BEYPAZARINDA 3,5 HEKTARLIK
ORMAN ALANI YANDI

Beypazarı Karaşar Beldesi Armutalan
Bölgesinde Öğle Saatlerinde Çıkan Orman
Yangını, Gecenin İlerleyen Saatlerinde Kontrol
Altına Alındı. Çıkan Yangında Yaklaşık 3,5
Hektarlık Sarıçam Ormanı Tamamen Yandı.
06.08.2008 tarihinde Beypazarı Karaşar beldesi
Öküzçayırı (Armutalan )bölgesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını, gecenin ilerleyen
saatlerinde kontrol altına alındı.Çıkan yangında
yaklaşık 3,5 hektarlık kızılçam sarıçam ve
karaçam alanı tamamen yandı.
*www.yeniyildizgazetesi.com

Yetkililerden alınan bilgiye göre Öküzçayırı bölgesinde 06.08.2008 günü öğleden sonra çıkan
yangının; çobanın yemek pişirmek için yaktığı
ateşten otların tutuşması sonucunda çıktığı belirtildi. Yangına Beypazarı Orman İşletme
Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip arazözlerle
müdahale etti. Yangının kısa sürede büyümesi
üzerine Kıbrıscık, Seben, Nallıhan, Karaşar
orman işletme müdürlükleri ile Beypazarı
Belediyesi itfaiyelerinden takviye ekipler istendi.
Çıkan yangın Beypazarı, Karaşar, Kıbrıscık ve

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

Bolu Aladağ orman işletmesindeki görevliler ile
bölge vatandaşlarının anında ve etkili müdahelesi
sonucu büyümeden kontrol altına alındı.
Ankara Orman Bölge Müdürü Hüseyin Avni
Çatal, yangının çıktığı bölgede incelemelerde
bulundu.
Beypazarı Orman İşletme Müdürü Hüseyin
Çinko orman yangının çıktığı bölgede bulunduğunu, tüm ekiplerin sabaha kadar soğutma
çalışmalarına katıldığını ve yangının tamamen
söndürüldüğünü söyledi.

*www.ortaanadoluas.com

Yangın mahaline gelerek söndürme çalışmalarını
yerinde koordine eden Beypazarı Kaymakamı
Hikmet Aydın, "Yangına anında ve etkili bir şekilde müdahele edildiğini" belirtti. Kaymakam
Aydın, "Yangının çıktığı bölge çok riskli.
Rüzgarın ormanlık alanın bittiği yöne esmesi ve
anında müdahale edilmesi sonucunda yangın
büyümeden kontrol altına alındı. Rüzgar ters
yöne esmiş olsa idi bölgemiz çok büyük bir
felaketle karşı karşıya kalabilirdi.
Haberi Sayfa 3’de

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA
AFÝÞ
Dijital Baskı-Tasarım

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.
TE LEFONUNUZ

‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’

KARAŞAR BELEDİYESİ'NİN FAALİYETLERİ
MECLİS GÜNDEMİNDE
YE TERLÝ
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Kemal ÇE LEN

TEL:762 5 1 63

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

VATANDAŞA
ELİYLE YEMEK
SERVİSİ YAPAN
ÖRNEK BAŞKAN

BÖYLE BAŞKAN
GÖRÜLMEDİ
Kırbaşı Belediye
Başkanı Cengiz
Yılmaz, alışıla gelmiş
başkan imajı dışında
başkan portresi çizmeye devam ediyor.
İlk göreve başladığında Kırbaşı halkının
davar sürülerini
güden ve eşeğe binen,
elinde kazma kürek
beldenin kanalizasyonunda veya su hattında gördüğümüz
başkan ve alışamadığımız görüntülerdi.
En son fotoğraf
makinemizin karesine
takılan görüntü ise
başkanı anlatmaya
yetiyor. Belediye
tarafından verilen bir
yemekte başkanı misafir masalarına eliyle
yemek servisi
yaparken resimledik.
Başkan bu konuda
‘’ben halktan biriyim
ve halkıma hizmet
için seçildim’‘ derken
nasıl bir belediye
başkanı olduğunu
anlatıyordu.

Başkent Ankara'nın Beypazarı İlçesi
Karaşar Beldesi Belediyesi'nin
faaliyetleri Meclis gündemine
taşındı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve
Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş,
Belediye yönetimine ilişkin iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Beşir
Atalay'ın yanıtlaması istemiyle
Meclis Başkanlığına soru önergesi
verdi.
Başkent Ankara'nın Beypazarı
İlçesi'ne bağlı Karaşar Beldesi
Belediyesi'nin faaliyetleri Meclis
gündemine taşındı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve
Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş,
Belediye yönetimine ilişkin iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Beşir
Atalay'ın yanıtlaması istemiyle
Meclis Başkanlığına soru önergesi
verdi. Önergesinde, Hazine'ye ait
bazı taşınmazların satışıyla ilgili
şaibelere yer veren CHP'li Ateş,
Bakan Atalay'a şu soruları yöneltti:

"-Karaşar Belediye Başkanlığının
1999 - 2007 yılları arasında, yıllara
göre toplam geliri ne kadardır?

-Uzlaşma yapılmışsa uzlaşma kapsamındaki borçları ne kadardır?
Hazine alacağı niteliğindeki borçları
ne kadardır? Hazine borçlarının
ayrıntısı nedir?
-1999 - 2007 yılları arasında, yıllara
göre Sosyal Güvenlik kuruluşlarına
borcu ne kadardır?

-Belediye sınırları içinde KÖYDES
ve BELDES kapsamında yapılan
yatırımlar nelerdir? Yatırım miktarı
ne kadardır? Yapılan yatırımlar
hangi idare tarafından yapılmıştır?

-Belediye sınırları içinde satışı
yapılan belediyeye veya hazineye ait
taşınmazlar var mıdır? Varsa taşınmazların niteliği ve satış tutarı
nedir? Söz konusu taşınmazlar kimlere, hangi tarihte ve hangi usulle
satılmıştır?"

SİYASİ KULİSLERDE SON
HAFTA KONUŞULANLAR

Hem MHP de, hem de Ak Partide bir çok aday adayının ismi geçiyor. Ama halen
bugüne kadar partilerde netleşmiş bir aday yok.
Son hafta Siyasi kulislerde MHP’den iki yeni aday adayının ismi geçmeye başladı.
DYP’den aday olan Mimar Yener Güran’ın adı da bu dönem MHP’den aday olabilecekler arasında geçiyor. MHP’den ikinci bir aday ismi daha konuşuluyor. Şeker
Fabrikası Şeker şirketinde çalışan Ziraat Mühendisi Osman Bodur’un ismi de siyasi
kulislerde MHP adayı olabilir şeklinde son haftanın konuşulan konuları arasında yer
alıyor. Aday adaylığında ismi konuşulan diğer isimler ise Özcan Sözütok, Kemal
Kayaalp, Leyla Yüksel, Serdar Şirin, Cengiz Özalp, Yüksel Arslan...
Ak Partiden aday adayı olarak siyasi kulislerde konuşulan isimler ise İbrahim
Demir, Sefa Varlık, Ünal Eken, Avni Erdoğan, Yaşar Hız, Fikri Kanıvar, Tuncay
Kaplan... Beypazarı Belediye Başkan Adayı olarak Demokratik Sol Partide
Mehmet Ali Dikmenlioğlu, Demokrat Parti de Ahmet Gencer, Saadet Partisinde ise
Mehmet Göksu’nun adı öne çıkıyor.

