda. Yaya kaldýrýmýndan karþýya geçerken bu araçlar
yüzünden can güvenliðimizde tehlikeye giriyor. Bu sorunun çözülmesi ve
Beypazarý'ndaki sokak ve caddelere park edilme alýþkanlýðýnýn yaptýrýmla
kaldýrýlmasý gerekiyor. Þirin Beypazarý'na yakýþmayan ve çirkin bir
görüntü veren cadde kenarý oto park olayýnýn çözümü için yetkililerimizin
konuya eðilmelerini bekliyoruz'' diyorlar.

ÞEKERBANK 6 KASIMDA AÇILIYOR

Þekerbank Beypazarý Þubesi 06.11.2006 Pazartesi günü saat 11.00’da
yapýlacak törenle Ýrfan Gümüþel Caddesi No:59 adresinde hizmete baþlayacak.
Geçmiþ yýllarda Beypazarýnda faaliyetini sürdüren daha sonra kapanarak
Ankara Birlik Þubesinde hizmet veren Þekerbank Beypazarý Þubesi yeniden
hizmete giriyor.
Þekerbank Telefon numaralarý da belli oldu. 763 60 13-763 60 31

YABANÝ
KOYUNLAR
ÜREMEYE
BAÞLADI

KIRMIZI
IÞIÐA
ALDIRAN
YOK

Onur Öymen
gündemi
deðerlendirdi

Beypazarýnda
Elektrik
Kesintisi

ATO’DAN
TÜKETÝCÝYE
‘’869 ÇAÐRISI’’
Haberi sayfa 3’de

Barajda Balýk Ölümleri

Haberi sayfa 3’de

Haberi sayfa 4’de

HER TELDEN
YEHOVA ÞAHÝTLERÝ'NÝN
HEDEFLERÝ VE
ÇELÝÞKÝLERÝ

Ýlk insan ve ayný zamanda ilk
peygamber olan Adem'den itibaren insanlar arasýnda

Yazýsý Sayfa 3’de

Mehmet BAÞTÜRK

Haberi sayfa 4’de

Haberi sayfa 4’de

Haberi sayfa 4’de

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63
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KÜLTÜR-EDEBÝYAT

ÞÝÝRLERÝNÝZ
Gece uykumu bozarým.
Sana þiirler yazarým.
Ben bir garip ozaným.
Sen ne biçim yaþýyorsun.
Erzurumlu Þair Çetin AVCI

BENÝM OLA
Bulutlar toplanmýþ gökyüzüne,
yaðmur damlýyor güzel yüzüne,
anasý içeri gir der güzel kýzýna,
içeri girmeden baktým gözüne.
Gönül ahu deðer bulmuþ dolanýr.
Çýkmýþ cama cam önünde boyanýr.
Sevgi neki sevdalým diye sayýlýr.
Gözlerim bakar içim bayýlýr.
Ne olursun gözlerime bakma birtanem.
Ýpek gibi saçlarý omuzda dane dane.
Bana sevgilim dese kýymazmýyým ben cane.
Benim ola güzel allahým ne þahane.
Parmaðýnda yüzük inci tanesi gibi.
Dönüyorum her gece orda pervane gibi.
Kaderin yok demesi felekten darbe gibi.
Benim ola o güzel, Allahým evli gibi.
Erzurumlu Þair Çetin AVCI
SEN NE BÝÇÝM
Rüzgar gibi esiyorsun.
Çiçek versem küsüyorsun.
Baþakasýyla geziyorsun.
Sen ne biçim yaþýyorsun.
Evime gelme diyorsun.
Mesajda sevmem diyorsun.
Beni görsen sarýyorsun.
Sen ne biçim yaþýyorsun.
Ona buna sýrýtýrsýn.
Gezer tozar kýrýtýrsýn.
Yüz verirsin sürütürsün.
Sen ne biçim yaþýyorsun.
Aðlarým duman olurum.
Seni görür kahr olurum.
Gitme kurbanýn olurum.
Sen ne biçim yaþýyorsun.

CEVAP VERÝYOR
......... diye bir güzel geldi yanýma,
okudu þiirimi güldü halýma,
eh iþte deyip gitti yoluna,
.......... cevap veriyor böyle soruna.
Beyazlar giyinmiþ, dönmüþ geline.
Siyah kemer baðlamýþ ince beline.
Birde kýna yakmýþ pamuk eline.
.......... cevap veriyor böyle soruna
Konuþurken yanaklarda gamze oluþur.
Hergün baþkalarýyla gider buluþur.
Pastaneye gelir benle konuþur.
........ cevap veriyor böyle soruna.
Saçalarýna takmýþ yaylý tokayý.
Hafiften güldü yaptý þakayý.
Herkes gördü aramýzda vakayý.
............ cevap veriyor böyle soruna.
Yaþ küçük kendi güzelmi güzel.
Bekarla evliyle her daim gezer.
Anasý babasý hep ona kýzar.
........... cevap veriyor böyle soruna.
Erzurumlu Þair Çetin AVCI

BEYPAZARI TÝCARET
ODASINDAN YARDIM

Beypazarý Ticaret Odasý Altay, Çayýrlýoðlu,
Endüstri Meslek Lisesi ve Namýk Kemal
Ýlköðretim Okullarýnda okuyan yaklaþýk 600
öðrenciye ihtiyaçlarý olan kitap, kýrtasiye, ayakkabý yardýmý yaptý. Toplam 15 milyar bedeli olan
yardýmlar Ramazan ayý içinde yapýldý. Ayrýca
Ramzan ayý içinde 15 milyar lira deðerinde 600
kiþiye gýda paketi daðýtýldý.

