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

HIRSIZLIKLAR CAN YAKIYOR
SÝGARALAR BÝLE ÇELÝK DOLAPLARA GÝRDÝ
Son yýllarda artan hýrsýzlýk olaylarý nedeniyle
caný yanan ve malý
çalýnan esnaf ve vatandaþlar yeni çareler aramaya baþladý.
Beypazarýnda son
aylarda hýzla artan ve
faili meçhul kalan hýrsýzlýk olaylarýna karþý
esnaf da yeni formüller
geliþtirmeye baþladý.
Kamuoyunda cezalarýn
yetersiz oluþu tartýþma
konusu olan hýrsýzlýk
olaylarýnda yakalanan
hýrsýzlarýn serbest dolaþmalarý vatandaþlarýda
çileden çýkarýyor.
Kendi güvenliklerini

almak için çeþitli çareler düþünen esnaf ve
vatandaþlar hýrsýzlarla
karþý karþýya geldiklerinde hýrsýzýn cezasýný
adalete býrakmayacaklarýný ve kendilerinin
verecekleri görüþlerini
savunuyorlar.
‘Mal canýn yongasý’
diyen esnaf ve vatandaþlar ‘çoluðumuzun
çocumuzun rýzký, hakký
olmayan kiþilerce gasp
edilmekte ve gizlice
alýnarak tasarruf
edilmektedir. Buna çare
bulunamamaktadýr.
Çareyi bireysel olarak
kendimiz bulmak zorun-

da kalýyoruz’’ dediler.
Son haftalarda ilçede
artan araba hýrsýzlýklarý ve iþyerlerine
girme olaylarýnda
artýþ esnafý da çeþitli
çareler üretmeye zorladý. Gazi Gündüzalp
Ýþ Merkezinde bir çok
defa soyulan ve sigalarý
çalýnan Bakkal Mustafa
Yýldýz son çare olarak
sigaralarýný çelik dolap
yaptýrarak içine koydu.
SÝGARALAR BÝLE
ÇELÝK DOLAPTA
Gazi Gündüzalp Ýþ
Merkezinde Bakkal
faaliyetinde bulunan ve
defalarca iþyerine giren

çalýnýyor
canýmýz yanýyor. Hýrsýzlar
yakalanmýyor.
Yakalansalar
bilþe serbest
kalýnca yine
serbestçe
dolaþýp hýrsý-

zlýklarýna devam ediyorlar. Artýk yeter. Elimize
geçmiyorlar. Canýmýza
tak etti. Çare olarak
sigalar için çelik dolap
yaptýrdým ve sigalaraýmý
çelik dolapda saklýyorum’’ dedi.

hýrsýzlarca sigalaraý
çalýnan Mustafa Yýldýz
Hýrsýzlarla baþ edemeyince sigalaraý saklamak
için çelik dolap yaptýrdý.
Dolaba çift kilit de taktýran Bakkal Mustafa
Yýldýz ‘’Malýmýz

DSP ÝLÇE BAÞKANI MEHMET ÖZDOÐAN; ‘’Fahri
Genel Baþkanýmýz Ecevit
Aramýzdan Ayrýldý. Türk
Milletinin Baþý Saðolsun’’
DSP Beypazarý Ýlçe Baþkaný Mehmet Özdoðan
Gazetemize yaptýðý açýklamada; ‘’Partimizin
Kurucusu ve kuramcýsý Genel Baþkanýmýz ve
þimdiki Fahri Genel Baþkanýmýz Kýbrýs Fatihi
Karaoðlan, Büyük Devlet Adamý, Dürüst
siyasetçi Bülent Ecevit’i kaybetmenin derin
üzüntüsü içindeyiz. Onun gösterdiði yoldan ve
ilkelerinde giderek onu ölümsüzleþtireceðiz.
Ak Güvercin, Mavi Gömlek ve kasket onun
Beypazarý'nda
"Sanayi" Mýntýkalarý
ve Karoser Ýmalatý
Tarihi
Ali Baþaran’ýn
Makalesi Sayfa 4’de

Memur Sen Ankara
Ýl Baþkaný Mustafa
KIR ‘’Okullarýmýzda
Güvenlik Kalmadý’’

Emekli Bir Sen
Genel Baþkaný
Ýsrafil Odabaþý;
‘’Emeklilerin Kayýbý
giderilmeli’’

Haberi sayfa 3’de

Haberi sayfa 4’de

FORUM

Yazarýmýzýn haberini bu
hafta haber yoðunluðu
nedeniyle
yayýnlayamýyoruz.
Yazýsý Sayfa 2’de
Kemal ÇELEN

DÜÐÜN-SÜNNET-TOPLANTI VÝDEO KASETLERÝNÝZ
CD’YE AKTARILIR.
vcd FORMATINDAKÝ FÝLMLERÝNÝZ DVD FORMATINA ÇEVRÝLÝR.
ORTA ANADOLU REKLAMCILIK BÝLGÝSAYAR TEL:0312.762 51 63

HER TELDEN
YEHOVA ÞAHÝTLERÝ'NÝN
HEDEFLERÝ VE
ÇELÝÞKÝLERÝ

Geçen haftanýn devamý

Tanrý Bizden Neler Ýstiyor
Yazýsý Sayfa 3’de
Mehmet BAÞTÜRK

simgeleriydi. Kararlýlýk, uzlaþý deyince onun
adý akla gelirdi. nezaket denilince o anýlýrdý.
dürüstlük denilince ilk onun adý gelirdi akla.
Umudumuz Ecevit umut olmaya devam edecek. Gösterdiði yol önümüzü aydýnlatacak.
O þair, o bilge adam sevgininde sembolüydü.
Onu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Türk Ulusunuz Baþý Saðolsun’’ dedi.