Misafir Kalem

Özgür Karakaya/Bursa
ozgkara@hotmail.com

UNUTMAK KAYBOLMAKTIR

Yaşanmış anıların zamanla
aşınması ve geçmişe dair
detayları yitirme, belli bir
dönemde yaşanılan deneyimin veya öğrenilen bilginin
akla gelmemesi, beyinden
anın çekip gitmesidir.
Yazısı Sayfa 2’de

HER TELDEN
Mehmet BAÞTÜRK

-ORTADOĞU VE YAHUDİ İHANETİ 9

Türklerin daha sonraki politikalarını
belirleme açısından, birinci dünya
savaşının belirli safhalarının çok iyi
bilinmesi gerekmektedir.

Yazısı Sayfa 3’de

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

RUSYA GAZETELERİNDE DE
BEYPAZARI TANITILIYOR.

Rusça Yayınlanan
Uluslararası Gazetede
Beypazarı Tanıtımı
Yapıldı...
Türkiye'nin uluslararası ilk
Rusça gazetesi "Vesti
Turtsii Bosfor"da
Beypazarı'nın tanıtımına
geniş yer verildi.
İstanbul merkezli
"Türkiye'den haberler"
anlamına gelen Bosfor
gazetesi, Temmuz ayında
Beypazarı'nın tarihi ve
doğal güzelliklerini tanıttı. Hava alanlarına,Türk Hava yollarının seferlerine,
Antalya, Bodrum, Marmaris gibi tatil böl-

gelerine ve önemli merkezlerdeki otellere
dağıtımı yapılan gazete, Türkiye'ye gelen
Rus turistlerin de rehberi niteliğinde.

Beypazarı Parkları ve
Yeşil Alanlarıyla Da
Göz Dolduruyor...
Doğal güzellikleriyle
dikkat çeken
Beypazarı,
Belediye’nin yaptığı
park, çiçeklendirme
ve yeşil alan çalışmalarıyla da göz
dolduruyor. 96860
m2’lik park alanları
hem Beypazarılıların

mevsimlik çiçekler
çiçek parterlerine
dikilerek, her
mevsim yeşil ve
çiçekli bir Beypazarı
görünümü sağlanıyor. 1999 yılına kadar
ilçede yalnızca
22596 m2 alanda
park olduğunu
belirten Beypazarı
Belediye Başkanı
Mansur Yavaş; park

BEYPAZARI PARKLARI
YEMYEŞİL

BEYPAZARI
TARIMININ
CAN DAMARI
KİRMİR ÇAYI
KURUYOR

Beypazarı'nın içinden geçen ve ilçenin en büyük çayı
olarak bilinen Kirmir Çayı kuruyor. Beypazarı
çiftçisi tarlalarını sulamak için yeni arayışlara girdi.

hem de ilçeyi ziyaret
edenlerin beğenisini
kazanıyor. Yeşil
alanlar olarak ilçeye
artı değer katan parklarda, çocuklar için
oyun üniteleri, kum
havuzu, çok amaçlı
spor aletleri, basketbol ve voleybol
sahaları da bulunuyor. Parkların yanı sıra
yazlık ve kışlık

alanlarını yaklaşık
dört kat arttırdıklarını
söyledi. Bu yıl
içerisinde ağaç
dikme çalışmalarına
da hız verildiğini
belirten Yavaş; ilçede
önemli bir eksiklik
olan Hayvan
Barınağını da
tamamladıklarını
sözlerine ekledi.

Coca Cola Beypazarı'nda

Beypazarı Maden suyunun Coca Cola ile işbirliğine halk tepkisi
‘’Beypazarı Maden Suyu Coca Cola ile ticari işbirliğine giderse
Haberi Sayfa 4’de
içtiğimiz maden suyunu bir daha içmeyiz’‘

MHP’nin
Büyük Otağ
Projesi

Haberi Sayfa 2’d e

Türkiye’nin
30 milyarlık
Maden suyu var

Haberi Sayfa 3’de

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63
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ÖPECEĞİM YANAKLARINDAN
Hep uzaksın gülüm benden.
Nasıl ayrılırım senden.
Ah bir tutuversen elden.
Öpeceğim yanaklardan.

Gözlerime iner perde.
Saçı ipek yarim nerde.
Ah bir tutuversen elden.
Öpeceğim yanaklardan.

Her bayramda seni görsem.
İyi bayramlara desem.
Ah bir elden tutuversem.
Öpeceğim yanağından.

Sevgilim olmayacaksan
Kardeşim olacaksın.
Ellerinden tutacağım.
yanağından öpeceğim.
Erzurumlu Şair Çetin AVCI
MÜSLÜMANIZ HEPİMİZ
Çıplak görüyor gözümüz.
Haram tutuyor elimiz.
Küfür söylüyor dilimiz.
Evet müslümanız hepimiz.

Türkiyedir bizim ilimiz.
Müslümanız tabi hepimiz.
Neden peki askıda kuranımız
Evet müslümanız hepimiz.

Camiye gitmiyor ayaklarımız.
Sözümüzü tutmuyor çocuklarımız.
Boş yere tükeniyor hayatlarımız.
Evet müslümanız hepimiz.

Yıkılıyor bir bir yuvalarımız.
Boğazdan haram giden lokmalarımız.
Ne zaman harama gitmediyse söylenecek.
Evet müslümanız hepimiz.
Erzurumlu Şair Çetin AVCI

Tiyatral şiir üzerine bir deneme …………..
**( Bu bir MANİFESTODUR ) **
“Diyalektik Kompozisyon ve Mekăn
Düşüncesi” felsefesi doğrultusunda ( Resim
- Şiir – Tiyatro – Heykel ) üzerine çalışmalar yapan Onur Sezgin’in Tiyatral Şiir
için yazmış olduğu denemelerden en kapsamlı olanıdır. Şiiri dikkatlice okuyup
inceledikten sonra daha detaylı bilgi edinmek ve bu yeni oluşum hakkında
düşüncelerinizi iletmek için,
Yeni kurulmuş olan ( www.onursezgin.com
) adlı web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

ÞÝÝRLERÝNÝZ

1.perde
( Evliliğe Giden Yolun Koordinatları )
Nasihat eden ya da gerektiğinde alan
herkes gibi
Nasıl Olduğunu iyi becerirdi Belgin
Bol keseden öğüt vermenin

KÜLTÜR-EDEBÝYAT

Onların arasında
Bulutsuz bir gökyüzü gibi berrak hani
Kremalı pastaydı sanki tatlılığı
Gerçi kreması alınınca...
Yalnızca bir kek kalırdı ya ortada
Ne fark eder ki bu sonunda
Aşk kışkırtıcıdır, evliliklerse tüketici

Borsa değeri kuru bir teşekkürdür oysa
öğüdün
Ne ki kadınlar sevmez sonu olmayan
devinimleri
Susmak ercisliktir hani (varsa eğer söylemekten çekindiği birisi)
Belgin de kurtarmak için Bahrinin kaderini
İnce eleyip sık dokuduktan sonra
(Dengeli bir yaşam içinen sağlam yol
evliliktir ya)
O da evlenmesini önerdi arkadaşına

Söylemeden geçemem
Bir de Fuat Bey’in kızı Funda vardı
Bayılırdı Üniforma giymiş subaylara
Öyle bir isteklisi çıkmayınca...
(Kıtlık mı çıkmış nedir?)
O da razı oldu bir iş adamına
Evlenmiş birini niye anlatıyorum ki
Onca bekar kız varken gökteki parlak yıldızlar gibi

Hangi insanoğlu evlilik hayalleri kurmamıştır ki
En romantik yemek ve aşk sahneleri ki,
Dönüşüverir birden hatırlanınca komediye
Ya da shakespeare’in trajedilerine

Babaannesinin elinde büyümüş bir çocuktu
ya,
Yine de yüzünde bir yalnızlık havası
okunurdu
Korku egemendi gözbebeklerinin ardında
Kendini çevreleyen insanlardan biraz uzak
Sanki akranlarından ayrı bir kulvarda
Ne garipti bunu görmek...
Güler adında genç bir kızda

Bir dişiden daha maharetlisi yoktur çünkü
Şunu-buna
Bunu-ona
Uygun görüp başgöz etme konusunda
Söz konusu olan oğlu ya da kızı
Ya da çok güvendiği bir arkadaşıysa

Bu tarife uygun düşen biri mi vardı tabi
Usta bir çömlekçinin elinde yoğrulan
Şeklini henüz almamış su testisiydi o
İnce, zarif ve kırılgan
Soylu, Zengin ancak yetimdi.