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

GAZETECÝ ARKADAÞIMIZIN
BÜROSU YANDI GEÇMÝÞ OLSUN

Beypazarýnda
meslektaþýmýz
Yeni Sakarya
Gazetesi
Genel Yayýn
Yönetmeni
Özden Ünal’ýn
geçtiðimiz
hafta içinde 22.10.2006 Pazar günü Akþam
saatleri 17.30 sýralarýnda bürosunda yangýn
çýktý. Çýkan yangýnda bürodaki eþyalar kül
oldu. Bilgisayar zarar gömezken diðer tüm
eþyalar yanýp kül oldu. Olayý geç öðrendik. Yangýnýn sobasýndan çýktýðýný duyduk.
Meslektaþýmýz, arkadaþýmýz Özden Ünal’a
geçmiþ olsun dileklerimizle birlikte Sakarya
Gazetesinin tüm yayýn ekibine de geçmiþ
olsun dileklerimizi iletiriz.
Yýllardýr var etmeye çalýþtýðýnýz birikimlerinizin bir anda kül olmasý nedir çok iyi biliriz.
Bu yüzden arkadaþýmýza yanýnda olduðumuzu
ve destekçi olacaðýmýzý ve olaydan dolayý da
derin üzüntü içinde olduðumuzu bildirdik.
Kolay mý?
Güvendiðin daðlara bir gece kar yaðacak,
yada sýðýmndýðýn yer kül olacak, çok zor.
Ancak yaþayan bilir. Hele arþiv tuttuðu

bilgisayarýnýn yok olmasý kadar kötü bir
þey yok. mal geri alýnýr. Allah kazanç verir
ve kaybolan, zayi olan veya çalýnan tekrar
geri alýnabilir. Ama arþivinizin, yýllardýr birkiminizin bir anda yok olmasý nedir ancak
bunu bizim gibi gazetecilik yapanlar bilir.
Ben arþivimi saklayacak bir formül buldum.
Bilgisayarýmda olan arþivimin yedeðini aldým.
Olur ki hýrsýz mýrsýz girer ya da Sakarya
Gazetesinde olduðu gibi bir yangýn çýkar.
Tedbir almak gerek. Yanan veya çalýnan
Bilgisayar yerine yine konabilir ama yýllardýr birikim olan arþivin yerine konmasý
mümkün deðil. Milyarlarca lira da ödeseniz
yerine koyamazsýnýz. Ortada sadece kaybolan ve çaresiz bakakalan boþluða bakan ve
ne yapacaðýný þaþýran gözler kalýr. Bu gözler
ne görürse ve gören gözler ne düþündürürse
düþünsün artýk yapabilecek de bir þey de yoktur.
Sakarya Gazetesinde çýkan yangýnda tek teselli olunacak þey bilgisayarýna zarar gelmemiþ
olmasý. Arkadaþýmýz gerçi arþivini bilgisayarda pek tutmaz ama yine de bazý arþiv ve
þablonlarý o bilgisayarda býraktýðýný biliyorum. Bu onun açýsýndan teselli ikramiyesi gibi
oldu. Tekrar geçmiþ olsun diyerek yanýnda
olduðumuzu bildiriyorum.

CUMHURÝYET BAYRAMI KUTLANDI

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluþunun 83.
yýlý tüm yurtta olduðu gibi Beypazarý’nda
da kutlandý. Saat 9.45 de Tören anýtýna
çelenk konularak baþlayan törenBeypazarý Þehir Stadyumunda yapýlan törenle
devam etti. Beypazarý Kaymakamý Haluk
Nadir, Belediye Baþkaný Mansur Yavaþ,
Garnizon Komutaný M.Ferhat Bekçibaþý,
Cumhuriyet Savcýsý, sivil toplum örgütleri
ve halkýn katýlýmýyla yapýldý.
Cumhuritetin Kuruluþunun 83. yýldönümü tüm halkýmýza kutlu olsun.