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63
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KÜLTÜR-EDEBÝYAT

ÞÝÝRLERÝNÝZ
SEV DERSEM
Kaþlarýný çatýyorsun,
gözlerime bakýyorsun,
biraz gülüp gidiyorsun,
sev dersem severmisin?

Gülcan diye bir soysuza kapýldým.

Emekli Bir Sen Genel Baþkaný Ýsrafil
Odabaþý; ‘’Emeklilerin Kayýbý giderilmeli’’

Emekli Bir Sen Genel Baþkaný Ýsrafil
Odabaþý gazetemize yaptýðý açýklamada Emeklilerin kaybýnýn giderilmesini
istedi. Odabaþý; ‘’31.10.2006 tarihli sn. Baþbakan R.Tayyip Erdoðan
Bilki beni yakýyorsun,
kapýlara çýkýyorsun,
ulusa sesleniþ esnasýnda 03.11.2002
bana cilve yapýyorsun,
tarihinden itibaren çalýþanlara AKP
sev dersem severmisin?
Hükümeti tarafýndan yapýlan artýþ %
85 dir. ayný konuþmada emeklilere
Birgün sanada aðlarým,
artýþ % 70 dir dedi. Buda emeklilerin
boþa gider gözyaþlarým,
% 15’lýk kayýbý demektir. Emeklilerin
sev beni oynat kaþlarýn,
Yan kitapsýz yan!
bu
maðduriyetinin giderilmesi için
sev dersem severmisin?
Yan Allahsýz yan!
Emeklilerin uðradýðý hak kayýbýnýn
Yan insafsýz yan!
Gel duman eyleme beni,
ödenmesini istiyoruz. Böylece az da
Yan gör beni yan!
çok sevmiþim gülüm seni,
olsa bir nebze emeklilerin durumuda
göz yaþlarým yaðmur seli,
iyileþmiþ ve adaleti tesis etmiþ olurDünyadaki varlýk senin olmayacak;
olur ise severmisin?
sunuz’’ dedi.
Bundan sonra kimse seni sevmeyecek;
Emekli Bir Sen Genel Merkezinden yapýlan
Karýncanýn aþký gibi,
Seni kötü dedim elalem duyacak;
Basýn açýklamasýnda ise þu görüþlere yer verarýlarýn balý gibi,
Yan vicdansýz yan yan.
ildi.
gözlerimin nuru gibi,
‘’2006 yýlýnda Ülkemiz ekonomisinin GSM
sev dersem severmisin?
Yan kitapsýz!
Erzurumlu Þair Çetin AVCI Yan vicdansýz!
hasýlasýnýn 40 milyara ulaþmýþ olduðu,
BELAYA BULAÞTIM
bununla beraber dünya devletleri arasýnda
Yan insafsýz!
Bir çocuðum birde karým var idi.
Yan Allahtan korkmayan yan yan!!
ekonomi büyüklüðü açýsýndan 20’nci sýraya
Sýcak yuvam sýcak aþým var idi.
Erzurumlu Þair Çetin AVCI yükseldiðimiz basýnda yapýlan açýklamarda
Ne oldu bizlere sorun ne idi.
KISKANIYORUM
belirtilmekte. ve bununla övünülmektedir.
Gülcan diye bir þeytana bulaþtým.
O þimdi uzakta baþka biriyle,
Ancak emeklilere ve çalýþanlara ne kadar pay
elele tutuþmuþ bak görüyorum,
düþtüðü
açýklanmamaktadýr. Bu hükümetin
Gözlerime baktý aklým karýþtý.
isyan ediyorum hep aðlýyorum,
vereceði sadaka mahiyetindeki zamlarý isteBeni sevmek için karým ile yarýþtý.
ben onu sevmiþim kýskanýyorum.
mediðimizi daha önceden belirtmiþtik. En
Hep odama girdi hep kucak açtý.
düþük memura 847 YTL maaþ verilirken, bu
Gülcan diye bir belaya iþte bulaþtým
Daha üç ay önce o benimleydi,
ülkede
480 YTL alan Bað-Kur emeklisi, 540
gece kapýmýza hep geliyordu,
Her gece uyumadan yanýma geldi.
YTL alan SSK’lý ve 590 YTL alan Emekli
o gitti sevgisi içimde kaldý,
Sev beni diyerek yemine verdi.
Sandýðý emeklisinin yaþama mücadelesini
ben onu sevmiþim kýskanýyorum.
Hamile kalýnca piþmaným dedi.
nasýl deðerlendiriyorsunuz. Bu hükümet
Gülcan diye bir pisliðe iþte bulaþtým.
çalýþanlar
ile emekliler arasýnda ayrým yapO beni görmüyor, ben görüyorum,
mýþtýr. Çalýþanýna 160 YTL verirken emekliye
sanki rüya deðil hep sanýyorum,
Köyümde kurulu yuvam bozuldu.
düþünüp duvarlara yollanýyorum,
vermediler. Yine 2006 yýlýnda 40+40 YTL
Gülcan yuvaný bozacak diyemi yazýldý.
ben onu sevmiþim kýskanýyorum.
sosyal denge zammýný çalýþanýna verirken
Ýftiradan karým evden kovuldu.
Erzurumlu Þair Çetin AVCI emeklisine vermeyerek maðdur etmiþtir. MÝT
Mensuplarý, Emniyet mensuplarý ve mahalle
bekçileri emeklilerine verdikleri 100 YTL
BÖLGEYÝ WEB’LÝYORUZ
artýþý diðer kurumlardan emekli olanlara verORTA ANADOLU A.Þ. WEB HÝZMETÝNÝ AYAÐINIZA GETÝRDÝ.
meyerek ayrýmcýlýk yapmýþtýrlar. Anayasanýn
tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
eþitlik ilkesine aykýrý hareket ederek Anayasa
ODTÜ nic.tr Ýdari sorumluluk yetkimizle
.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
suçu iþlemiþtir. Bunlarýn 4 yýlda yaptýklarý
tescillerini de biz yapýyoruz
emeklilere kabak tadý verdi. Yeter, Yeter, yeter
Ayrýca Türk ticaret Net Bayiliðimiz ile
bizde insanca yaþamak istiyoruz. Geçen yýl 3
.com - .net - .org - .býz - .ýnfo
YTL aldýðýmýz yumurtayý bu gün 6 YTL alýyalan adý tescillerinide biz yapýyoruz.
oruz. Yine geçen yýl 12 YTL alýnan et 18 YTL
Web sitenizin yayýnlanmasý hizmetinide biz veriyoruz.
oldu. Etten vazgeçtik tavuk eti de alamýyoruz.
Domain paketlerinizi de bizden alabilirsiniz.
Bu ramazan da evine sýcak pide alamayan
Sýnýrlý ve sýnýrsýz Paketleriniz bizden.
emeklilerin ahlarýnda boðulacaksýnýz. Sizleri
Evinizden, veya iþyerinizden sitenizin kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz.
son kez uyarýyorum. Emekliye verdiðiniz
Ýsterseniz tüm hizmetleri bizim yapmamýzý talep edebilirsiniz.
maaþ artýþýný ramazan davulcularý bahþiþ
Beypazar’na yepyeni bir hizmet ve yeni bir fýrsat.
olarak
kabul etmiyorlar. Artýk oylarý da 7.5
Türk Ticaret Net Domain Paketleri sadece bayilerden alýnabilmektedir.
milyon emekliye yerine davulcudan alýrsýnýz.
Ýþte size bir Fýrsat
Türk Ticaret Net Bayisi Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.
Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
NOT:Gazetemiz
YENÝ
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
de bu güne kadar
YILDIZ
Ýþte size fýrsat.
yayýnlanan þiirler
Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin.
hiç bir yerde yayýnG
Sizinde bir siteniz olsun.
lanmamýþ
þiirlA
1 Yýllýk sýnýrsýz Hosting+10 Elektronik Posta+Arama Motorlarýna Kayýt
erden oluþmakZ
+Web Tasarýmý=420 YTL
tadýr.
E
Ýsterseniz Web tasarýmlarýnýzý da biz yapýyoruz.
T
Kendinizin yaptýðý veya baþkalarýna yaptýrdýðýnýz Web sayfalarýnýz var, ama siteniz yok.
Gönderilen þiirlGelin size bir site kuralým.
E
erin yayýnlanmýþ
Hemde size özel elektronik posta hesabýnýz olsun.
S
þiir olduðu tesbit
Tel:762 51 63 Beypazarý/ANKARA
edilirse bu þiiri
Ý
Güzel köyde camilerde uyudum.
Bilmemki! ben nasýl þeytana uydum.
Terk ettim evim vede yurdum.
Gülcan diye bir belaya bulaþtým.
Erzurumlu Þair Çetin AVCI
YAN!
Sanmaki bu dünya böyle dönecek;
Sanmaki bu düzen böyle kalacak;
Sanmaki aðlayan þimdi gülecek;
Yan yan vicdansýz yan

