TURİZM VE
EKONOMİ DOSYASI
VARAN 2/6

BALONLAR PATLIYOR

Turizm Mucizesinin Belgeleri 4

Beypazarı’nda Turizm 1980’de başladı.

zor değil ve hatta çok
kolaydır. 3’den 4 de ve 5
nci vitese geçirmek çok
kolaydır. Hatta 2 nci
vitese düşürmek de
kolaydır. Ama 2 nci
vitesteki bir aracın vitesini 4 ve 5 nci fitese atamazsınız. Atacam derseniz motor çekmez ve Motor
stop eder. 5 ve 4 ncü viteste ikende 2 ye düşüremezsiniz. Düşürecem derseniz Krankı, piston kol-

larını hatta motoruda parçalarsınız.
Mucize yaratmakmış!.. Neyin mucizesini yaratacaksınız. Alt yapısı olmayan hiç bir şeyin mucizesi
olmaz. Ha, altyapıyı da biz kurduk derseniz o başka.
O zaman bu altypıyı isbat etmekle yükümlüsünüz.
Bir gerçeği kabul etmek gerek. Çok iyi reklamcıymışsınız. Tanıtımı çok iyi yaptınız. Basın ve
Medyayı çok iyi kullandınız. Kısa sürede Reklamı
tepeden yaptınız. En etkin şekilde Tüm Türkiyenin
Devamı Sayfa 3’de
duyacağı şekilde...

KİMSE SAHİPLENMESİN VE
TARİHİ YENİDEN YAZMASIN

Geçen Sayının Devamı
TURİZMİN ÜÇÜNCÜ AYAĞI MANSUR YAVAŞ
DÖNEMİNDE ATILMIŞTIR.
Mansur Yavaş 1999 da seçimi kazandığında Turizmin
*www.yeniyildizgazetesi.com

tüm altyapıları oluşmuş ve Turizmle ilgili çalışmalara
start verilmiş ve başlangıç yapılmış durumdaydı. Yani
kısaca Mansur Yavaş Turizm’i 3 ncü viteste devir
aldı. Şoför olanlar iyi bilir. 3’den 4’e çıkartmak çok

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

*www.ortaanadoluas.com

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA
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‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’

Dijital Baskı-Tasarım
İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.
TE LEFONUNUZ
YE TERLÝ

DSP’DE ANKARA ADAYLARI NETLEŞİYOR
Beypazarı Adayı Mehmet ÖZDOĞAN
16 Ocak 2009 Cuma Yýl:5 Sayý:212 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- YKr

Kemal ÇE LEN

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

Beypazarı,
ders kitabına
konu oldu!

Beypazarı’nın
yöresel el sanatları, ilköğretim 6.
sınıf ders kitaplarında öğrencilere anlatılıyor.
Tarihi evleriyle
ünlü Beypazarı
İlçesi’nin kendisine özgü yerel el
sanatları ve gümüş
işlemeleri bölgeye
gelen yerli ve
yabancı turistlerin
ilgisini çekiyor.
Beypazarı’nın
yöresel el sanatları
Milli Eğitim
Bakanlığı’nın
ilköğretim 6.
sınıflar için hazırladığı Türkçe ders
kitaplarında
öğrencilere
anlatılıyor. ‘’Tema
ve Meka’’
başlığıyla yer alan
konuda,
Beypazarı’nda
yaşayan son ustalar, el sanatlarını
anlatıyor. İlçe
Kaymakamı
Hikmet Aydın,
ilçenin el sanatlarının öğrencilere
ders kitaplarında
anlatılmasından
dolayı mutlu
olduklarını söyledi

Demokratik
Sol Parti’nin
Ankara’nın
Bazı
İlçelerinde
Göstereceği
Adaylar
Netleşti. DSP
Ankara İl
Başkanı
Durak
Karabulut,
Partisinin 16
İlçe Ve 2
Belde’de
Yarışacak
Adaylarını

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Açıkladı.
Yerel seçimlere iddialı
hazırlanan DSP’de,
Ankara adayları netleşmeye başladı. Daha önce
Mamak (Üstün Balamir)
Etimesgut (Türkan
Özdemir) Haymana
(Şevket Kâğıt), Çubuk
(Haluk Aras)
Kızılcahamam (Rasim
Akkaya), Polatlı
(Şaamettin Emektar)
ilçelerinde adaylarını
açıklayan DSP Ankara İl
Başkanı Durak
Karabulut, 10 ilçe ve 2

beldede gösterilecek
adayları da kamuoyuna
duyurdu.
Adaylarla ilgili yazılı bir
açıklama yapan
Karabulut, adayları belirlerken kamuoyunun beklentilerini dikkate aldıklarını belirtti. Adayların
hepsinin birbirinden
değerli olduğunu ifade
eden Karabulut,
“Eminimki halka hizmeti
hakka hizmet olarak
gören, halkımızın menfaati ve çıkarı söz konusu
olduğunda her türlü