ZAYÝ

B sýnýfý Sürücü Belgemi Kaybettim.
Þenol
Hükümsüzdür.
DEMÝREL
Nüfus Kimliðimi Kaybettim.
Hükümsüzdür.
Þenol
DEMÝREL
S.S.K. Saðlýk Karnemi Kaybettim.
Hükümsüzdür. Mehmet Fatih

YENÝ
YILDIZ
G
A
Z
E
T
E
S
Ý

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

NOT:Gazetemiz
de bu güne kadar
yayýnlanan þiirler
hiç bir yerde yayýnlanmamýþ þiirlerden oluþmaktadýr.
Gönderilen þiirlerin yayýnlanmýþ
þiir olduðu tesbit
edilirse bu þiiri
yayýnlamýyoruz.
Bu yüzden
okuyucularýmýzýn
gazetemize gönderdiði þiirlerinin
hiç bir yerde yayýnlanmamýþ olmasýna dikkat etmelerini rica ediyoruz.
Gazetemizin
özelliði budur.

ZAYÝ
Van Emniyet Müdürlüðünden aldýðým E
sýnýfý Sürücü Belgemi Kaybettim. Hükümsüz
dür.
Ýhsan CANER
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
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YEHOVA ÞAHÝTLERÝ'NÝN HEDEFLERÝ VE ÇELÝÞKÝLERÝ
Kendilerine Kitap verilenÝlk insan ve ayný zamanda ilk
peygamber olan Adem'den itilerden bir guruba uyarsanýz,
baren insanlar arasýnda daima
imanýnýzdan sonra sizi çevirip
kafirler haline getirirler." Ali
HAK-BATIL mücadelesi olmuþÝmran, 100
tur ve bu mücadele insanlýk
e) "Sen onlarýn dinine
tarihi devam ettiði müddetçe
de devam edecektir. Fakat bu
uyuncaya kadar ne Yahudiler,
mücadelenin günümüzde biz
ne de Hýristiyanlar senden
razý olurlar. De ki, "Doðru
insanlarý ve bilhassa mensubu
yol ancak Allah'ýn yoludur."
olduðumuz Ýslam Dinine ve
Sana gelen ilimden sonra
Müslümanlara zarar verme
Mehmet BAÞTÜRK
eðer onlarýn arzularýna
hususunda bir teþkilat vardýr ki,
ileri sürdükleri sapýk ve batýl fikirlerin açýklýða bilfarz uyacak olursan, andolsun ki, Allah'tan
kavuþturulmasý gerekmektedir. Bu teþkilat
sana ne bir dost, ne de bir yardýmcý vardýr."
Bakara, 120
1870 yýlýnda Charles Taze Russell tarafýnf) "Kendisinden hiçbir þekilde þüphe
dan kurulan ve 1919 yýlýnda "Yeni Dünya
olmayan bu Kitap, müttekiler için bir hidayet
Cemiyeti" ve nihayet 1931 yýlýnda "Yehova
Þahitleri" adýný alan cemiyettir. Biz bu makakaynaðý ve yol göstericidir. O müttekiler ki,
lemizde teþkilatýn çalýþma yöntemlerinden
gayba inanýrlar, namaz kýlarlar, kendilerine
verdiðimiz mallardan zekat verirler. Yine
daha ziyade ana fikirlerinin neler olduðu
üzerinde durmaya ve kendi kaynaklarýndan
onlar, sana indirilene (Ýslam'a) ve senden
istifade ederek nasýl beyin yýkadýklarý ve taraf- önce indirilen kitap ve peygamberlere ve ahiret
tar kazanmaya çalýþtýklarý üzerinde duracaðýz. gününe iman ederler. Onlar, Rablerinden bir
hidayet üzredirler ve kurtuluþa ermiþler ancak
Her þeyden önce þu gerçeði ortaya koymamýz
gerekmektedir. Nisan 2001 yýlýna ait olan
onlardýr." Bakara, 2-5
Bu ve benzer bir çok Kur'an ayeti
"Yaratýcýnýn Rehberliði, Cennete Götüren Yol"
isimli dergilerinin 4. sayfasýnýn 8. paragrafýn- önceki kitaplarýn tahrif olduðunu ortaya
koymaktadýr. Ayrýca Müslüman için, Hz.
da "Bu kitaplara iman etme yükümlülüðünü
Musa, Davut ve Ýsa'ya indirilen kitaplara
Kuran þöyle vurgular: "Hepsi (Ýmanlý insanlar) Allah'a, meleklerine, kitaplarýna, peygam- inanmasý iman esaslarýndandýr. Fakat Yehova
Þahitlerinin de Hz. Muhammed ve Kur'an-a
berlerine inandýlar" (Bakara; 2, 285) Kuran
inanmalarý gerekmez mi? Onlar Kutsal Kitap
ayný zamanda imanlý kiþilerden söz ederken
"sana indirilene ve senden önce indirilene
metinlerinde yer vermedikleri "BARNABAS
iman ederler, ahirete de kesinlikle inanýrlar"
ÝNCÝLÝN" de "Ýsa Mesih dedi, ben gidiyorum,
demektedir. (Bakara; 2, 4) Acaba "senden
ta ta ki size FARAKLÝT (Arapçasý, Ahmet)
önce indirilene" sözleriyle kastedilen nedir?
gelsin."yine YUHANNA ÝNCÝLÝ 14. bab 30.
ayet "Artýk sizinle çok þeyler konuþmayaÝfadesine yer vermektedir. Ayrýca bu derginin
caðým; çünkü bu dünyanýn reisi geliyor; ve
bir çok sayfasýnda Kur'an ayetlerinden alýntýlar vardýr. Biz bu gerçekten hareketle önce þu
bende onun hiçbir þeyi yoktur." Yine ayný Ýncil
16. bab 7. ayet "Bununla beraber ben size
gerçeði ortaya koymak istiyoruz.
1- Her þeyden önce kendilerini
hakikatý söylüyorum; benim gitmem sizin için
"Yehova Þahitleri" olarak nitelendiren bu
hayýrlýdýr, çünkü gitmezsem, tesellici size gelkimseler Mayýs 2001 yýlýna ait "Yehova'nýn
mez; fakat gidersem onu size gönderirim."