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

yayýnlamýyoruz.
Bu yüzden
okuyucularýmýzýn
gazetemize gönderdiði þiirlerinin
hiç bir yerde yayýnlanmamýþ olmasýna dikkat etmelerini rica ediyoruz.
Gazetemizin
özelliði budur.

Ülkemizde 7.5 milyon emekli sendikal haklardan mahrumdur. T.B.M.Meclisinde Avrupa
Sosyal þartýnýn yasasý geçiröiþtir. Ancak
burada da emekliler yine unutulmuþtur.
Türkiye Emekliler den sendikalaþmýþ ancak
ne Anayasamýzda nede Kanunlarýmýzda
Emeklilerin Sendika kurabilmelerini imkan
tanýyan veyahut bu hakký kýsýtlayan açýk
hüküm bulunmamakta olup yasal boþluk
halen giderilmemiþtir.
Kurulan bu Sendikalarýn kapatýlmasý
yönünde davalar açýlmýþ, açýlan bu davalar
yargý tarafýndan reddedilmiþtir. Buna raðmen
yasal boþluk halen giderilmemiþtir. Bunun
için Emekliler toplu görüþmelere katýlamamakta temsil ettiði kitlenin sorunlarýný
görüþme masasýna taþýyamamaktadýrlar.
Mevzuatýmýzda ne gibi hukuki düzenleme
gerekiyorsa uluslar arasý (ÝLO) sözleþmeler
AHÝM kararlarý A.Birliði uyum paketi de dikkate alýnarak bu düzenlemeler bir an evvel
gerçekleþtirilmelidir. 4688 sayýlý yasanýn 5.
maddesinde 12. iþ kolu olarak sosyal güvenlik kurumlarýndan ‘’Emekli olanlar ile dul
ve yetimleri’’ ibaresinin eklenmesi 14. ve 15.
madde uyarýnca, üye aidatlarý, Emeklinin
tabi olduðu sosyal güvenlik kuruluþunca,
üyesi bulunduðu sendikanýn banka hesabýna
yatýrýlýr þeklinde deðiþtirilerek yasal statümüzün belirlenmesini istiyoruz.’’ açýklamasýnda bulunuldu.
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
Ankara Haberleri
Saadettin ÜLKER
Nallýhan Temsilcisi
Hasan OLUM
Çayýrhan Temsilcisi
Ayhan DEMÝRÇELÝK
Sincan Temsilcisi
Ýsa TETÝK
Yenikent Temsilcisi
Musa UYSAL
Güdül Temsilcisi
Bünyamin AFÞAR
Kýbrýscýk Temsilcisi
Ýsa BÝLGÝN
Seben Temsilcisi
Çetin BÝLEN