fedakârlığı yapan
Demokratik Sol Parti bu
yerel seçimlerde
halkımızın desteğini
alarak Türkiye’de olduğu
gibi Ankara’da da ciddi
bir başarı elde edecektir.
Bundan şüphemiz yoktur,
halkımıza sonuna kadar
güveniyoruz. Yakın bir
zamanda Ankara adaylarımızın tamamı açıklandığında Genel
Başkanımız Zeki Sezer’in
de katılacağı geniş bir
salon toplantısıyla adaylarımızı bir bir kamuoyu-

na tanıtacağız.
Adaylarımız Ülkemize,
partimize, Ankaralılara
hayırlı olsun.” dedi.
DSP’nin 10 ilçe ve 2
belde adayı şöyle:
Keçiören: Metin Ünal (İş
Adamı)
Altındağ : Ziya Çakır (İş
Adamı)
Sincan : Bayram Erdem
(İş Adamı)
Gölbaşı : İbrahim Demir
(Sanayici)
Beypazarı: Mehmet
Özdoğan (İktisatçı)
Nallıhan

: Mehmet Bağcı (Emekli
Öğretmen)
Pursaklar : Yasin Özer
(Turizmci)
Kazan : Gültaze Özcan
(Radyo Programcısı)
Çamlıdere : Ahmet
Sağlık (Tekstilci)
Ayaş : Erol Demiroğlu
(Eğitimci)
Güdül-Sorgun Belde
: Ahmet Aral (Emlakçı)
Çamlıdere-Peçenek Belde
: İhsan Bayram Atasoy
(Emk. Bankacı)

ve AK Parti Ankara İl
Başkanı Halis Bilge ile
görüşme yaparak
Çankaya, Etimesgut,
Mamak, Gölbaşı, Sincan,
Şereflikoçhisar,
Elmadağ, Kızılcahamam,
Haymana, Güdül, Evren,
Beypazarı, Ayaş ve Bala
belediye başkan aday-

larını görüştü. Erdoğan
son kararını
görüşmelerin ardından
verdi. Açıklanmayan
Ankara ilçelerinin adayları 16,01,2009 Cuma
günü açıklandı. Ankara
adayları ile ilgili bir
tören yapılmadı, aday
adayları toplantıya

çağırılarak aday olanların
isimleri okundu.
Adalet ve Kalkınma
Partisinin Beypazarı
adayının Tuncer Kaplan
olduğu öğrenildi.
29 Mart seçimlerine
AKP’nin Belediye
Başkan adayı olmak için
Yaşar Hız, Fikri Kanıvar,

Sefa Varlık, Ünal Eken,
Mehmet Ay ve Tuncer
Kaplan aday adayı
olmuş yapılan anketler
istişare toplantıları ve
temayyül yoklaması

sonucu Genel Merkez
tarafından Tuncer
Kaplan’ın AKP
Beypazarı Belediye
Başkan adayı olduğu
öğrenildi.

AK PARTİ BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKAN
ADAYI TUNCER KAPLAN

Başbakan Erdoğan,
Ankara Milletvekilleri,
Belediye Başkanı Ve İl
Başkanı İle Bir Görüşme
Yaparak Ankara
Adaylarını açıkladı.
Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, Ankara
Büyükşehir,
Yenimahalle, Altındağ ve

Keçiören belediye
başkan adaylarını açıklamasının ardından geri
kalan ilçelerin adaylarını
da tamamlayıp açıkladı.
Erdoğan, AK Parti Genel
Merkezi'nde Ankara
Milletvekilleri, Ankara
Büyükşehir Belediye
Başkanı Melih Gökçek

Kırbaşı Belediye Başkanı Kırbaşını Köye Dönüştürmemek için
Çaba Sarfederken, Kırbaşı Muhtarları Siyasi Kaygıyla Kasaba
NüfusunaYazılanları Mahallede Oturmuyorlar Diye Ret Ediyor.

Kırbaşı Belediye
Başkanı Cengiz Yılmaz
Kırbaşı Beldesini Köye
dönüştürmemek için
toplantılar düzenleyip
basına bilgi vererek

FORUM

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Gazetemiz Yerel Seçimlerde yine en doğru ve
gerçekçi haberleri ve yazıları halkımıza ukaştırmaya devam ediyor.
Herkes Uruş köy oldu demişti, bizde yazmıştık
uruş seçime girecek diye. Uruş seçime giriyor.
Okuyucularýmýz bizi habercilik açýsýndan belki
eleþtirebilirler. Neden Yurt ve güncel siyasi, ulusal
haberlere yer vermiyorsunuz diyebilirler.