Þahitleri Kimlerdir" adlý dergilerinin 3. saySanýrým bu deliller Hz. Muhammed'in
son peygamber, Kur'an-ýn da son kitap oldfasýnda "Ýnançlarýnýn insan fikirleri veya
uðunu ortaya koymaktadýr. Delilleri fazla
kalýplaþmýþ iman ikrarlarý yerine, Mukaddes
Kitaba dayanmasý onlar için çok önemlidir"
uzatmaya gerek yoktur. Bu delillerle yetinifadesini kullanmaktadýrlar. Bu gerçekten
meyen Yehova þahitleri, kendi kaynaklarýndan
hareketle Yehova Þahitleri Kur'an ve onu
alýntý yaparak aþaðýda yazýlý olarak kendinsanlýða teblið eden Hz. Muhammed'in
ilerine yönelttiðimiz sorularýmýza karþýlýk
Peygamberliðine inanmamaktadýrlar. Ama
tarafýmýza yazýlý olarak cevap vermelerini
beklemekteyiz.
buna raðmen yukarýda örneðini verdiðimiz
gibi Müslümanlarý Ýslam'dan uzaklaþtýrmak
YEHOVA ÞAHÝTLERÝNE SORULARIMIZ
için ve kendi amaçlarýna hizmet edecek þekil1- 1870 Yýlýnda ABD.de Charles Taze
Russel tarafýndan kurulan ve onun 1916 yýlýnde Kur'an ayetlerini dergilerine almaktadýrlar…
da ölümünden sonra yerine Joseph Franklin
2- Allah'ýn, Adem peygamberle baþlay- geçti. 1942 yýlýnda Franklin'in ölümü üzerine
an ve Hz.Muhammed'le sona eren peygamber- yerine Nathan Homer Knorr getirildi. 1977
lik tarihi içerisinde, bütün peygamberlere vahy yýlýnda Knorr'un ölümünden sonra teþkilatýn
baþkanlýðý kimler tarafýndan veya hangi
ettiði kitaplara Müslümanlar inanmaktadýr.
Öyle ise Yehova Þahitleri þunu kabul etmeheyetler ve heyetlerdeki kaçar kiþilikli üyeler
lidirler ki; Kur'an Allah'ýn Hz. Muhammed'e
tarafýndan yöneltiliyor.
vahy ettiði bir ilahi kitaptýr. Ve kendilerinin
2- Hizmet Toplantý Programlarý,
"Yaratýcýnýn Rehberliði Cennete Götüren Yol"
8/ 1975, 8. de " Yehova'nýn vakf ve vaftiz
sayfa 31.in 12.paragrafýnda dedikleri gibi
edilmiþ hizmetçisi olmayanlarla yakýn dost"Kur'ana inanan bir kiþi Mukaddes Kitap
luklar kurmak, þüphesiz büyük bir tehlikedir.
metninin bozulmamýþ olduðu görüþünü payOnlarla yakinen birlikte bulunmak bizi ruhen
zayýflatacaktýr. Onlar bizim için ruhi bir tehlaþmalýdýr" ifadelerine yer vermektedirler. Biz
likedir. Büyük sýkýntý yaklaþtýkça kurduðumuz
de bundan hareketle, kendilerinden inanmasalar da Kur'an-ýn ilahi kitap olduðunu ve
dostluklar, ya hayatta kalmamýza yardým edebilir, ya da hayatlarýmýzý kaybetmemize sebep
bozulmadan gönümüze kadar geldiðini kabul
etmelerini beklemekteyiz. Ýþte Müslümanlarýn olabilir." Bu büyük tehlikenin sebebi nedir?
3- Sonsuz Yaþama Götüren Bilgi,
kutsal Kitaplarý olan Kur'andan bazý ayetler.
Eylül 1998 adlý yayýnýn 19. sayfasýndaki çera) "Kur'an-ý kesinlikle biz indirdik;
elbette onu yine biz koruyacaðýz." Hicr, 9
çeve yazýnýn 2. paragrafý "Mukaddes Kitap
b) "Yahudilerden bir kýsmý kelimeleri
16 yüzyýllýk bir sürede, farklý özgeçmiþlere
sahip yaklaþýk 40 yazar tarafýndan yazýlmýþtýr.
yerlerinden deðiþtirirler, dillerini eðerek,
bükerek ve dine saldýrarak "iþittik ve karþý
Bununla birlikte, ortaya çýkan eser baþýndan
geldik", "dinle, dinlemez olasý", "Raina" derler. sonuna kadar uyum içindedir." Ayný yazýnýn
Eðer onlar "iþittik, itaat ettik, dinle ve bizi
5. paragrafý " Mukaddes Kitabýn en eski
gözet" deselerdi þüphesiz kendileri için daha
kýsmý MÖ 16. yüzyýlda yazýldý. Bu, Hindu
hayýrlý ve daha doðru olacaktý; fakat küfürleri Rigveda'nýn (tamamlanýþý yaklaþýk MÖ 1300),
(gerçeði kabul etmemeleri) sebebiyle Allah
Budist "Üç Sepet'in" (MÖ beþinci yüzyýl)
onlarý lanetlemiþtir. Artýk pek az inanýrlar."
veya Ýslamiyet'in kutsal Kitabý Kur'an'ýn (MS
Nisa, 46
yedinci yüzyýl) ve Þinto Nihon-gi'nin (MS 720)
c) "Sözlerini bozmalarý sebebiyle
ortaya çýkýþýndan öncedir."
onlarý lanetledik ve kalplerini katýlaþtýrdýk.
Tanrý Bizden Neler Ýstiyor Mart 2004 adlý
derginin 3. sayfa 2. paragraf "Mukaddes
Onlar kelimelerin yarlerini deðiþtirirler
(Kitaplarýný tahrif ederler). Kendilerine zikre- Kitap, MÖ 1513'ten baþlayarak 1.600 yýldilen ahkamýn (Tevrat'ýn) önemli bir bölülýk bir süre boyunca yaklaþýk 40 farklý adam
münü de unuttular.içlerinden pek azý hariç,
tarafýndan yazýldý. Kapsamýnda 66 küçük
onlardan daima bir hainlik görürsün. Yine de kitap bulunmaktadýr.
sen onlarý affet ve aldýrýþ etme. Þüphesiz Allah
Devamý Haftaya
iyilik edenleri sever." Maide, 13
d) "Ey iman edenler!