REKLAM VE ABONE FÝATLARIMIZ
Tam Sayfa (SB)
1.000 YTL
Yarým Sayfa (SB)
500 YTL
Çeyrek Sayfa (SB)
250 YTL
Kartvizit Reklam (SB)
30 YTL
Resmi Ýlanlar St/cm
4,25 YTL
Kongre Ýlanlarý
50 YTL
Sosyal ilanlar
50 YTL
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YEHOVA ÞAHÝTLERÝ'NÝN HEDEFLERÝ VE ÇELÝÞKÝLERÝ
Geçen Haftanýn devamý
baskýsý sayfa 186 "
HER TELDEN Türkçe
..
Allah, 1900 seneden fazla
Tanrý Bizden Neler Ýstiyor
bir zamandan beri, ruhi
Mart 2004 adlý dermilletini, yani Mesih ile
ginin 3. sayfa 2. paragraf
beraber semavi krallýðýn
"Mukaddes Kitap, MÖ
da hüküm sürecek olan
1513'ten baþlayarak 1.600
küçük sürüyü meydana
yýllýk bir süre boyunca yakgetirmiþtir. Uzun zaman
laþýk 40 farklý adam tarafýnönce Yehova, ruhi mildan yazýldý. Kapsamýnda
letini teþkil edecek olan
Mehmet BAÞTÜRK
66 küçük kitap bulunmakHýristiyanlarýn adetinin
tadýr. Mukaddes Kitabý kaleme alanlar
çok az olacaðýný kararlaþtýrmýþtý.
Tanrý'nýn ilhamýyla yazmýlardýr. Kendi
Allahýn ruhi milletini (ruhi Ýsrail'i) teþkil
düþüncelerini deðil. O'nun düþüncelerini edenlerden bahsederken Mukaddes
kaydetmiþlerdir. Bunun için Mukaddes
Kitap bunlarýn "Yeryüzünden satýn alýnKitabýn kaynaðý yeryüzündeki herhangi
mýþ olan yüz kýrk dört bin" olduklarýný
bir insan deðil, gökteki Tanrý'dýr."- II.
söylüyor. (Vahiy 14.3) O halde, insanlar
Timoteos 3:16,17; II. Petrus 1:20,21
arasýndan yalnýz 144.000 kiþi göke gide*****
cektir." Ýfadeleri er almaktadýr. Öyleyse:
Bir kiþiye vahyedilen Kur'an kabul
a) 1900 seneden fazla bir zamandan
edilmiyor da, gerçeði Hz.Musa, Davut
beri seçilen ve küçük sürüyü oluþturan
ve Ýsa'ya verilen 3 kutsal kitabýn 1600
bu 144.000 kiþi hangi ölçülere göre
senelik zaman içerisinde 40 kiþi tarafýn- belirleniyor?
dan yazýlan tahrif edilmiþ þekli kutsal
b) Allahýn ruhi milleti veya parantez içi
kitap olarak kabul ediliyor?
kendi ifadeleriyle ruhi Ýsrail'i oluþturan
4- Matta Ýncili "Ýsa Mesihin doðmasý
bu satýn alýnan 144.000 kiþi ne yapmayý
da þöyle oldu: anasý Meryem Yusuf'a
hedeflemektedirler?
niþanlanmýþ olduðu halde, buluþma8- Ayný eserin 244. sayfasýnýn 11. paralarýndan önce Ruhül-Kudüsten gebe old- grafýnda " Yeni cennetteki hayata hazýruðu anlaþýldý. Niþanlýsý Yusuf, Salih bir
lanmak için yapman icabeden ikinci þey
adam olup onu aleme rüsvay etmek iste- nedir? Ayný bilgiye ve ayný imana sahip
meyerek, gizlice boþamak niyetinde idi.
insanlarla toplanmalýsýn; çünkü bunlar,
Fakat bunlarý düþünürken, iþte Rabbýn
bugün bir Yeni Dünya Cemiyetini teþkil
meleði ruyada ona görünüp dedi: Sen,
ediyorlar." Ýfadesi yer almaktadýr. Bir
Davut oðlu Yusuf, Meryemi kendine karý baþka kaynakta ise:
olarak almaktan korkma; çünkü kendis- Gelmekte Olan Dünya Hükümeti adlý
inden doðmuþ olan Ruhülkudüstendir."
eserin 89-90. sayfalarýnda yer alan
Bu ifadeler ýþýðýnda:
1914 senesiyle ilgili ifadelerde yer alan
a) Matta Ýncilinde yer alan bu ifadeler
"M.S. 1914 yýlý lanetli ve ayný zamanda
diðerleri olan Markos, Luka, Yuhanna
mübarek bir yýldý. Lanetli idi, çünkü I.
Ýncillerinde neden yer almamaktadýr?
Dünya savaþý patlak verdi ve bununla
b) Meryem'in kocasý olan Yusuf Kimdir? günümüze kadar giderek kötüleþen
c) 16 yüzyýlda 40 farklý kiþi tarafýndan
bir þiddet çaðý baþladý. Mübarek idi,
yazýlan ve çeliþki içermediðine inanýlan
çünkü insan gözünün göremediði kutkutsal kitap da Ýsa'nýn doðumuyla ilgili
sal göklerde …. Tanrýnýn Krallýðýnýn
bu çeliþki nasýl izah edilecektir?
müdahalesini görmeksizin sürdürdükleri
5- Yehovanýn Þahitleri Kimlerdir?
dünya hakimiyeti için tayin edilen
Nelere Ýnanýrlar? Mayýs 2001 adlý
"Milletlerin zamanlarý sona erdi (II.
derginin 4. sayfasýnda " … genelde
Korintoslulara 5:20, Efesoslulara 6:19)
yeni Ahit diye adlandýrýlan kýsma
Milletler bu gerçeði kabul etmeyi redYunanca Kutsal yazýlar, eski Ahit diye
dederek siyasal dünya hakimiyetini
adlandýrýlan kýsma ise Ýbranice kutsal
sürdürmek için bir dünya savaþýnda çaryazýlar derler. Hem Yunanca hem de
pýþtýlar. Bununla beraber tam zamanýnÝbranice kutsal yazýlarýn doðruluðuna
da putperest dünya hakimiyetinin "yedi
tamamen güvenir…" ifadelerine yer ver- vakit" inin (1520 yýlýn) sona erdiði
ilmektedir.
M.S. 1914'te Tanrý semavi hükümetini
Kur'an " (Allah'ýn emirlerini) onlara
meydana getirdi ve hükümet, Tanrýnýn
iyice açýklasýn diye her peygamberi yal"ayaklarýna basamak" olan yerde haknýz kendi kavminin diliyle gönderdik."
sýz olarak bulunup savaþan milletlerin
Ýbrahim ,4 ifadesine yer vermektedir.
varlýðýna yakýnda tam bir son verecekÖyle ise:
tir. (Daniel 2: 44, 4: 16, 23, 32; Luka
a) Ýsa Peygamber'in dili Yunanca mýydý? 21:24; Mezmur 2: 1-9) Bu semavi kralb) Davut soyunun dili Ýbranice olduðu
lýkta Tanrýnýn dünya hükümeti için olan
halde neden Ýncil Yunanca yazýldý?
Baþvekili hüküm sürmektedir. Kendisi
6- Yaratýcýnýn Rehberliði, Cennete
tanrýnýn, bütün bu düþmanlýk eden milGötüren Yol Nisan 2001 adlý derginin 4. letleri, ebediyen yok etmesi için ayaklarý
sayfa 5. paragraf " … Renk, ýrk ve sýnýr altýna koymasý zamanýný beklemektedir.
gibi etkenlerle bölünmemiþ, adalet ve
( Mezmur 110:1-6; Ýbraniler 10:12, 13)
eþitlik çerçevesinde birleþmiþ kardeþler
Ondan sonra daima sulh, bir gök kuþaðý
olarak yaþamamýz O'nun iradesidir…"
gibi yeri güzelleþtirecektir." Ýfadeleri yer
Ýfadelerine yer verilmektedir.
almaktadýr. Öyleyse
Kur'an "Ey insanlar! Doðrusu biz sizi
a) Tanrýnýn gökteki krallýðý kurulmuþ
bir erkekle bir diþiden yarattýk. Ve
mudur?
birbirinizle tanýþmanýz için sizi milletlere b) Tanrýnýn yerdeki krallýðý kurulmuþ
ve kabilelere ayýrdýk…" Hucurat, 13 ifa- mudur?
desine yer vermektedir.
c) "Kendisi Tanrýnýn , bütün bu düþa) Yehova Þahitleri bütün dünyanýn tek
manlýk eden milletleri, ebediyen yok
bir devlet ve tek bir millet mi olmasýný
etmesi için ayaklarý altýna koymasý
arzulamaktadýrlar?
zamanýný beklemektedir." Ýfadelerinde
b) Þayet dünya tek bir devlet olacaksa
yer alan ve yok edilmesi gereken milbu devleti kimler idare edecektir?
letler arasýnda tarihin en kadim milleti
7- Kaybolan Cennetten Tekrar
olan Yüce Türk Milleti de var mý?
Kazanýlan Cennete 1958 Ýngilizce, 1966
Devamý Haftaya