Yazsısı Sayfa 2’de

Kırbaşı Belde sakinlerini Kırbaşı’na sahip çıkmak için çağırırken
Muhtarlar farkında
olmadan Kasaba
nüfusunun aşağı
düşmesi için Nüfus
Müdürlüğüne giderek
Kasaba nüfusuna
yazılan 100 kişinin
Muhtarlık sorgulamasında Mahallelerinde

1 milyon tonluk
zenginlik çıkacak
Haberi 2’de
Helikopterle
Hasta Sevki
Haberi 2’de

oturmadıklarını beyan
edip Nüfus
Müdürlüğüne gönderdiği öğrenildi. Bu
sürecin seçim sürecine
rastgelmesi nedeniyle
Muhtarlar için kasaba
nüfusunu değil seçim
kaygısı içine düştükleri
yorumları yapılıyor.
Kırbaşılı olduğu halde
Muhtarlık seçiminde
MADEN-İŞ
ÇAYIRHAN
ŞUBESİNDEN
SENDİKAL
ÖRGÜTLENME
KAMPANYASI

Haberi 2’de

kendilerine oy vermeyecekleri tek tek
işaretleyip mahallemizde oturmuyorlar
beyanında bulundukları
iddia ediliyor.
Kırbaşı nüfusuna
yazılarak Kırbaşı
nüfusunun 2000’in
üzerine çıkması için
İlçe Nüfus
Müdürlüğüne giderek

Beyaz et devi
Beypiliç,
AB’yi
hedefliyor

Haberi 4’de

kayıtlarını Kırbaşına
yazdıran vatandaşların
kayıtları Muhtarların
Mahallemizde oturmuyor beyanına takılıyor.
Kırbaşı Belediye
Başkanı Cengiz Yılmaz
Muhtarlarla ilgili
Savcılığa Suç
Duyurusunda bulunacağını bildirdi.
Beypazarı’nda
Sanayi ve Tarımda
Durum

Haberi 4’de
Beypazarı’nda Hava
Durumu
Haberi Sayfa 4’de

ANKETİMİZİN
BU HAFTAKİ
SONUÇLARI

www.yeniyildizgazetesi.com
internet sitemize kullanılan oylar

2009 Yerel Seçimlerinde kimi Belediye
Başkanı olarak Görmek İstiyorsunuz
ANAP-H.Avni YÜKSEL (7)
DP-İbrahim DEMİR (94)
MHP-Cengiz ÖZALP (69)
CHP-İsa VARLI (5)
Ak Parti-Tuncer KAPLAN (35)
BBP-Kemal TÜRKOĞLU (3)
DSP-Mehmet ÖZDOĞAN (2)

Beypazarı’ndaki
Deprem Korkuttu
Haberi 4’de
27 gündür haber alınamayan çiftten umut kesildi
Haberi Sayfa 2’de

HABER
ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

KÜLTÜR-EDEBÝYAT

1 milyon tonluk zenginlik çıkacak

16 Ocak 2009 Cuma

Nallıhan H.E.M Müd. Yrd.
Mustafa Eryiğit’in Gazetemize
Gönderdiği Mesajı
Merhabalar efendim,

Bilginin küresel bir güç olduğu çağımızda doğru ve yansız bilgiye ulaşmada bu
kutsal görevi üstlenen basın mesleğine
emek veren fikir işçilerinin ülkemizin
çağdaşlaşma sürecine katkıları yadsınamaz.

Değerli basın çalışanlarımızın Basın
mesleğinde çalışanlar ve çalıştıranlar
arasındaki münasebetlerin tanzimi
hakkındaki 212 sayılı kanunun yürürlüğe
girdiği 1961 yılından bu yana kutlanan
“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü
içtenlikle kutlar, çalışmalarınızda
Mustafa ERYİĞİT
başarılar dilerim.
Nallıhan HEM Müdür Yardımcısı
0 506 497 2828

Dünyada Soda (trona) madeni açısından oldukça zengin yataklara sahip bulunan Beypazarı trona madeni
fabrikası tamamlandığında yılda bir milyon ton soda
külü işlenecek.
Edinilen bilgiye göre, 2008 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan fabrika tesislerin 150 dönümlük
bir arazi üzerine kuruluduğu tesisin tamamlanmak
üzere olduğu ve yılda bir milyon ton soda külü