HER TELDEN

HABER-HABER
869'u al, çocuðun iþsiz kalmasýn
ANKARA TÝCARET ODASINDAN
ATO'dan
tüketiciye
'869'
çaðrýsý
Ankara Ticaret Odasy (ATO) Ba?þkaný Sinan Aygün, ithal ürünler yerine Bar

kodu '869' ile baþlayan yerli malý ürünleri satýn alma çaðrýsý yaptý Aygün, tüketim
malý ithalatýna giden her 6 bin 500 dolarýn
Türkiye'de bir kiþiyi iþsiz byraktýðýný belirterek, '869'u al, çocuðun iþsiz kalmasýn'
dedi.
Aygün yaptýðý yazýlý açýklamada, yabancý markalý ürünlerin market raflarýný istila
ettiðini ve ithal ürün tüketimi nedeniyle Türkiye ekonomisinin çýkmaza girdiðini
kaydetti. Aygün, bir ürünün Bar koduna bakarak hangi ülkeye ait olduðunun
anlaþýlabileceðini anýmsatarak, Türkiye ekonomisinin kurtuluþunun 869 rakamýnda gizli olduðunu savundu.
"Türkiye ekonomisi bugün güçlü ekonomiler karþýsýnda baðýmsýzlýk savaþý veriyor. Bu savaþta parolamýz 869'dur. Yani Türk'ün þifresi 869'dur.Savaþý kazanmak
ve baþý dik gezmek istiyorsak ülkemizin ürünlerine sahip çýkalým. Ýthal ürünlere
verdiðimiz her kuruþ, ekonomimizi çýkmaz sokaða götürüyor, yerli sanayinin bacasý
tütmez oluyor. Gençlerimize istihdam yaratýlamyyor. Yerlisi varken yabancý mal
almak, kýt kaynaklarýmýzýn dýþarýya gitmesi ve yatýrýmlarýn azalmasýdýr. Azalan
yatýrým, çoðalan iþsizliktir."