HABER-HABER
Eðitim-Bir-Sen Ankara 1 Nolu Þube Baþkaný
Memur Sen Ankara Ýl Baþkaný Mustafa Kýr;
‘’Okullarýmýzda Güvenlik Kalmadý’’
Eðitim-Bir-Sen Ankara 1 Nolu Þube Baþkaný Memur Sen Ankara Ýl Baþkaný Mustafa Kýr;
‘’Okullarýmýzda Güvenlik Kalmadý’’ dedi. Kýr Basýn Açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi;
Yýllarca eðitim ve öðretimin sorunlarý tartýþýlmaya devam ederken özellikle Büyükþehirlerdeki
okullarýmýzýn çoðu idareci ve öðretmenlerin kontrolünden çýkmak üzeredir. Gün geçmiyor ki her
hangi bir okuldan öðretmen-öðrenci idareci ya da öðrencilerin kendi aralarýnda þiddetle ilgili bir
haber duyulmasýn. Okullarda bilgisayarlarýn ve ders araç ve gereçlerinini çalýnmasý da bunun
cabasý. Öðretmenler öðrencilerine daha nasýl faydalý olabilirimden çok yarýn baþýna ne gelebileceðini düþünmeye baþladýlar. Çünkü okul bahçelerimiz baþýboþ iþsiz gençlerin eðlence yeri,
Tinerci ve balicilerin sýðýnaðý, hapçýlarýn ve uyuþturucu tacirlerinin gözde mekaný, çeteleþmenin
darp olaylarýnýn ocaðý haline gelmiþtir. Uyuþturucu tacirlerinini okulla kapýlarýnda yakalanmalarý, Uyuþturucu pençesinde kývranan çocuklarýn anne ve babalarýnýn feryatlarý, çete oluþturup
arkadaþlarýnýn kafalarýna silah dayayan ya da adam öldürmekten zevk aldýðýný söyleyen canilerin
itiraflarý her gün gazete manþetlerini televizyon ekranlarýný süsleyen haberler vakayý adiyeden
oldu. 06.11.2006 Pazartesi günü Etimesgut Dumlupýnar Ýlköðretim Okulunun bahçesinde Kýz
öðrencilere sözlü taciz yapan, erkek öðrencilere þiddet darp yapan baþýboþ gençleri ikaz eden
Müdür Yardýmcýsý Selahattin Sütbaþ’a yaralamalý saldýrýda bulunulmuþtur. Hocamýza geçmiþ
olsun demek ya da hiç bir þey yokmuþ gibi sessiz kalmak problemlerimizi giderir mi Birilerinin bu
tehlikeleri görmeleri için ne yapmamýz lazým? Maalesef öðretmenlerin öðrencilerin geleceðini kurtarma adýna yaptýklarý ikzalar, caydýrýcýlýk amacýyla verilen disiplin cezalarý ve ayrýca kýz öðrencileri avlama, tavlama ve taciz maksadýyla okul bahçelerini seçen gençlerin ne yazýk ki öðretmen ve
idarecilerimize þiddet olarak geri dönmektedir.
Okullarýmýz eðitim ve öðretimin yapýldýðý çocuklarýmýzýn kötü alýþkanlýk ve davranýþlarýnýn
ayýklanarak güzel davranýþlarla bezendiði yerler olmasý gerekirken kötülüklerin yuvasý haline
dönüþmektedir. Ýstikbalimizin garantisi geleceðimizin teminatý olarak gördüðümüz çocuklarýmýz
elimizden kaçmak üzeredir. Buna kim dur diyecek? Yarýn çok geç olabilir. Tedbir almak isteseniz
de alamazsýnýz. Milli ve manevi deðerlerden mahrum olarak yetiþtirilen gençlik serseri mayýn gibidir. ne zaman ve kimin elinde patlayacaðý belli olmaz. Kim bilir belkide bu olumsuz þartlarý onlara
sunanlarýn elinde patlayabilir. Milli Eðitim Bakanlýðýmýzý okullarýmýzýn ve özellikle öðretmen ve
idarecilerimizin iþ güvenliðini saðlayacak tedbirleri almaya çaðýrýyoruz. Geçici tedbir olarak her
okula bie güvenlik görevlisi verilmesi kalýcý tedbir olarak da milli ve manevi deðerlerine baðlý gençlerin yetiþtirilmesi için gerekli tedbirlerin alýnmöasýný öneriyoruz.’’ dedi.