Hatırı sayılır bir mirasın tek sahibiydi Bahri
Soyağacının son üyesiydi ki
Uygun bir kız bulup evlenmezse
Adı da- sanı da
Yok olup gidecekti tarihin derinliklerine
Hem de onca gelin adayı varken çevrede
İçlerinden birini seçip almak kalıyordu
geriye
Kimilerinin ‘’fırsatçı bir mirasçı’‘
Kimilerinin ‘’daha gözü açılmamış’‘ dediği

Nedense Belgin, es geçiyordu O’nu birden
Silmişti bile önermek için Albümünden
Asil ve varlıklı oluşunun,
İncelediğimiz güzeller içinde
Onu zirveye taşımasına karşın;
Hem fiziği de mükemmeldi sonra

İyi ama bu şanslı gelin kimdi?
Bir sürü kız vardı listede
Hepside birbirinden şahane
Mesela Baharatçı Reşat’ın kızları
Üçü de karşı konulmaz eş adaylarıydı

Bu şaşkınlığını bir soruyla dışa vurduysa da
Bahri
Sorusuna ancak daha keskin bir soruyla
yanıt buldu (Yarı şaka yarı ciddi)
‘’Kendine eş olarak seçebildiğin kız bu
mu?’‘
Bahri yanıtladı hemen ve o an bir sessizlik
oldu
(Güler’in de kendisi gibi kutsalı yoktu)
Kafa dengi bir adaydı bu yüzden de
(Kafasındaki gerçek neden tam olarak bu
değilse de)
Belki de sesini kessin diye-kim bilir

Ne var ki Belgin,
Sonu gelirse bir gün bu evliliğin
Yüklü bir nafaka ödeyecek denli
Varlıklı biri olduğunu tesbit etmişti
Bahri’nin

Albüm gibiydi Belgin bu konuda
Sayfaları açıldığında...
SÇıkardı hanım kızların
Fotoğraflarını bir bir ortaya
Bir de çekik gözlü Hatice vardı

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

Alan adı tescili ve Hosting bayililiklerimizle

.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.
Domain ve Hosting Paketlerinde
Ýþte size bir Fýrsat
İnternet Hizmetleri Bayisi Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.
Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
Hostinginizi
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
FİYATLARI
B
i
z
Ýþte size fýrsat. Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin . e Transfer Edin
DÜŞÜRDÜK
İmkanlardan
Sizinde bir siteniz olsun.
Yararlanın

Fiyatları Düşürdük

700 MB Web alanı 4 GB Trafik Hızı, 50 adet 20 MB lık mail
Hosting ve Web Alan adı alımı sadece 65 YTL
Web Sitem Yok Elektronik Posta Adresi Alabilirmiyim? Evet Herkese Elektronik Posta
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

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

Şaşırtmıştı Bahri’yi böylesi bir dışlama
Tıpkı bazı belediyelerin bazı heykellere
Koyduğu yasağın vatandaşı şaşırttığı gibi

Belgin,
Aldı sazı burada eline ve sıraladı
İleride doğabilecek sorunları dili
döndüğünce
Uzun-uzun ya da özetle
varılacak yere gelindiğinde
Yolun ne önemi kalır ki

Belgin’in onay vermeyen bu önyargısının
nedeni neydi?
Üstü örtülü bir olumsuz tavır sergilemişti
Masum ve herşeyden habersiz bir varlığa
karşı
Güzelliği ve zarafeti de cabası

Sanırım bu kompleksin güzellikle ilgisi
yoktu
Zaten kendine has bir özgüveni vardı
Belgin’in
İnsanların bazen tuhaf kaprisleri olur
Nedenleri burada açıklamayacağım kadar
çoktur

Güler’in o çocuksu ve gurulu bakışlarını mı
sevmedi Belgin?
Oysa kısa süreli bir yolcuydu o
Dalgalı denizlerinde yol alan soyluluk ve
gençliğin
Varlığından rahatsız olmak da değildi bu
Belgin rahatsız olamazdı kimsenin nefesinden
Aklı ve konumu böyle bir duygudan uzak
tutardı kendisini
Nedensiz bir nefret hiç olamazdı
İnsanlığın baş edemediği
Duygulardan bir tür kaçmaydı

Ne olduğunu söylemek daha zor
Ne olmadığını söylemekten bu duygunun
1.
Perdenin sonu
Onur Sezgin 20- 1- 2008
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.

MHP’nin “Büyük Otağ” projesi

Ne ki, kıl hocalığı yapmayaı iş edinmiş

Yerel seçim planını
belirleyen MHP, yeni
projesiyle kazanma
ihtimali olmayan yerlerde, belediye meclisi
üyeliği karşılığı-nda
başka partilerle işbirliğine gidecek.
MHP'nin yerel seçimler için yapacağı çalışmaların ana hatları
belli oldu. Yerel seçimlere güçlü girmek
isteyen MHP il başkanlarını Ankara'da toplayarak seçim stratejisinin ana hatlarını
açıkladı. Buna göre
"Büyük Otağ" projesi
kapsamında partinin
kazanma ihtimali
olmayan yerlerde,
belediye meclisi
üyeliği karşılığında
başka partilerle seçim
işbirliğine gidilebilecek.
BÜYÜKŞEHİR
HEDEFİ
MHP daha önce de
"Büyük Otağ" adı verilen plan üzerinde
çalışmıştı. Buna göre

partinin kazanma ihtimali olmayan yerlerde,
belediye meclisi
üyeliği karşılığında
başka partilerle seçim
işbirliğine gidilmesi
için pazarlıklar yapılacak. Anavatan ve
DP'nin oy tabanını da
kendisine çekmek
isteyen MHP, özellikle
büyükşehirleri gözüne
kestirirken, Ankara,
İzmir ve Bursa'yı öncelikli hedef olarak
belirledi. İl
belediyelerinde özellikle partinin güçlü
olduğu Ege ve Akdeniz
bölgesi yanında, İç
Anadolu ve Karadeniz
bölgelerini de hedefleyen partiye, Doğu ve
Güneydoğu Anadolu
bölgesinden başvurular
var. MHP'ye katılmak
isteyen bazı belediye
başkanlarının durumu
Genel Merkez'de
değerlendiriliyor.
Ankara'da Beypazarı'nı
dünyaya açan Belediye
Başkanı Mansur

Yavaş'ın adı
Büyükşehir adaylığı
için ön plana çıkarken,
İzmir'de ise İl Başkanı
Müsavat
Dervişoğlu'nun adı
gündemde. Yine
Ankara'da Etimesgut'ta
eski Belediye Başkanı
Enver Demirel,
Haymana'da ise partiye
katılan Belediye
Başkanı Bünyamin
Adacı'nın adaylığına
kesin gözüyle bakılıyor.
İstanbul'da ise özellikle
ilçe belediyelerini
gözüne kestiren MHP,
aday arayışlarını
sürdürüyor. AKP'nin
kapatma davasının
yerel seçime kadar
sonuçlanacak olması
ise iki alternatifli plan
hazırlanmasına neden
oldu. Eğer parti kapatılır ve bazı isimlere
seçim yasağı gelirse,
yerel seçim ile ara
seçimin birleştirilmesi
gerekeceği ihtimali de
göz önünde tutuluyor.