Yabani Koyunlar Üremeye Baþladý

Nallýhan Sarýyar beldesine býrakýlan yabani koyunlar ortamlarýna uyum
saðladýlar ve üremeye baþladýlar
Nesli tükenme tehlikesiyle karþý karþýya olan Yaban Koyunlarý'nýn
Türkiye'nin biyolojik çeþitliliðine tekrar kazandýrýlmasý amacýyla gerçekleþtirilen çalýþmalar sonuç vermeye baþladý. Doða Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüðünce Yaban Koyunu'nun eskiden yaþamýþ olduðu
yerlere yerleþtirilmesi projesi kapsamýnda Ankara'nýn Nallýhan ilçesinde
bulunan üreme istasyonuna býrakýlan ve koruma altýda tutulan 54 Yaban
Koyunu ilavelerle 70'e çýkmýþtý. Hastalýktan ve deðiþik sebeplerden dolayý bazý
ölümler oldu. 1 yýl önce 52 adet Yaban Koyunu Doðal Hayata býrakýlmýþtý.
1 yýl önce Nallýhan Sarýyar Beldesi ve Sarýyar Barajý civarýndaki daðlýk alan
Karatepe mevkiindeki doðal ortama býrakýlan ve bu ortama uyum saðlayan
Yabani Koyunlar üremeye baþladýlar. Sayýlarýnýn 50-60 arasý olduðu tahmin
ediliyor. Milli Parklardaki yetkililerden yapýlan açýklamaya göre 20 kuzu
olduðu ve bu kuzularla sayýnýn 50-60 arasýnda olduðunu tahmin ettikleri
belirtildi. 50 diþi Yaban Koyununun Sarýyar Fasýl Bayýrý Mevkiinde, 10 adet
Erkek Koç Koyununun ise Kara Tepe Mevkiinde bulunduðunu belirten yetkililer Aralýk ayý çiftleþme mevsimi. Bu ayda veya Ocak ayýnda çiftleþmek
için birbirlerini bulur ve bölgede toplanýrlar.'' açýklamasýnda bulundular. Ýlk
yavrularýný doðuran Yaban Koyunlarýnýn korunmasý için bu bölgede Avlanma
Yasaðý uygulanýyor. Koruma altýnda tutulan bölgeye görevliler tarafýndan
koyunlarýn yiyecek bir þey bulamamasý ihtimaline karþýlýk deðiþik bölgelere
yonca ve yiyecek maddeleri de konuyor. Yabani Koyunlarýn konan bu yoncalara ve yiyecek maddelerine dokunmadýklarý doðal ortamdaki bitki örtüsünden faydalandýklarý, kekik ve deðiþik otlarla yaþamlarýný sürdürdükleri yetkililerce ifade edildi. Tedbir olarak yinede deðiþik noktalara Yonca konulmaya
devam edildiði belirtildi.

Kayseride Beypazarý Oyunu

Ýletiþim Öðrencileri Mezuniyet Filmlerini Sergiledi

- Erciyes Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Mezunlarý, 10
Filmden Oluþan Mezuniyet Filmlerini Sergiledi.
- Erciyes Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Sinema ve Televizyon bölümü mezunlarý, 10 filmden oluþan mezuniyet filmlerini sergiledi.
Sabancý Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilen film gösterisine Prof. Dr. Hamza Çakýr, öðretim görevlileri ve öðrenciler katýldý.
2005-2006 sinema ve televizyon mezunlarýnýn kendi hazýrladýklarý filmler programa
katýlan öðrenciler tarafýndan büyük ilgi ile izlendi. Ömer Kavur'un film hayatý ile baþlayan
film gösterisi Tornet, Camekandaki Ýzler, Oyun, Beypazarý, Pay, Gilemada, Bekleye, ElCezire ve Sýnav'dan oluþan filmlerle devam etti.

Ýstanbul Hali Meyve-Sebze Fiyatlarý

Ýstanbul Hali'nde Kilogram Olarak Soðan 0.25-2.00 YTL, Domates 0.20 -4.20
YTL, Elma 0.25-2.70 YTL Arasýnda Deðiþen Fiyatlarda Ýþlem Görüyor.
Ýstanbul Hali'nde kilogram olarak soðan 0.25-2.00 YTL, domates 0.20 -4.20 YTL,
elma 0.25-2.70 YTL arasýnda deðiþen fiyatlarda iþlem görüyor.
Ýstanbul Hali'nde oluþan en düþük ve en yüksek meyve-sebze fiyatlarý þöyle:
Havuç (Beypazarý) Kilogram 0.45 YTL. 0.70 YTL.
Kývýrcýk (Beypazarý) Sandýk 7.00 YTL. 13.00 YTL.

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

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

03 Kasým 2006 Cuma Yýl:3 Sayý:158 Fiyatý: 50.- YKr

Cep:0.532.557 98 53

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

BEYPAZARI

Beypazarý’ndaki olaylar kýsa kýsa Beypazarý’nda Elektrik Kesintisi

1-Beypazarý'nda, Ýbrahim Þanal yönetimindeki buðday yüklü traktör, Tahirler köyünde
devrildi. Kazada Sürücü Þanal, hafif biçimde yaralandý.
2-01.11.2006 Çarþamba günü kurulan Sebze Meyve Pazarýnda bir grup ile Diyarbakýr
nüfusuna kayýtlý doðu kökenli vatandaþlar arasýnda kavga çýktý. Diyarbakýr nüfusuna
kayýtlý bir vatandaþ kavgada aðýr darbe aldýðý için Beypazarý Devlet Hastanesinde tedaviye
alýndý.