BEYPAZARI ANADOLU LÝSELERÝ MEZUNLARI DERNEÐÝ
OLAÐAN GENEL KURUL ÝLANI
Derneðimizin Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 10 Aralýk 2006 Pazar günü saat
11.30 da Cumhuriyet Mahallesi Kalekapýsý Sokak 5 No’lu Müftüzade Konaðýnda,
çoðunluk temin edilemediði takdirde 17 Aralýk 2006 Pazar günü ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. Gündem maddeleri aþaðýya çýkartýlmýþtýr. Tüm üyelere saygýyla
duyurulur
YÖNETÝM KURULU
GÜNDEM
1-Açýlýþ ve yoklama
2-Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn söylenmesi
3-Kongre Divan Üyelerinin seçilmesi
4-Faaliyet raporunun okunmasý ve görüþülmesi
5-Denetleme Raporunun okunmasý ve görüþülmesi
6-Gelir-Gider hesaplarýnýn okunmasý, görüþülmesi ve onaylanmasý
7-Yönetim ve Denetleme Kurullarýnýn ibrasý
9-Fesih kararý alýndýðý takdirde fesih komisyonunun oluþturulmasý
10Fesih kararý alýnmadýðý takdirde Tahminibütçenin görüþülerek oylanmasý
11-Fesih kararý alýnmadýðý takdirde Yönetim ve Denetleme Kurulþlarýnýn seçimi
12-Dilek ve temenniler
13-Kapanýþ

sizin sesiniz,
sizin gazeteniz

ZAYÝ

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

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

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’’