Tüm ilanlarınız için www.beypazariilan.com sitemiz yayına girdi.
İLANLARINIZI ÜCRETSİZ YAYINLAYABİLİRSİNİZ.
Emlak ilanlarınız için www.beypazariemlak.com sitemiz
çok yakında aktif olarak bölge halkımızın hizmetine girecek..
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Misafir Kalem
Unutmak Kaybolmaktır

Özgür Karakaya
ozgkara@hotmail.com/Bursa

Yaşanmış anıların zamanla aşınması ve
geçmişe dair detayları yitirme, belli bir
dönemde yaşanılan deneyimin veya öğrenilen
bilginin akla gelmemesi, beyinden anın çekip
gitmesidir.

Anneniz size sarıldığında "kim bu acaba"
demek, bir arkadaşınız sizi aradığında ne diyeceğinizi bilememek, bir ay önce beraber
olduğunuz kız arkadaşınıza sanki hayatınızda
ilk kez onu görüyormuşsunuz gibi bakmadır.
İnsanlar arasında soğukluğun ortaya çıkması
ve önemsememektir. Sindirilmesi kolay
olmayan deneyimlerimizi, acılarımızı,
geçmişimizi parçalayıp un ufak etmek yani un
haline dönüştürüp hazmedilir kılmaktır. Ümit
Yaşar Oğuzcan’ın Beni unutma şiirinin Bir gün
gelirde unuturmuş insan en sevdiği hatıraları
bile saat 12 vurduğunda beni unutma”
dizesinde sevginin kaybolmaması vardır.
Geçmişe gömülmesiyle bugününüzden de silinmesi ve eksilmesidir. Aklın, fikrin, elinde
tuttuğu hikâyeyi suya düşürmesi ve erozyona
uğramış düşünceler demetidir. Alışmakla birlikte kabullenmek ve geçmişi silmek bir
kenara atmaktır. Unutmak yaşanılan acıların
üzerine sünger çekmeye benzer. Kimi zaman
kaçıştır bazen de kolaycılıktır.
Okulda ödev yapmadığımız zaman öğretmene
bahane olarak sunulur
----“Ödevini niye yapmadın evladım”?
-----“Unuttum”.
Öğretmende kişiye “bende seni unuturum
diyebilir”.
Buradaki duruma bakarsak konuya yeteri
kadar ilgi göstermemektir. Hatırlamayı reddederek hafızasız bir yaşama biçimidir.
Yaşanan deneyimler ve sosyal olaylarda unutmak toplumu belleksiz yaparak duyarsızlığı
beraberinde getirir.
Toplumsal hafızamıza bakarsak: Tarihinde
devletler kurmasını 1453 İstanbul fethiyle ve
Kanuni ile övünen toplumun hafızası zayıf
olur mu yu sormadan edemeyiz.

Mevcut olan sistemin işleyişi ise “Dün dündür
Bugün bugündür” üzerinedir. Oysa yapılması
gereken Dünü unutmayıp bugünü iyi anlamaktır. Ülkemiz Amerika’dan alınan borçlarla,
Marshall yardımlarıyla bugünkü sürece geldi.
Bu duruma uygun söz ise “Hafıza i beşer
nisyan ile maluldur.”
Uğur Mumcu’nun seslenişte toplumun hafızasını diri tutmaya dönük yazısı “Vurulduk ey
halkım unutma bizi” idi. Yakın tarihimizde
izleri duran 12 Mart, 12 Eylül, Maraş, Çorum,
Sivas olaylarında ve faili meçhullerde bir adım
mesafe dahi alınamamıştır.
Toplumumuz 17 Ağustos depremini yaşamasına rağmen mevcut iktidarlar hala ciddi önlemler almamaktalar.

HOSTİNG FİYATLARI
ALAN ADI TESCİLİ
Hemde 700 MB
ARTIK HERKESE 65 YTL

BU FIRSAT KAÇMAZ
TEL:762 51 63
08 Ağustos 2008 Cuma YIL:4 SAYI:189

Gazi Gü ndüzalp 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 Gazetecilik A.Þ. adýna Kemal Çelen
Genel Yayýn Yönetmeni : Kemal Ç ELEN
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Murat ÇELEN
Sayfa Editörü
Seyithan Melih BİNGÖL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerin e
uymaya söz vermiþtir.
Gazetemizde yayýnlanan yazýlar
yazarlarýný baðlar.
Gazetemizde yayýn lanan yazý haber
ve fotoðraflarýn her türlü telif hakký
Orta Anadolu Gazetecilik A.Þ.’ye aittir.
Ýzin alýnmadan, kaynak dahi gösterilerek
iktibas edilemez.
Dizgi: Ort a An adolu A.Þ.
Tel- Fax:762 51 63 Beypazarý
Baský:Ren k İş Matbaası
Tel-F ax:763 12 76 Beypazarý/Ank.

Haber Koordinatörü:
Şükran ÇELEN
Muhabirler
Nihat UÇAR-Tarık AKYILDIZ
Nallýhan Temsilcisi
Hasan OLUM
Çayýrhan Temsilcisi
Ayhan DEMÝRÇELÝK
Sincan &Yenikent Temsilcisi
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Güdül Temsilcisi
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REKLAM VE ABONE FÝATLARIMIZ
Tam Sayfa (SB)
1.500 YTL
Yarým Sayfa (SB)
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30 YTL
Resmi Ýlanlar St/cm
6 YTL
Kongre Ýlanlarý
60 YTL
Sosyal ilanlar
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HABER-İLAN

BEYPAZARINDA 3,5 HEKTARLIK
ORMAN YANDI
08 Ağustos 2008 Cuma

Haberi sayfa 1’de
Kaymakam Aydın,
"Yangının çıktığı bölge
çok riskli. Rüzgarın
ormanlık alanın bittiği
yöne esmesi ve anında
müdahale edilmesi
sonucunda yangın
büyümeden kontrol
altına alındı. Rüzgar

ters yöne esmiş olsa idi
bölgemiz çok büyük
bir felaketle karşı
karşıya kalabilirdi.
Ormanlık bölge
yangının başladığı
alandan Bolu'ya kadar
uzanmaktadır. Mevsim
ve doğa şartları
düşünüldüğünde büyük

bir felaketi çok şükür
ucuz atlatmış olduk."
dedi.
Kıbrıscık Kaymakamı
Cengiz Erdem ise,
büyük bir felaketin
ucuz atlatıldının altını
çizdi. Kaymakam
Erdem, "Yangına 12
araçla yaklaşık 600

kişi müdahele etti.
Bölgemizdeki tüm
ekipleri yangın mahaline sevk ettik.
Söndürme çalışmalarını yerinde koordine ederek etkili bir
müdahele sağladık.
Orman yangınlarına ilk
müdahele çok önemli,