Barajda Balýk Ölümleri

Sarýyar barajýnda toplu balýk ölümleri

Sarýyar beldesinde geçimini balýkçýlýkla sürdüren Balýkçýlardan alýnan bilgiye göre
Türkiye'nin ilk barajý Hasan Polatkan Sarýyar Barajýnda toplu balýk ölümleri olduðu
öðrenildi. Sarýyar Beldesi kayýkbaþý mevkiindeki baraj gölünde toplu balýk ölümleri olduðunu belirten balýkçýlar 'her yýl bu mevsimde bu balýk ölümleri olmaktadýr. Genelde
baraj çalýþmadýðý zamanlar oluyor. Balýklarýn oksijensizlikten öldüðünü sanýyoruz'
dediler. Balýkçýlar yine net konuþmuyorlar Zehirli atýklardan ve oksijensizlikten olduðu
konusunda iddialarý var.

CHP GENEL BAÞKAN YARDIMCISI ONUR ÖYMEN
FLAÞ TV DE TÜRKÝYE GÜNDEMÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ.

Onur Öymen mülakatýnda Baþbakanýn Amerikaya gidiþini deðerlendirdi ve þöyle dedi; ‘’Sayýn
Baþbakanýn bu kadar ýsrarla Amerikan Baþkanýndan randevu istemesinin altýnda bizim
kanaatimizce daha çok iç politika beklentileri yatýyor. Yani bu Hükümetin Sayýn Baþbakaný
Amerikanýn desteklediði izlenimini kamuoyuna yaymak yatýyor idi. Çünkü onun dýþýnda, diplomatik kanallardan Türkiye'yi ziyaret eden Amerikalý devlet adamlarýndan isteyeceðimizi zaten
istemiþtik. Dýþiþleri Bakanýmýz da sýk sýk Amerika'ya gidiyordu. Baþbakanýn ziyaretinin özel bir
anlamý olmasý lazým. Yani onlarýn söylediðinden daha farklý ne söylemiþ olabilir? Beklentilerinden
farklý hangi beklentiyi dile getirmiþ olabilir? Hangi konu vardýr ki Dýþiþleri Bakanlýðý düzeyinde
çözülmemiþtir ama bir Baþbakan gidip Amerikan Baþkanýna anlatsa o iþ çözülecektir? Ýþte PKK
meselesi. En önemli meseleniz terördür. Kuzey Irak'ta hala binlerce terörist ülkenizi tehdit ediyor.
Lojistik üst haline getirmiþler. Bu ülkede 130 bin Amerikan askeri var. Amerika'nýn orada güvenliði saðlamak için siyasi ve hukuki sorumluðu var. Yýllardan beri bunu yapmýyor, siz müdahale
edeceksiniz size de müdahale imkaný için izin vermiyor. Bunu yýllardan dile getiriyorsunuz ama
sonuç alamýyorsunuz. Vatandaþýnýzýn can güvenliðini ilgilendiren bu kadar önemli bir konunuz
varken, bu konuyu görüþmeyeceksiniz de ne görüþeceksiniz Amerika'yla? Bir tek izahý var bunun:
iþte Cumhurbaþkanlýðý seçimleri yaklaþýyor, genel seçimler yaklaþýyor, kamuoyuna diyeceksiniz ki "Amerika beni destekliyor." Amerika'yý ziyaret eden bir devlet adamýna, bir Baþbakana
yapýlan muamele bu deðildir. Amerikan Baþkaný resmi bir yemek düzenler, bunun baþka bir
protokolü vardýr. Sonra birlikte çýkarlar, iþte onlarýn gül bahçesi dedikleri yerde, Beyaz Sarayýn
önünde basýna ortaklaþa açýklama yaparlar. Ortak mesajlar verirler. Bunlarýn hiç biri olmadý.
Gerçekten Baþbakanýmýza yapýlan muamele orada Türkiye'nin hak ettiði bir muamele deðildi.
Yani "mademki illa gelmek ve görüþmek istiyorsanýz iþte buyurun" dediler. Kýsa süreli bir görüþme
oldu ve o görüþmeden de elle tutulur bir sonuç alýnamadý. PKK'yý görüþmedik" diyorlar. Bu bir
kere inandýrýcý mý? Gerçekten görüþmediyseler bu akla aykýrý.
Baþbakan Amerika'ya kadar gidecek ama en önemli konusunu
ÝÞTE GAZETE
açmayacak, fýrsat bulamayacak filen. Bu akla aykýrý. Ama diyelim ki biran için görüþmediler o zaman niye gittiniz? Diyelim
BU YAA...
görüþtüler o zaman niye açýklamýyorsunuz? Demek ki, halka
Haberler Ýnternette ki
açýklanamayacak þeyler konuþtunuz. Nedir bu? Çok basit. O
da þudur: Amerikalýlar muhtemelen size þu mesajý vermiþlerdir
"PKK'nýn daðdan inmesi ve eylemleri durdurmasý için siz genel
af çýkarýn." Bunu zaten öteden beri PKK'lýlar istiyor.’’ dedi.