işlerken 100 bin tonda sodyum karbonat üreteceği
öğrenildi.
Eti Soda Genel Müdürü Akın Karabeyoğlu, Trona
madeni ile ilgili bilgi vererek şunları söyledi:
``Beypazarı Trona işletmesi fabrikası tamamlandığında, tesislerde yılda 1 milyon ton soda külü işlenecek
ve aynı zamanda 100 bin tonda sodyum bi karbonat
üretilecek. Soda külü, cam, kimya ve deterjan
sanayinde kullanılan bir maddedir. Sodyum bi karbonat ise, ecza ve gıda sanayinde kullanılmaktadır.`
Karabeyoğlu, burada yapılmakta olan yatırım
tutarının 270 milyon dolar olduğunu, bu sahada 240
milyon tonluk bir rezerv bulunduğunu belirterek,
``bugün itibarıyla 43 yıl yetecek bir soda külü mevcut`` dedi.
Trona maden sahasında ve bölgede 30 çift kuyu
açıldığını ağustos ayından itibaren de ilave kuyuların
açılmaya devam ettiği ni bildiren Karabeyoğlu,
Üretilecek soda külünün yüzde 80`inin ihracata gideceği, yüzde 20`sinin de iç piyasada tüketileceği ve
proje tamamlanıp soda külü üretilmeye başlandığında
yılda 300 milyon dolar ciro elde edilmiş olacağını
tesislerde 350 kişiye de istihdam sağlanacağını da
ifade etti.

MADEN-İŞ ÇAYIRHAN ŞUBESİNDEN SENDİKAL
ÖRGÜTLENME KAMPANYASI

Türkiye Maden İşçileri Sendikası
Orta Anadolu Şube Başkanı
Nurettin Kudu ve Şube Sekreteri
Yavuz Özdoğan Gazetemizi ziyaret
ederek Şubenin Basın Bildirgesini sundular.

BASIN BİLDİRGESİ

TÜRKİYE MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI ORTA
ANADOLU ŞUBESİ SENDİKAL ÖRGÜTLENME
KAMPANYASI
Genel Merkezimiz ülke çapında bir sendikal
örgütlenme kampanyası başlatmıştır.
Amacımız, dünyanın en zor koşullarında
çalışan maden işçilerini sendikamız çatısı altında
toplamak, anayasal ve yasal hakları olan sendikalaşma hakkını, toplu sözleşme hakkını kullanmalarını
sağlamak.
Sağlıklı, güvenli iş ortamlarında çalışmalarını, emeklerinin karşılığı olan ücreti alarak
çalışmalarını sağlamak.
Sendikal örgütlenme sadece üyelerin hak ve

çıkarlarını korumak değildir; örgütlü toplumu oluşturmanın da en temel unsurudur.
Şunu unutmamak gerekir ki temsili ve
katılımcı demokrasi ancak ve ancak örgütlü toplumla
işlerlik kazanır.
Adaletli bir gelir dağılımı, etkin bir sosyal
devlet ancak ve ancak örgütlü bir toplumla sağlanır.
Örgütlü toplumun olmadığı yerde, sosyal
devlet değil, sadaka devleti, yardım devleti olur.
Küresel ölçekteki krize koşut olarak ülkemizde ciddi
bir ekonomik krizden geçiyor.
Krizin faturası, krizi yaşayan bir çok ülkede
olduğu gibi, sermayeye çeşitli kaynak aktarımlarıyla
toplumsallaştırılıyor.
Bizler emeği ile geçinen işçiler, kamu
çalışanları, çiftçiler, esnaflar olarak krizin faturasını
toplumsallaştırılarak bizlere yüklenilmesini istemiyoruz.
Krizin piyasadaki durgunluğu aşmak için
devletin etkin talep yaratıcı yatırımları yapmasından,
Bizzat devlet eliyle istihdam yaratacak

Helikopterle Hasta Sevki

Beypazarı’nda kalp
krizi geçiren kişi,

ambulans helikopterle
Ankaraya sevk edildi.

Alınan bilgiye göre,
Mustafa Çeliker (53)

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

sabah saatlerinde
Cumhuriyet Mahallesi
Yenice Sokak'taki
evinde kalp krizi
geçirdi. Yakınlarının
durumu 112 Acil
Servis ekiplerine
haber verince
Çeliker, ambulansla
Beypazarı Devlet
Hastanesine
kaldırıldı. Burada
yapılan ilk müdahalesinin ardından
Çeliker, ambulans
helikopterle Ankara
Özel Ulus
Hastanesine sevk
edildi.
Çeliker'in 10 gün
önce de kalp krizi
geçirdiği öğrenildi.
Türkiye’de pilot
uygulama olarak
başlayan Ambulans
Helikopter uygulaması vatandaşlarda
memnuniyet
uyandırıyor..