Anadolu Cam,
Türkiye'de
Madensuyu
Tüketimini
Artırmayı Sosyal
Sorumluluk Projesi
Olarak Gündemine
Aldı.
Anadolu Cam,
Türkiye’de madensuyu tüketimini
artırmayı sosyal
sorumluluk projesi
olarak gündemine
aldı.
Anadolu Cam’ın
Beypazarı’ndaki
buluşmasında
konuşan Prof. Zeki
Karagülle,
"Türkiye’de 232
kaynaktan madensuyu akıyor. Teorik
pazar değeri 30 milyar doları buluyor"
dedi.
ÖZELLİKLE meyve
aromalıların da
üretilmesiyle son 56 yılda madensuyu
pazarında ortaya
çıkan 3 kat
büyümeyi yeterli
görmeyen Anadolu
Cam, tüketimi artırmayı sosyal sorumluluk projesi olarak
gündemine aldı.
Anadolu Cam,
Beypazarı
Madensuyu tesislerinde düzenlediği
buluşmayla,
kamuoyunun dikkatlerini sektöre çekmeyi hedefledi.
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp
Fakültesi Tıbbi
Ekoloji ve
Hidroklimatoloji
Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr.
Zeki Karagülle,
"Türkiye’de 232

kaynaktan madensuyu akıyor,
şişeleme yapılan
kaynak sayısı ise
24’te kalıyor.
Üretilebilecek
durumdaki madensularının sadece
yüzde 1’i değerlendiriliyor, yüzde
99’u ise atıl kalıyor"
dedi.
300 milyon dolar
ciro
Prof. Karagülle,
değerlendirilemeyen
madensuyunun
teorik pazar
değerinin 30 milyar
doları bulduğunu
söyledi. Anadolu
Cam Pazarlama
Müdürü Tunçel
Gülsoy ise, piyasada
yılda 1.4 milyar şişe
madensuyu
satıldığını ve yaklaşık 300 milyon
dolar ciro elde
edildiğini bildirdi.
Zenginiz ama geriyiz
Türkiye Madensuyu
Üreticileri Derneği
Başkan Yardımcısı
ve Beypazarı
Karakoca Doğal
Maden Suları Genel
Müdürü Niyazi
Ercan da,
"Madensuyu kaynağı açısından
zenginiz ama tüketimde oldukça geri
durumda bulunuyoruz" dedi. Ercan,
dernek olarak
amaçlarının ilk etapta Türkiye’de 6 litre
olan tüketimi 20 litreye, 2020 yılında ise
100 litreye çıkarmak
olduğunu ifade etti.
Ercan, "Tüketim 20
litreye çıkınca,

toplam pazar milyar
doları geçecek" diye
konuştu.
Meyve aroması katladı
Firma olarak yüzde
22 pazar payı ile
lider olduklarına
işaret eden Ercan,
şunları söyledi:
"Üretimin yüzde
96’sı iç pazara,
yüzde 4’ü ihracata
gidiyor. Aromalı
meyve sularının
girmesi ile toplam
pazar 4-5 yıldır
hızla büyüdü ve yıllık ortalama 2 litre
olan kişi başına
tüketim 6-7 litreye
kadar geldi. Ancak,
kár marjımız yüzde
4’te kalıyor. Devlete
rüsum ödüyoruz,
dağıtımda akaryakıt
giderleri artıyor.
Maliyet içinde
yüzde 87 de ambalaja gidiyor. Beypazarı
Karakoca Maden
Suları olarak, 5.5
milyon dolarlık
yatırımla saatte 200
bin şişe olan üretimi
250 bine çıkardık.
Bir aydır; vişne,
limon ve elma aromalı mineralli
madensuları üretiyoruz. Meyve aromalı
ürünlerle 65-70
milyon YTL olan
ciromuzu iki kat
artırmayı hedefliyoruz."
Günde 1 litre bile
maden suyu
içilebilir
MADENSUYUNUN birçok yararı
olduğunu bildiren
Prof. Dr. Zeki
Karagülle,
"Madensuları insan

sağlığı için en
önemli mineralleri
içinde barındırıyor.
Bireyler, sağlık için
günde yarım litre ile
bir litre arasında
madensuyu
tüketilebilir"
ifadelerini kullandı.
Madensuyunun
özellikle kalsiyum,
sodyum ve magnezyum açısından
zengin olduğunu
bildiren Prof.
Karagülle,
"Madensuyunun;
içme ya da şebeke
suyuna biyokarbonat
eklemek suretiyle
yapılan soda ile
karıştırılmaması
gerekir" dedi.
İçinde süt kadar
kalsiyum var, tansiyonu düşürüyor,
kalp krizi riskini
azaltıyor
MADENSUYU
hakkında yanlış
inanışlar olduğunu
bildiren Prof. Zeki
Karagülle, şunları
dile getirdi:
Sanılanın aksine
maden suyu hipertansiyonlu kişilere
zararlı değil, hatta
düşürüyor.
İçindeki kalsiyum
kemik erimesini
(osteoporoz) engelliyor, kemikleri
güçlendiriyor.
Böbrekleri çalıştırıyor, taş oluşumunu
önlüyor.
Cilde sürüldüğünde
pürüzsüz görünüm
sağlıyor.
Dişleri
kuvvetlendiriyor,
çürümeleri engelliyor.
Bir bardak doğal

müdahalede geç
kalındığı zaman
kotrolden çıkıyor önü
kesilemiyor." şeklinde
konuştu. Yangının yaklaşık 3,5 hektarda
bulunan sarıçam
ağaçlarını kül ettiğini
söyleyen Cengiz
Erdem sözlerini şöyle

tamamladı:
"Antalya'daki orman
yangını milletimizi
derinden üzdü.
Buradaki yangına
erken müdahale
edilmeseydi
Antalya'daki alandan
daha fazla ormanı
kaybedebilirdik."

TÜRKİYE'NİN 30 MİLYAR DOLARLIK MADENSUYU VAR

madensuyundaki
kalsiyum miktarı bir
bardak sütteki
kalsiyum miktarına
eşit. Bu yüzden
özellikle kadınlar,
hamileler ve çocuklar düzenli olarak
maden suyu tüketmeli.
35 yaşında kalp
krizinden ölümlerin
en büyük nedeni
magnezyum eksikliği ve maden suyu,
magnezyum açısından zengin.
Yabancı firmalar
istiyor ama satmayız
TÜRKİYE’de Ege
Bölgesi hariç tüm
bölgelere dağıtım
yaptıklarını bildiren
Beypazarı Maden
Suları Genel
Müdürü Niyazi
Ercan, "Belçika,
Hollanda,
Danimarka, Suriye,
KKTC, Almanya,
Fransa gibi ülkelere
madensuyu ihraç
ediyoruz.
Kanada’dan da talep
var. Kanada’yla yaptığımız görüşmelerde aylık 25-30
milyon şişe taahhütte bulunduk.
Beypazarı madensuyuna yabancı gruplar da ilgili fakat
biz ortak bile
istemiyoruz.
Taliplere madensuyu
ikram ettik, bu bir
Türk varlığı ve var-

lığımızı yabancı şirketlere teslim etmek
istemiyoruz" dedi.
Babam meyve aromalılara yıllarca
direndi, ikna ettik
BEYPAZARI
Karakoca Maden
Suları olarak, şirketin kurucusu olan
babasının istememesi yüzünden yıllar
boyunca sade
madensuyu ürettiklerini, bu ısrardan
vazgeçerek; geçen
ay limonlu, elmalı
ve vişneli olmak
üzere aromalı doğal
maden suyu üretmeye başladıklarını
anlatan Niyazi
Ercan, "Babam yıllarca gazoz dağıtımcılığı yaptı. Bu
pazara grimek
istemedi, ama ikna
ettik. Biz farklı
olarak doğal aroma
kullandık ve iki
doğal ürünü şişede
birleştirdik" dedi.
Beypazarı Maden
Suyu işletmelerinin
yıllık satış miktarının 350-400
milyon şişe
olduğunu belirten
Niyazi Ercan,
meyveli maden
suyunu da bünyelerine katmalarıyla
madensuyu
satışlarının ve cirolarının ikiye katlanacağını söyledi.