BÖLGE
TÝCARET
AJANDASI
ve REHBERÝ
HAZIRLANIYOR
Ticaretle mi uðraþýyorsunuz? Telefonla
aranmak istiyorsanýz bizi arayýn.

ORTA ANADOLU REKLAM
AJANSI Tel:0.312.762 51 63

Ankara'nýn Bazý Semtlerinde 4-5 Kasým 2006 Tarihinde Elektrik Kesintisi Uygulanacak.
Ankara'nýn bazý semtlerinde 4-5 Kasým 2006 tarihinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Baþkent Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi'nden (BEDAÞ) yapýlan açýklamaya göre, trafolarda bakým onarým çalýþmalarý ile TEÝAÞ Genel Müdürlüðü'nce Beypazarý ve Sanayi Trafo
Merkezi'ndeki yýllýk periyodik bakým çalýþmalarý sebebiyle belirtilen gün ve saatlerde kesinti uygulanacak yerler þöyle:
"4 Kasým Cumartesi günü saat 08.00 ile 17.00 arasý Yenimahalle- Keçiören Çaldýran 5. Cadde,
6. Cadde, 1-2-3 sokaklar ve civarý. 5 Kasým Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasý Yenimahalle
Burç Mahallesi, 351 Sokak, 219 Sokak ve civarý. Saat 09.00 ile 17.00 arasý Bolu Çimento,
Yakacýk, Yuva, Karacakaya, Memlik Köyleri, Hurdacýlar Sitesi ve civarlarý. Saat 08.00 ile 16.00
arasý Hurdacýlar Sitesi, Yuva Köyü, Memlik Köye, Karacakaya Köyü, Yakacýk Köyü, Çakýrlar
mevkii. Saat 08.00 ile 19.00 arasý Altýndað- Siteler Mahallesi, Demirhendek, Altýnay Caddeleri
Bir Kýsmý, Taþtop, Kopça Sokak Civarý. Saat 08.00 ile 16.00 arasý Beypazarý- Uruþ Beldesi, civar
köyler, Akkaya Grubu Köyler, Karaþar Beldesi, Uþakgöl Grubu, Köst Grubu Köyler. Saat 10.00
ile 15.00 arasý Sarayköy Mevkii 24 kilometre ile 40 kilometreler arasýnda Susuz 1 hattýndan
beslenen aboneler. Saat 08.00 ile 16.00 ile Susuz Köyü. Saat 08.00 ile 16.00 arasý EtimesgutÝstanbul Yolu Ayaþ Kavþaðý'ndan sonra Aktaþ Döküm, Abdulkadir Özcan A.Þ. Kent Þeker, Satr
Cam, Yýlmaz Cam, Emniyet Cam, Lav Cam, Özdemir Makine, Baþak Un, Rönesans, Paþabahçe
Civarý."

Kýrmýzý Iþýða Aldýran Yok

Yayalara Yeþil Yansada Araçlarýn umurunda mý

Son yýllarýn gözde ilçesi Beypazarý'nda Alparslan Türkeþ Bulvarý üzerinde kesiþen
Bankalar Caddesinden þehir merkezine giriþdeki Dört yol kavþaðý hem araç sürücülerini hem de yayalarý þaþýrtýyor. Göbek Standardlara uygun olmayýnca ýþýk düzeni de
bir türlü oturmuyor. Iþýk karmaþasý nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar arasýnda bazen
yol geçiþlerinin kendilerine ait olduðu konusunda tartýþmalarda yaþanýyor. Trafik lambalarýnýn ve yol düzenlemesinin yeniden yapýlmamasý halinde yoldaki bu karmaþanýn
trafik kazalarýna davetiye çýkartacaðýný söyleyen vatandaþlar; 'Ölümlü kazalar olunca mý
bu sorun çözülecek. Karþýdan karþýya geçerken korkuyoruz. Yeþil yayalara yanmasýna
raðmen dönüþ yapan araç sürücüleri yolun kendilerine ait olduðu gerekçesiyle yayalara
yanan yeþile itibar etmeden yolu kapatýyorlar. Yayalar kendilerine yeþil yanmasýna raðmen geçen araçlarý beklemek durumunda kalýyorlar.' diyorlar. Okul öðrencilerinin de sýk
kullandýðý bu yol öðrenci velilerini de tedirgin ediyor. Vatandaþlar yetkililere seslenerek
''Gelin izleyin ve görün. Buna nasýl bir çözüm bulacaksanýz bulun. Yoksa burada ölümcül
kazalar olacak. Trafik polisleri de olayý görüyorlar ama onlarýnda yapacak bir þeyi yok.
Sistem bozuk olunca ceza kesmek de çözüm olmuyor'' diyerek yetkilileri uyardýlar.

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