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

BU FIRSAT
KAÇMAZ
TEL:762 51 63

sosyal politikaların devreye sokulmasından,
Sosyal devlet uygulamalarını etkin biçimde
yeniden devreye sokmasından, toplumsal gelirin
adaletli dağılımını sağlayacak demokratik araçları
etkin kılmasından,
Başta ücretler olmak üzere halkın üzerindeki
adaletsiz vergi yükünü kaldıracak, etkili bir vergi
reformu yapmasından,
Özelleştirmeleri durdurmasından, yatırım ve
üretime teşvik etmesinden geçtiğine inanmakta ve
talep etmekteyiz.
Çözümün, Türkiye yi defalarca ekonomik krize
götüren, işsizlik, yoksulluk ve gelir dağılımı adaletsizliğini üreten IMF ekonomik politikalarından
geçmediğine inanıyoruz.
Tüm bu taleplerimizi gerçekleştirmek için örgütlü
toplum yaratmamız gerektiğinin de bilincindeyiz.
Ayrıca, maden işyerlerinde çok daha fazla karşı
karşıya kalınan iş kazalarının en az seviyeye
indirilmesi için bütün çalışanları ( işçi, nezaretçi, işveren ) daha dikkatli olmaya, İşverenleri çalışanlara
yeterli eğitimi vermeye ve emniyet tedbirlerini
almaya davet ediyoruz.
Bu kampanyanın Orta Anadolu Şubesi ( Beypazarı,
Çayırhan ve Nallıhan ) ayağını da bugün buradan
başlatıyoruz.
Bölgemizdeki tüm maden emekçilerini, sendikamız
çatısı altında örgütlenmeye, bölgemiz halkını da
örgütlenme çalışmalarımıza destek vermeye, işverenlerimizi de, maden işçilerinin uluslararası sözleşmelerden, anayasamızdan ve yasalardan doğan
sendikalaşma haklarını engellememeye davet ediySAYGILARIMIZLA
oruz.
TÜRKİYE MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI
ORTA ANADOLU ŞUBESİ

27 gündür haber alınamayan
çiftten umut kesildi

13.01.2009 Beypazarı’nda hayvancılıkla uğraşan
çiftten 23 gündür haber alınamıyor.
Alınan bilgiye göre, Beypazarı'nın Uruş
beldesinde yaşayan Ali Acar (59) ve eşi Emine
Acar'dan 23 gündür haber alınamadığı öğrenildi.
Çiftin Güdül ilçesi Kavaközü köyü yolundaki
İnönü mevkisinde bir mandırada hayvan
beslediği ve en son burada görüldüğü bildirildi.
Uruş Belediye Başkanı Reşat Büyükgedik,
güvenlik güç lerinin aramalarına rağmen kayıp
çiftin izine rastlanmadığını kaydetti.
Çiftin yaşamından endişe ettiklerini belirten
Büyükgedik, "Gidebilecekleri her yeri aradık
ancak izlerine rastlamadık. Çiftin yaşamından
umudu kesmek üzereyiz" diye konuştu.

Tüm ilanlarınız için www.beypazari lan.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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FORUM
GAZETEMİZ