Her türlü bilgisayar ürünleri için fiyat alınız.
İstediğiniz Kategoriye Göre
Bilgisayar Toplanır.
Bizim Fiyatlarımıza Başka Yerden
Bilgisayar Bulamazsınız.

Windows Proğramları
Windows XP, Windows Vista Proğramları
Windows Ofis Proğramları
Şirket ve İşletmelere Muhasebe Proğramları
Demolarını deneyin. Hoşunuza gitmezse Almayın!..
İnternet Kafeler İçin Cafe Yönetim Proğramı
Ağ ve Network olan Kurumlara PC Yönetim Proğramı
İnternet Filtreleme Proğramları
Server Proğramları
Anti Virüs ve İnternet Security Proğramları
Bilgisayarlar için Güvenlik ve Yedekleme Proğramları
Çocuklarınızı Porno si telerden, Kumar sitelerinden,
Zararlı sitelerd en, Oyun Siteleri nde n,
Korumak istiyorsanız My Yazılım İnterbet Filtreleme
Proğramı CD’si Sadece 19 YTL

Her Telden
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ORTADOĞU VE YAHUDİ İHANETİ
seri 9

Mehmet BAŞTÜRK

Türklerin daha sonraki politikalarını belirleme açısından,
birinci dünya savaşının belirli safhalarının çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu savaşın en kanlı sahnelerinin
cereyan ettiği, bilhassa “casuslar savaşı” şeklinde geçtiği
Orta Doğu bölümünün günümüzde dahi çok iyi şekilde
tahlil edilmesine ihtiyaç vardır. Bu dönemde Enver
Paşa’nın kurmuş olduğu Osmanlı istihbarat teşkilatı olan
“Teşkilat-ı Mahsusa” konusunda bu güm biz Türk Milleti
ne biliyoruz? O günlerde savaşın kaderini etkileyecek olan
ve Osmanlıyı galip getirecek olan “Hint Müslümanlarını
ayaklandırma projesi” maalesef savaş müttefikimiz olan
Almanların İngilizleri bilgilendirmesiyle sekteye
uğramıştır. İşte bu Almanların savaş dönemindeki bir marifetleri daha…

İngiliz General Allenby, 11 Aralık 1917 yılında Güney
Filistin’i işgal edip, Kudüs’e girince şu tarihi sözü söyler.
“İşte, Haçlı seferleri bugün bitti.” Osmanlı’nın müttefiki
olmasına rağmen ne ilginçtir ki: Almanya ve Avusturya
kiliseleri Kudüs’ün Osmanlı elinden alınışının kutlamalarını yaparlar. Ayrıca bu savaş boyunca Siyonistler de
iş başındadırlar. Siyonistlere göre, Osmanlı Kuzey
Filistin’de hakim olduğu sürece ülkede bir Yahudi yurdu
kurulmasına müsaade etmeyecektir. Onun için, Türklerle
savaş devam etmeli, Osmanlı Anadolu’ya kadar sürülmelidir tezini savunmuşlardır. Hatta bu hususun temini için
Aaronsohn, Amerika’ya gider. Orada Musevi lobisini
tahrik ederek, Beyaz Saray ve Kongre’ye Türklerin Orta
Doğu’dan sepetlenmeleri (Siyonist çetenin kendi tabirleri)
için etki ederler.

Birinci dünya savaşı sonrasında parçalanmayan, bütünlüğü korunan Almanya ikinci dünya savaşından sonra
neden ikiye bölünmüştür. Bu gerçeğin arkasında sakın
Alman İmparatoru II. Wilhelm’in Yahudilere verdiği sözü
zamanında gerçekleştirememiş olması yatmasın. Ayrıca
ikinci dünya savaşı yıllarında Almanlara katlettirdiği
Musevi dinini benimseyen Türklerin mirası üzerine de
konan İsrail oğulları diğer taraftan bütün dünyayı
Almanların kendilerine soy kırım uyguladığı masalıyla bu
güne kadar kandırmalarına rağmen hala da bu masala
devam etmektedirler. 1898 yılında İsrail oğullarına verdikleri söze sadık kalmamalarının bedelini bu şekilde ödeyen
Almanlar şu gerçeği unuttuklarından bu bedeli
ödemişlerdir. 400 sene kendilerini himaye eden
Osmanlıya ihanet eden İsrail oğulları günü gelince
Almanlara da ihanet etmişlerdir… Aslında şu gerçek
hiçbir zaman unutulmamalıdır. “Sahibini ısıran köpek
elbette günü gelince başkasını da ısıracaktır.” Çünkü
sahibini, ısıran köpek kuduz olmuştur ve ondan onun
ölümüyle ancak kurtlunmuş olunur. Ayrıca bir defa
ihanete alışan devamlı ihanet içerisinde bulunur…
İsrail oğullarının kanlı yüzlerini daha iyi görebilmek için
1948 yılında kurdukları İsrail Devletinden sonra, Filistin
topraklarında giriştikleri katliamları görmek yeterlidir.
Çünkü bu katliamları İsrail oğulları bütün dünyanın gözleri önünde ve hiç kimseden çekinmeden işlemişlerdir.
Ama gerçeğin bu olmasına rağmen bu gün de olduğu gibi
o günde arkalarına aldıkları Birleşmiş Milletler sayesinde
yapmış oldukları propaganda sayesinde zalim iken
mazlum rolünü çok güzel oynamışlardır. Bu durumu oluşturan en önemli etken ise “sermayedir.” Çünkü sermayeyi
kontrol eden, basını da kontrol etmekte ve dolayısı ile
bilgi akışını kontrol ederek, gerçekleri ters yüz edebilmektedir. Fakat olayların bu şekilde olması bile bazen gerçeği
tamamen gizleyememekte bazen de gerçeği göz önüne
serebilmektedir. Yeter ki bilgi akışı doğru okunabilsin…
Bu konuyu aydınlığa kavuşturması açısından işte bir
örnek, hem de 1948 yılından bir örnek. İsrail Devleti daha
yeni kurulmuş, bireysel terörü çoktan aşıp devlet eliyle
Orta Doğu’da terör estirmektedir. Aslında bizim burada
ortaya koyduğumuz bu örnek Müslümanların içerisine
düştüğü acziyatı da ortaya koyması açısından çok dikkat
çekicidir. “İsrail askerlerinden oluşan kanlı çeteler ELLED kasabasını işgal ettiler. Bu kasaba halkından 4.000’e
yakın insanı bir CAMİ’ye doldurdular. Kapıları kilitlediler. Silahlı Irgun ve Stern çetecileri kimsenin dışarı çıkmaması için nöbet tuttular. Camiye tıkılan mahşeri kalabalığın sesleri adeta boğulmuş gibi kalın duvarların cidarlarında ölüyordu. Bütün bunlara rağmen dışarıya taşan
sesler arasında -MOYYE…MOYYE (SU) kelimesi duyuluyordu…

Ses seda kesilir gibi oldu. Kimsede bağıracak takat
kalmamıştı. Onu da gözlerimizle gördük. İnsan takat-ı ve
tahammülü son kerteye geldiği bir sırada idi. Camiye
kovalar dolusu su getirildi. Haya, insaf ve necabetten
(asalet ve şeref) zerre kadar nasibi olmayan bir sürü vicdansız, kovaların içerisindeki suya bevlettiler (Abdest
bozdular.) Kan ve kin telkiniyle büyümüş bu ekalliyet pis
suyu su diye feryat eden insanların önlerine koydular…
Devamı Haftaya

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA AFÝÞ
SÝPARÝÞLERÝNÝZ ÝÇÝN
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HÝZMETÝNÝZDE.