Cep:0.532.557 98 53

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

Beypazarý'nda bugün
sanayi var mý?
Bu soruya cevap
verebilmek için
öncelikle sanayinin tanýmý
yapýlmalý, ya da bu soru deðiþik açýlardan ele alýnmalýdýr.
Beypazarý'nda sanayi deyince çocukluðumda bir coðrafi konum "Yeni
Sanayi Çarþýsý" mýntýkasý akla gelirdi.
Bugün sanayi denilince konum olarak
"Yeni Sanayi Çarþýsý" ile Kapýaðzý
mevkiindeki Marangozlar Sanayi Sitesi
ve Beypazarý-Ankara karayolu güzergâhýnýn saðýna soluna serpiþtirilmiþ
iþletmeler akla geliyor.
"Yeni Sanayi Çarþýsýný" týrnak içinde yazdým,
þimdi eski olmasýna karþýn hâlâ adý önünde
yeni sýfatý var. Hanlarönündeki Yeni Cami
gibi. Günümüzde "Yeni Sanayi Çarþýsý" halk
arasýnda bazen yeni, bazen eski sanayi olarak
anýlýr. Çarþý nitelemesi de þimdi biraz garip
geliyor. Sanayinin çarþýsý da mý olur diye
içimizden geçiyor.
"Yeni Sanayi Çarþýsý" 1950'li yýllarda planlanmýþ 1960'lý ve 1970'li yýllarda yapýlmýþ. O yýllarda yeni nitelemesi eklendiðine göre demek
ki, eski bir sanayi çarþýsý daha vardý.
Çocukluðumda Beypazarý'nda sanayi deyilince, mýntýkadan sonra, daha çok karoser
imalatý akla geliyordu. Karoser imalatý
1970'li yýllarda "Yeni Sanayi Çarþýsý"ndaki
iptidai iþletmelerde yapýlýyordu. Ýlk karoser
imalatý tespit edebildiðimiz kadarýyla günümüzdeki Kurþunlu Camii, Musalla, Ýmaret
Camii civarýndaki küçük dükkânlarýn
önündeki sokaklarda yapýldý. Bunun delili
elimizdeki fotoðraflar.
Fotoðraf 1: Ýlk Karoser Ýmalatlarýndan, 1946.

Kaynak: Kadiri Üreten arþivi.
Fotoðraflarý 2006 yýlý içinde "Üreten Karasör
ve Damper Sanayii" iþletmecisi Sn. Kadiri
Üreten Bey'den temin ettik. Beypazarý Ticaret
Odasýnýn Everest Reklam Ltd.Þti.'ye hazýrlattýðý "Beypazarý Ýþ Dünyasý 2004" eserinin
49'uncu sayfasýnda, fotoðraf birin altýna
1946 tarihinin yazýlý olduðunu gördük.
0.08.2006'da Sn. Asým Çiftlik ve Cengiz
Özdoðan ile Sn. Asým Çiftlik'in halen iþlettiði
dükkânýnda yaptýðýmýz mülakatta fotoðrafýn
tarihinin 1960 öncesine ait olduðunu tahmin ettiðini tarafýmýza iletti. Fotoðraftaki
þahýslar ceket palto ile çalýþtýklarýna göre
havalarýn soðuk olduðu bir mevsimde fotoðraf
kaydedilmiþ. Fotoðraf birin kaydedildiði

Kemal ÇELEN
TEL:762 51 63
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Beypazarý'nda Ýktisadi
Yönelimler©

YETERLÝ

BEYPAZARI

Beypazarý'nda "Sanayi" Mýntýkalarý ve Karoser Ýmalatý Tarihi

yeri de Pazaraðzý, Musalla karþýsý olarak
tarafýmýza Sn. Çiftlik aktardý, fotoðraf birde,
yerde elinde testere olanýn Mustafa Üreten
(Karadeli), þoförün de halen hayatta olan

Aþçýlarýn Selattin olduðunu söyledi.
Fotoðraf 2: Ýlk Karoser Ýmalatlarýndan, 1953.
Kaynak: Kadiri Üreten arþivi.
Fotoðraf iki, yukarýda adý geçen kaynakta
1953 olarak tarihlendirilmiþ. Yine ayný gün
ve yerde Sn. Asým Çiftlik ve Cengiz Özdoðan
fotoðraf ikinin tarihinin 1960'lar olabileceðini
söyledi. Fotoðraf ikide çalýþanlar sanki kýþlýk
elbiselerini giymiþler. Adý geçen kiþiler resmin
kaydedildiði yeri eski dispanser altý, Kurþunlu
Cami yaný olarak belirlediler. Fotoðraf ikide
yerde elinde demir tutanýn þahsý Sn. Çiftlik
ve Sn. Özdoðan, Karadeli olarak teþhis
ettiler. Fotoðraf ikide görülen tabelada "Þen
Ankara Yorgan Dikim Evi Cafer Genç" yazýlý.
Günümüzde hala Musallanýn olduðu sokakta
yorgan dikicileri mevcut.
Þu tahminde bulunmak herhalde doðru olur;
1950'li ve 1960'lý yýllarda Beypazarý'nda
zanaatkâr sayýsý arttý, ve günümüzdeki
tarihi çarþý yetersiz hale geldi. Bu ihtiyaçtan
mütevellit "Yeni Sanayi Çarþýsý" kurulma
aþamasý baþladý. Yeni Sanayi Çarþýsýnýn nasýl
kurulduðu ayrý bir araþtýrma konusu. Yeni
Sanayi Çarþýsýnýn kurulmasýyla Beypazarý'nda
karoser imalatýnýn yeni
bir aþama kat ettiði belki
söylenebilir. Eskiye nazaran daha geniþ mekân
zamanla yeni iþletmelerinde açýlmasýna katkýda
bulunmuþ olabilir.
Beypazarý Marangoz
Esnaf Derneðinin tarihi
ile, Beypazarý'nda sanayi
ve özellikle karoser sanayinin yollarýnýn birleþtiðini
görürüz. Ýlk ana sözleþmesini maalesef
elde edemediðiz derneðin elimizde mevcut
fotoðrafý hakkýnda elde ettiðimiz bilgileri
aktaralým. 10.08.2006'da Sn. Asým Çiftlik ve
Cengiz Özdoðan ile Sn. Asým Çiftlik'in halen
iþlettiði dükkânýnda yaptýðýmýz mülakatta,
fotoðrafýn tarihi ve kayýt yeri kesin tespit
edilemedi. Sn. Çiftlik 1960'lar olabileceðini
iletti, yeri hususunda da Beypazarý'nda o yýllarda þahýslarýn arkasýnda görülen binanýn
olmadýðýný, muhtemelen fotoðrafýn Ankara'da
kaydedildiðini söyledi. Fotoðraf iki ve üçün
tarihi ve yeri hakkýnda Sn. Kemal Baysal'dan
bilgi alýnabileceðini söyledi.
Fotoðraf 3: Beypazarý Marangoz Esnaf
Derneði, 1958 (?).