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Gazetemiz Yerel Seçimlerde yine en doğru ve
gerçekçi haberleri ve yazıları halkımıza ukaştırmaya
devam ediyor.
Herkes Uruş köy oldu demişti, bizde yazmıştık uruş
seçime girecek diye.
Uruş seçime giriyor.
Okuyucularýmýz bizi habercilik açýsýndan belki
eleþtirebilirler.
Neden Yurt ve güncel siyasi, ulusal haberlere yer
vermiyorsunuz diyebilirler.
Ulusal Basýnda bir çok gazete zaten bu konuya yer
vermekte. Biz Ulusal Basýn’ýn yer vermediði bölgemizin yerel sorunlarýný ve faaliyetlerini duyurmayý habercilik anlayýþýmýz içine aldýk. Bize göre
bölgemizde yaþayan insanlarýmýzýn kendi bölgelerinde hatta gidemedikleri en ücra köy, belde ve
mezralarda neler olduðunu merak etme ve öðrenme
hakký vardýr ve bunlarý daha detaylý öðrenme meraklarýný bizim gazetemiz aracýlýðýyla giderdiklerine
inaniyoruz.
Ulusal Basýndaki haber hazýrlanýþ tarzý bizim
gazetemizde biraz farklýlýk arzetmektedir.
Gazetemizde 5 N+ 1K formülünü Basýn
Haberciliðinden anlayan her insan görebilir.
Farklýlýðýmýz haberi açmamýz ve detaylara girmemizdedir. Bu habercilik anlayýþýmýz halkýmýzý andýnlatmak adýna devam edecektir.
Seçime 2,5 ay kaldı.
Partilerde adaylar netleşti.
Siyasi ilk haberleri yine gazetemiz verdi. Aday
adaylarını yine halkımız gazetemizden okudu.
Siyasi gelişmeler yine gazetemiz aracılığı ile
halkımıza ulaştırıldı.
Doğru ve yanlış ne varsa gazetemiz bunları
halkımıza ulaştırma gayreti içinde.
Tarafsızlık içinde doğrunun tarafı olarak gerçekleri
yazmaya devam edeceğiz.
Karşılaştığımız bazı insanlar seçim döneminde
işleriniz iyi olur, bol bol para kazanırsınız şeklinde
bizimle şakalaşıyorlar.
Maaselesef en yakın bildiğimiz ve en uzağımızdaki
siyasilerin bile reklam olarak gazetemizi tercih
etmediğini yayın akışı içinde görüyorsunuz.
Onlar bizi tercih etmediler ve başarılarıda ortada!..
Geçmiş sayılarımızda da yazmıştık. Tecrübesizlik
diye. Artık gelecek seçimlerde belki bizi tercih ederler.
Siyasette biz bu dönem siftah etmedik dersek yalan
söylemiş sayılmayız.
Biz, siyasiler için iticiyiz galiba. Namert değiliz,
mertiz, yanlışımız bu. En son söylenecek şeyi en
başta söyleyiveriyoruz, hatamız bu olsa gerek. Ama
dediğimiz çıkıyor sonuçta. Hep doğruları söyleriz
ama söylememek lazımmış. Ak Partiden kimin aday
olabileceğini bundan 1 ay önce söylediğimizde yine
tepki almıştık. Dediğimiz isim Ak Parti aday adayı
olarak çıktı. Demek ki doğruları konuşmayacan
siyasette!.. Siyasette aday adaylarını övmek, pofpoflamak ve paralarını almak gerekiyormuş. Biz
bunu bir türlü beceremiyoruz. Her şeyde bir hayır
varmış. Belki bunda da bir hayır vardır. Belki aday
adayları ile reklam anlaşması yapmış olsaydık onun
seçilebilmesi için yanında yer almak zorunda kalacaktık. Ama şimdi özgür irademizle Beypazarı için
hayırlı olanı düşünüp karar verebilme irademiz oluştu. Mecburen destekleme değil gönüllü destekleme
ve desteklediğine inanma durumu oluştu. İlçedeki
son gelişmelerse kararımızın ne kadar doğru ve isabetli olduğunu gösteriyor. Tüm okuyucularımıza
hayýrlý kazançlar temennisi ile baþarýlar dileriz.
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Gazi Gün düzalp Ýþ Merkezi P. Katý No: 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 lan an 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-Fax:763 12 76 Beypazarý/Ank.

Haber Koordinatörü:
Şükran ÇELEN
Muhabirler
N ihat UÇAR
Nallýhan Temsilcisi
................................
Çayýrhan Temsilcisi
Ayhan DEMÝRÇELÝK
Sincan &Yenikent Temsilcisi
Musa UYSAL
Güdül Temsilcisi
Bünyamin AFÞAR
Kýbrýscýk Temsilcisi
Ýsa BÝLGÝN
Seben Temsilcisi
Çetin BÝLEN

REKLAM VE ABONE FÝATLARIMIZ
Tam Sayfa (SB)
1.500 YTL
Yarým Sayfa (SB)
750 YTL
Çeyrek Sayfa (SB)
375 YTL
Kartvizit Reklam (SB)
30 YTL
Resmi Ýlanlar St/cm
6 YTL
Kongre Ýlanlarý
60 YTL
Sosyal ilanlar
60 YTL
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BALONLAR PATLIYOR

BELGE

Bu belgeler bizim
masa başı oluşturduğumuz asparas
belgeler değil.
Bunların tamamı
Beypazarı Belediye
Başkanı Mansur
Yavaş tarafından
seçim vaadi, gazete
ve dergilerde yayımlanan ropörtajları ve
haberlerden oluşmaktadır.
Bazılarına yorum
yazmıyoruz. Zaten
vatandaş okuyarak
Başkanın ne yapmak
istediğini ve amacını
anlayacaktır.
Yorum vatandaşın.
Yorum halkın.

BELGE
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BELGE

BELGE

1.000.000
TURİST
HEDEFİNİZ

VARAN 10

BELGE

BELGE

BELGE

rde ..
e
N
i
t?
Han n Turis
ilyo
M
1

VARAN 9

3

HABER-İLAN
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Sayın Başkan
2004 seçimleri
seçim beyannamende Alternatif
Turizm başlıklı
Projelerinizden
Ramazan Turizmi,
Regaip Kandili
Şenliği, Kış Turizmi
adı altında 2 sefer
kar kayağı yaptınız.
3. Yaş turizmi,
Kültür turizmi, Eski
İpek Yolu Projesi,
Kongre Turizmi,
Sağlık turizmi, Eko
turizm, Yamaç
Paraşütü, Balon
Gezisi, Fayton
Gezisi ne oldu. 1
Milyon turist hedefi
için gerekli olan turizm çeşitleri hayata
geçirilecek, ilçe
halkına ve gençlere
önemli oranda iş
imkanları açacak
dediniz. Hani nerde?