Coca Cola Beypazarı'nda
HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
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AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Beypazarı Maden suyunun Coca Cola ile işbirliğine halk tepkisi

‘’Beypazarı Maden Suyu Coca Cola ile ticari işbirliğine giderse içtiğimiz maden suyunu bir daha içmeyiz’‘

Beypazarı Doğal
Maden Suları, Coca
Cola'nın da ilgisini
çekti.
Muhtar Kent yönetimindeki içecek devi
Coca Cola, maden suyu
sektöründe büyümeyi
hedefliyor. Coca Cola
yetkililerinin,
Beypazarı Doğal
Maden Suyu İşletmesi
tesislerinde inceleme
yaptığı öğrenildi
Beypazarı Karakoca
Doğal Maden Suyu
İşletmesi Ltd. Şti Genel
Müdürü Niyazi Ercan,
firmaları ile çok sayıda
yabancı şirketin
ilgilendiği, Coca
Cola'dan bir heyetin
tesisleri gzerek bilgi
aldığını söyledi.
Ercan, şirket olarak
Türkiye'de sektörde
faaliyet gösteren 30
firma içinde yüzde
22'lik pazar payı ile
lider firmalar arasında
olduklarını söyledi.
Tesisin saatte 200 bin
adet şişe maden suyu
ürettiğine dikkat çeken
Ercan, 2008 yılında bu
hedefi 50 bin adet şişe
daha büyüttüklerini ve
sene sonununa kadar
daha çok insana ulaşmayı amaçladıklarını
söyledi.

YABANCI
FİRMALARIN
İLGİSİ

Beypazarı maden suyuna yabancıların
ilgisinin büyük
olduğunu anlatan
Ercan, Coca-Cola yetkililerinin de tesisi
gezdiklerini ve bilgi
aldıklarını söyledi.
Hollandalı bir şirketin
de kendileriyle
görüşme yaptıklarını
belirten Ercan,
“Kendilerine maden
suyu ikram ettik, gönderdik, bu bir Türk varlığı, varlığımızın
yabancı şirketlere teslim etmek istemiyoruz”
dedi.

Coca Cola,
tesisi istedi

MADEN suyu
pazarının büyümesi
nedeniyle Coca Cola,
Pepsi gibi büyük firmaların da bu alanı
incelemeye başladığını
belirten Ercan, Coca
Cola'nın satın almak
üzere pek çok şirketle
görüştüğünü, kendilerine de geldiklerini ifade
etti. Yabancıların da bu
pazara girmek istediklerini anlatan Ercan,

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL
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"Bunlar
bizim tesislerimizi de
ziyaret ediyor. En son
Hollandalı
bir şirket
geldi. Fakat
biz sadece
onlara
maden suyu
ikram ettik
ve gönderdik.
Bizim,
yabancıya
satacak toprağımız yok,
ortaklık da düşünmüyoruz" dedi. Yüzde 22
pazar payıyla
Türkiye'nin lideri
olduklarını iddia eden
Ercan, şöyle devam
etti: "Saatte 200 bin
şişelik dolum kapasitemiz var. 2008
sonunda, yapacağımız
5.5 milyon Euro'luk
yatırımla 50 bin şişelik
yeni bir hat daha açacağız. Kıbrıs,
Danimarka, Belçika,
Suriye ve Suudi
Arabistan'a ihracat
yapıyoruz. Yakında,
Kanada ve ABD'de de
Beypazarı markasıyla
ürünlerimizi satmaya
başlayacağız."

VATANDAŞDAN COCA
COLA İLE
İŞBİRLİĞİNE
TEPKİ
‘’Sakın yapmayın böyle
birşey.
Yaparsanız bir
daha Beypazarı
maden suyu
içmem’‘

‘’colo sizi kandırmak
için akıl almaz teklifler
sunacaktır. Sakın ha
öyle birşey yapmayın
bir ankaralı olarak birdaha beypazarı maden
suyu içmem ve bugüne
kadar sodaya verdiğim
paralarıda size helal
etmem.SAkın ha...
Kürşat GENÇ
02 Ağustos 2008
Cumartesi 11:24

AROMALI
MADEN
S UYU

Meyveli soda Maden
suyunu bozar düşüncesiyle Aromalı maden
suyuna karşı olduk-

larını belirten Niyazi
Ercan bu iddialarından
vazgeçerek talep
nedeniyle Aromalı
Maden suyu üretiminegeçmek zorunda
kaldıklarını belirtti.
Şirketin talep üzerine
yıllar boyunca sade
maden suyu üretmedeki
ısrarından vazgeçerek,
geçen ay limonlu,
elmalı ve vişneli olmak
üzere aramolı doğal
maden suyu üretmeye
de başladığını anlatan
Ercan, Beypazarı
Maden Suyu işletmelerinin yıllık satış
miktarının 350-400
milyon şişe olduğunu,
cirolarının ise 65-70
milyon YTL düzeyinde
olduğunu ifade etti.
Türkiye'de Ege bölgesi
hariç tüm bölgelere
dağıtım ile Belçika,
Hollanda, Danimarka,
Suriye, Kıbrıs,
Almanya, Fransa gibi
ülkelere maden suyu
ihraç ettiklerini anlatan
Ercan, Kanada'dan da
aylık 25-30 milyon şişe
talep aldıklarını ifade
etti.
Avrupa'da kişi başına
yıllık 170-180 litre
maden suyu
tüketildiğine dikkat
çeken Niyazi Ercan,
Türkiye'de ise bu
oranın sadece 6-7 litre
düzeyinde kaldığına
işaret etti. Ercan,
“Amacımız hiç değilse
Avrupa'nın tükettiğinin
yarısını tüketecek düzeye gelmek” dedi.
Şişenin yüzde 87'si
ambalaj parası
Maden suyunda sağlık
açısından cam şişelerin
tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Ercan,
kendilerine de bu kapsamda Anadolu Cam
ile işbirliğinde çalıştıklarını belirtti.
Türkiye'de maden
suyunun oldukça ucuz
olduğunu ancak bir şişe
maden suyu maliyetinin
yüzde 87'sinin ambalaj
ve şişe fiyatı olduğuna
işaret eden Ercan,
ancak seri üretimle kar
yapmaya çalıştıklarını
söyledi. Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Arazi bizim, ancak su
yer altından çıkıyor,
şimdi yeni jeotermal
yasasıyla ciromuzun
yüzde 1'i isteniyor. Bu
bizim kilit vurmamız
anlamına geliyor.
Çünkü biz zaten sudan

para kazanmıyoruz.
Ancak bu konuyla ilgili
görüşmeler yaptık ve
durumumuzu anlattık,
sorunumuzun ele alınacağını düşünüyoruz.”
Anadolu Cam Sanayi
A.Ş Pazarlama Müdürü
Tunçel Gürsoy da şirketin Bursa
Yenişehir'de kurulu
fabrikasının 240 bin ton
kapasiteli fırın ile
sadece maden suyu üretimi için çalıştığını
ifade etti.
Her gün bir litre maden
suyu için
İstanbul Üniversitesi
Tıp Fakültesi Ekoloji
ve Hidroklimatoloji
Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Zeki
Karagülle de maden
sularının insan sağlığı
için en önemli mineralleri içinde
barındırdığını
belirterek, özellikle
maden suyunun
kalsiyum, sodyum ve
magnezyum açısından
zengin olduğuna işaret
etti. Türkiye'de maden
suyunun, içme ya da
şebeke suyuna biyokarbonat eklemek suretiyle
yapılan soda ile
karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan
Karagülle, maden suyunun kalp-damar
sağlığından, böbrek
fonksiyonlarından, cilt
sağlığından kemik
sağlığına kadar sayısız
yararı olduğunu anlattı.
Prof. Dr. Zeki
Karagülle, bireylerin
sağlık için en az günde
bir litre maden suyu
tüketmesi gerektiğini
vurguladı.