Kaynak: Kadiri Üreten arþivi.

sanayi çarþýsýnda ýsrarcý olmuþlar ve bunda
da muvaffak olmuþlardýr.
Mevcut fotoðraf o günün
Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný
merhum Adnan Menderes uçak
kazasýndan sað olarak kurtulmasý nedeniyle Ankara'ya
Marangozlar Derneði olarak
geçmiþ olsun ziyaretine gidildiði
esnada çekildiðini tahmin ediyorum."
Beypazarý iktisadi tarihinde
önemli olan karoser imalatý ile ilgili bu
fotoðraflarýn günümüze kadar ulaþtýrýlmasýný
önemli buluyorum. Daha önce "Beypazarý
Çaðdaþ Kooperatifçiliðinin Baþlangýcý"
baþlýklý makalemizi 16.12.2005 tarihli Adalet
Gazetesinde neþrettik. Beypazarý iktisadi
tarihi ile ilgili belgelere eriþtikçe bunlarý tahlil
etmeyi inþallah sürdüreceðiz.

10.08.2006'da yaptýðýmýz mülakatta fotoðraf
üçte görülen þahýslarý teþhisi þöyle; çökenler soldan saða doðru 1. Hacý Ýbrahim
Konyalýoðlu, 2.Salim Güler, 3. Sadýk Yavaþ,
4.Mehmet Ali Erdoðan, 5. Nalbant Hüseyin
Dýzman, 6. Akþamoldulu Mustafa Ünlü, orta
sýra 7. Kemal Baysal, 8. Mustafa Üreten
(Karadeli), 9. ?,10. ?, 11.Abdullah Ertuðrul
(hayatta), 12. Celil Terlemez'in kayýnpederi,
13.? Üst sýra 14. ?, 15.?, 16. Nuri Atav
basaran@ankara.edu.tr
04 11 2006 D. Davut
(Marangoz Koca Nuri), 17. ?, 18. Kemal
Ertuðrul (hayatta), 19. Þoför Selahattin
© Makalenin telif hakký Ali Baþaran'a aittir, yazýlý izni olmadan kýsmen de olsa hiçbir
Oken, 20. Kuyumcu Ahmet Bozkurt.
þekilde deðiþtirilemez ve yayýmlanamaz.
Sn. Asým Çiftlik'in tavsiyesi üzerine
07.09.2006 ve 15.09.2006 tarihlerinde Sn.
Kemal Baysal ve Erdoðan Baysal ile "Yeni
ÝÞTE GAZETE
Sanayi Çarþýsýndaki" iþyerlerinde mülakat
BU YAA...
yaptýk. Mülakat sonrasý Sn. Kemal Baysal
Haberler Ýnternette
yazýlý olarak Marangozlar Derneðinin
kuruluþu ve Yeni Sanayi Sitesi hakkýnda
bilgi verdi.
15.09.2006'da
kendi iþyerinde
verdiði yazýlý
bilgi aþaðýdaki
gibidir.
Fotoðraf
4: Kemal
Baysal'ýn
verdiði
yazýlý bilgi,
15.09.2006.
"Beypazarý
Marangozlar
Ticaretle mi uðraþýyorsunuz? Telefonla
Derneðinin kuruluþu 1958 yýlýnda
aranmak istiyorsanýz bizi arayýn.
olmuþtur. Derneðin kuruluþ amacý
marangoz esnafýna gerekli olan
malzemeleri temin etmek ve esnaflar arasýndaki yardýmlaþma ve
dayanýþmayý saðlamak için kuruluyor. Ankara Marangozlar
Federasyonundan gönderilen
FOTOÐRAF
malzemeler marangozlar
esnafý dernek tarafýndan
ALBÜMÜNÜZDEKÝ TÜM
daðýtýlýyor.
FOTOÐRAFLARINIZ
O günün þartlarýnda þimdiki eski sanayi çarþýsýnýn
VCD - DVD ALBÜM HALÝNE
bulunduðu bölge Belediye
GETÝRÝLÝR.
imar planýnda marangoz
esnasýna tahsis edilmiþ
1 CD ALBÜM 130 YTL.
olmasýna raðmen, o günkü
ORTA ANADOLU REKLAMCILIK A.Þ.
belediye baþkaný ve meclis
Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:40
üyeleri tarafýndan mezarlýðýn
bitiþiðindeki mezbaha ve çelTel: 762 51 63 Fax: 762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA
tik fabrikasýnýn bulunduðu
Kemal ÇELEN Gsm: 0.532.557 98 53
mýntýkaya sanayi çarþýsýnýn
yerleþtirilmesi uygun görülmüþ, dernek yöneticileri buna
itiraz ederek bugünkü yerde

BÖLGE
TÝCARET
AJANDASI
ve REHBERÝ
HAZIRLANIYOR

ORTA ANADOLU REKLAM
AJANSI Tel:0.312.762 51 63
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