Yanda sizin rakamlarınızla ilçeye gelen
turist sayısı. Bu
rakamlar Müzedeki
Rakamlara uymuyor.
Müzedeki Rakamlar
çok daha aşağılarda.
2007 yılı ve 2008 yılı
Rakamlarını vermemişsiniz. Sayın
Başkan 1.000.000 turist Hedefiniz tutmadı.
En son 250.000 turizt
yazmışsınız. Yinede
tanıtım faaliyetleriniz
nedeniyle
Beypazarı’na
sağladığınız katkılardan dolayı Teşekkür
Ederiz.
Biz eleştirilecek
konuyu eleştirir,
teşekkür edilecek bir
konu varsa da
Teşekkür Ederiz.
1.000.000 turist
hedefiniz tutmadı ama
bunun için tanıtım
faaliyetlerine önem
verdiniz buda bize
yeter.

BELGE

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA AFÝÞ
SÝPARÝÞLERÝNÝZ ÝÇÝN
ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
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HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

Beyaz et devi Beypiliç, AB’yi hedefliyor
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Beypazarı’nda doğan beyaz et pazarının
önde gelen kuruluşu Beypiliç, gözünü AB’e
dikti. Beyyem A.Ş. olarak 1979’lu yıllarda
Beypazarı’nda kurulan ve daha sonra Beypi
A.Ş. olarak piliç eti üretimine başlayan firmanın yatırımları Bolu’da yer alıyor. Beypi
A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sait Koca, tavukçuluk sektöründe yaşanan krize rağmen üretimlerini artırdıklarını söylüyor. Koca,
“2006’da 95 bin 244 ton olan piliç eti üretimini 2007’de yaklaşık 113 bin tona çıkarmayı hedefledik. Piliç eti üretiminde ağırlıklı ihracat çalışmayı hedefliyoruz” diyor.
Türkiye’nin beyaz et sektörünün en büyük
ikinci firması olduklarını dile getiren Koca,
2006’da Türkiye’nin toplam 18 bin 657 ton

piliç eti ihracatının yüzde 22.69’una denk
gelen 4 bin 233 tonunu kendilerinin gerçekleştirdiğini aktarıyor. 2007 yılı itibariyle
Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapmayı
hedeflediklerini dile getiren Koca, AB’ye
ihracat prosedürünü tamamlamak üzere
olduklarını belirtiyor. Koca, şöyle konuşuyor: “AB ülkelerine piliç eti satabilmemiz
için kesimhanelerin AB numarası almaları
gerekiyor. Bu amaçla, sektör ve Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı 2003’ün başından
itibaren yoğun bir çalışma temposu içerisine
girmiştir. Bu bağlamda AB tarafından
yayımlanmış düzenlemelerin tamamı gözden
geçirilmiş ve Türkiye’den ihracat yapacak
kuruluşlara ilişkin yeni düzenlemeler getiril-

Yatırımın fikirden uygulamaya geçtiği noktada en
önemli unsur, “Yer Seçimi”dir. Sanayi yatırımlarında gözde yer, organize sanayi bölgeleridir.
Ancak organize yerleşkeler dışında yatırım için
gözde yerler de bulunuyor. Doğal ve yerel kaynaklara yakınlık ve yerel insan kaynaklarıyla
buluşma, ulaşım vb. yönleriyle ve pek çok üretim
girdisine daha ucuz yoldan erişebilmek bakımından, hatta bir çok bürokratik işi bertaraf etmesi
özelliğiyle ama dikkatlerden uzak kalmış yatırım
alanları da mevcut. Beypazarı İlçesi’ni bu yönü
ile ele almaya çalışacağız.
Tarım, hayvancılık ve ticaret merkezi Beypazarı,
son yıllarda; tavukçuluk, sebzecilik, arıcılık,
sütçülük ve karoser üretimindeki yetkinliğiyle
Ankara’nın gelişmiş ilçeleri arasında yerini alsada son yıllarda tavukculuk, sütcülük, sebzecilik
ve karasor üretiminde gözle görülür gerileme ve
sıkıntı yaşıyor.
Ankara’nın 100 kilometre batısında Ankaraİstanbul yolu üzerinde, Ayaş, Güdül, Nallıhan,
Polatlı ve Kıbrıscık İlçeleri’nin ortasında bulunan
Beypazarı’nda geçmiş yıllarda nüfusunun yüzde
70’inin ağırlığı havuç başta olmak üzere tarım
ürünleriyle uğraşıyordu. Şimdilerde ise bir kaç
yıldır gözle görülen bir göç var ve insanlar iş bulmak için ilçeyi terkediyorlar. Beypazarının