JEOTERMAL
YASASI
KAPIMIZA
KİLİT
VURDURUR

'Devlet ciromuzdan
yüzde 1 isterse
kapımıza kilit vururuz'
Yeni Jeotermal
Yasası'yla cirolarının
yüzde 1'ini devlete vermek zorunda kalacaklarını anlatan Beypazarı
Maden Suyu'nun

patronu Ercan uygulamanın değiştirilmesini
istedi..
Beypazarı Doğal
Maden Suyu
İşletmesi'nin Genel
Müdürü Niyazi Ercan,
yeni Jeotermal
Yasası'yla cirolarının
yüzde 1'ini devlete vermek zorunda kalacaklarını, bunun da 'tesise
kilit vurmak' anlamına
geleceğini söyledi.
Ercan, arazinin kendilerine ait olmasına
karşın yeraltından çıkan
her şeyin devlete ait
olması nedeniyle
geçmişte vergi ödediklerini, yeni Jeotermal
Yasası'yla ise bu durumun farklılaştığını
belirtti. Yasadaki uygulamanın değişmesi için
yetkililerle görüştüklerini ifade eden Ercan,
"AKP'nin kapatılma
davası nedeniyle
Meclis hareketliydi.
Ama derdimizi anlatabildik ve sözlerini
aldık. Umuyoruz ki
yakında bu uygulamadan dönülecektir"
diye konuştu.
Türkiye'de 30 maden
suyu işletmecisi
olduğunu anlatan
Ercan, fiyat yükseltemediklerinden
yakındı. Bir şişe maden
suyunun maliyetinin
yüzde 87'sinin ambalaja
harcandığını dile
getiren Ercan, şunları
söyledi: "Şu anda
Türkiye'de neredeyse
maden suyundan ucuz
bir şey kalmadı. Yılda
350-400 milyon şişe
satış yapıyoruz.
Buradan elde ettiğimiz
ciro 70 milyon YTL
civarında. Geçtiğimiz
ay meyveli maden suyu
üretmeye başladık.
Bununla birlikte bu
cironun iki katına çıkacağını öngörüyoruz."
Babası ve şirketin kurucusu Cemil Ercan'ın
"Ben hayattayken
meyveli soda yapmayacaksınız" sözünü dinlediklerini ifade eden
Ercan, "Ancak pazarın
büyümesi nedeniyle
babamızı ikna ettik"
dedi. Geçtiğimiz ay
meyveli soda üretimine
başladıklarını ifade
eden Ercan, birkaç yıl
içinde üretimin
yarısının buradan geleceğini kaydetti.

Devamı sayfa 3’de

Beypazarı için Hava Durumu

Türkiye genelinde sıcaklıklar Temmuz ayı ortalama değerinde seyrediyor. Hafta sonu doğu kesimler dışında yağış beklenmiyor ama pazartesi
günü kuzeyde sağanak yağmur geçişleri olacak.
Yurdun doğu bölgelerinde kısa süreli ve yerel
olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak
yağış geçişleri görüleceği tahmin ediliyor.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden
alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, yurdun
kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri
civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri
üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve
kuzeydoğu, Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında
batı ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta
kuvvette, yurdun iç ve batı kesimlerinde kuvvetli
olarak esecek. İç Anadolu Bölgesi’nde hafta sonu
sıcaklık 2-3 derece yükselecek ama hemen ardından pazartesi günü biraz düşüş var ve bölgenin
kuzeyi bulutlanacak. Aynı gün Çankırı, Yozgat
ve Sivas’ta kısa süreli yağış bekleniyor.
Bazı illerimizde beklenen hava durumuyla günün
en yüksek sıcakları ise şöyle:
İstanbul’da hava güneşli ve poyraz genelde hafif
esecek. Pazar günü nem oranı artacak, ancak
hemen ardından pazar gecesi İstanbul’da yüzde
80 yağmur olasılığı var. Az bulutlu ve açık
(Rüzgar, il genelinde kuzeydoğu yönlerden
kuvvetli olarak esecek) 30
Ankara hafta sonunu açık ve sıcak geçirecek,
pazartesi günü ise bulutlanacak. Az bulutlu ve
açık 34
İzmir’de bugün rüzgar orta sertlikte, pazartesi
günü ise kuvvetli rüzgar olacak. Az bulutlu ve
açık (Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli olarak
esecek) 36
Bursa güneşli, Adana’da bu iki gün lodos sert
esecek. Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı
bulutlu 35,
Antalya: Az bulutlu ve açık 39
Samsun: Parçalı az bulutlu 29
Trabzon: Parçalı bulutlu 28
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı
çok bulutlu, öğleden sonra il geneli kısa süreli
sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı
çok bulutlu, öğleden sonra il geneli kısa süreli ve
yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü
sağanak yağışlı 38
Konya ve Eskişehir 32, Sivas 29 derece.
Beypazarında bekle29
nen hava durumuyla Sıcaklık (ºC)
Nem (%)
34
günün en yüksek
sıcaklıkları 6 günlük Basınç (hPa)
.......
tahmin raporu ise ise Görüş (km)
Rüzgar (km/sa)
şöyle:

09 Ağustos Cumt.
En Yüksek
30 °C
En Düşük
20 °C

12 Ağustos Salı
En Yüksek
32°C
En Düşük
18°C

10 Ağustos Pazar
En Yüksek
35°C
En Düşük
21°C

13 ağustos Çrşam.
En Yüksek
33°C
En Düşük
19°C

11 Ağustos P.tesi
En Yüksek
31°C
En Düşük

19°C

14 ağustos Perşem.
En Yüksek
33°C
En Düşük
20°C

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

DÜĞÜN SÜNNET NİŞAN
VİDEO KASETLERİNİZ
CD YE AKTARILIR

ORTA ANADOLU REKLAMCILIK A.Þ.
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Tel: 762 51 63 Fax: 762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA

Kemal ÇELEN Gsm: 0.532.557 98 53
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DİJİTAL BASKI MERKEZİ

SAÇ TABELA, IÞIKLI TABELA, AĞAÇ TABELA
PÝRÝNÇ TABELA, BEZ AFÝÞ, BRANDA AFÝÞ,
BÝLGÝSAYARLI FOLYE KESÝM, DİJİTAL BASKI
ROZET, ÞÝLT, BROVE, PLAKET, KAÞE
KÝTAP, DERGÝ, GAZETE, DÝZGÝ VE BASKILARINIZ,
BROÞÜR, AFÝÞ ve KATALOGLARINIZ HAZIRLANIR - BASILIR.
D Ý JÝTA L B ASK I SÝ STE ML ER ÝM ÝZ L E B AS KIL A R
Orta Anadolu A.Þ. Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32
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