okuyan insanları ilçeye dönmek istemiyor ve
devlet işi veya özel sektörde iş arayışlarına
başlıyor.
Son yıllarda Kaymakam Nevzat Taşdan
öncülüğünde başlatılan Organik tarım ilçede yeni
bir arayış oluyor. Bir başka uğraş alanı ise hayvancılık. Hayvancılık ta da ilçede bir gerileme
var. Hayvancılıkla uğraşan insanların bir çoğu
ellerindeki hayvanları satarakborçlarını ödeme
yoluna gittiği görülüyor. İlçenin En büyük sanayi
kolunu ise karosercilik oluşturuyor. Türkiye’de
ahşap karoser denildiğinde ilk akla gelen
Beypazarı’nda aylık 572 adet karoser üretim kapasitesi bulunuyor. Beypazarı’nda tam kapasite
çalışan yaklaşık 10 büyük ölçekli karoser üreticisi ayda 300 karoser, orta ölçekli 15 karoser firması ise aylık 170 karoser üretim kapasitesine
sahip. Küçük ölçekli 17 karoser firması da ayda
102 karoser üretimi gerçekleştiriyor. Beypazarı
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz
Özalp, İlçe’de karoser ile uğraşan 42 firma
olduğunu belirttti.
Sözkonusu firmalarda geçmiş yıllarda yaklaşık
550-600 kişi istihdam ediliyordu. Karasör
Sanayinin de can çekişmeye başlaması ile
çalışanlar işden çıkartılmaya başladı. Sanayici
esnafıda zor günler yaşıyor.
Hayvancılık azaldı, organik tarım arttı
Beypazarı’nın ekonomisinde 2000 yılına kadar üç
sektör belirleyici olmuş.
Birincisi 20 kilometre mesafede yer alan
Çayırhan Beldesi’nde bulunan kömür işletmeleri
İlçe’ye büyük katkı sağladı, özelleştirme sonrasında İlçe ekonomisine katkı azaldı.
Tarım sektöründe üretilen ürünler arasında;
havuç, domates, ıspanak ve marul yer alıyor. Son
yıllarda organik tarımda da hızlı gelişme yaşanıyor ve organik tarım ürünleri üretilmeye başladı
İlçe’de küçük ve büyük baş hayvan sayıs azaldı
kümes hayvanı sayısında artış var.

SANAYİ VE TARIMDA DURUM

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.

Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32

Tel: 762 51 63 Fax: 762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA

Kemal ÇELEN Gsm: 0.532.557 98 53

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL
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İstediğiniz Kategoriye Göre
Bilgisayar Toplanır.
Bizim Fiyatlarımıza Başka Yerden
Bilgisayar Bulamazsınız.

Her türlü bilgisayar ürünleri için fiyat alınız.

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

di. Bakanlığın yeni düzenlemeler doğrultusunda denetimleri yoğunlaştı. Denetimler
sonucu Bakanlık, AB’ye ihracat yapmasını
uygun gördüğü 4 piliç ve 2 hindi kesimhanesine ‘İhracat Ön İzni’ vermiştir.
Bunlardan birisi de Beypiliç’e ait kesimhanedir.”
AB’ye ihracatla ilgili işlemlerin büyük oranda tamamlandığını aktaran Koca, önümüzdeki günlerde Beypiliç isminin AB resmi
gazetesinde yayımlanmasını beklediklerini
böylece AB’ye ihracatı başlatacaklarını
duyuruyor. Beypi A.Ş.,’de yaklaşık bin 860
kişi istihdam ediliyor.

BEYPAZARI’NDAKİ
DEPREM KORKUTTU

URUŞ BELDESİNDEKİ
DEPREM ARKA ARKAYA
3 SEFER OLDU.

Ankara'nın Beypazarı İlçesinin Uruş
Beldesinde Dün Meydana Gelen Hafif
Şiddetli Üç Depremin Ardından Beldedeki
Birçok Evde Çatlaklar Oluştuğu Bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve
Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye
göre, Uruş Beldesinde saat 04.04 ile 04.15'te
3.3, saat 04.21'de ise 3.4 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.
Beypazarı Uruş beldesinde 11.01.2009 tarihinde
meydana gelen hafif şiddetli üç depremin ardından beldedeki birçok evde çatlaklar oluştuğu
bildirildi.
Beypazarı Kaymakamı Hikmet Aydın, yaptığı
açıklamasda, depremde hiç bir can kaybının
yaşanmadığını belirterek, olası hasarın belirlenmesi için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Uruş Belediye Başkanı Reşat Büyükgedik ise
deprem nedeniyle bazı evlerde çatlaklar meydana geldiğini gördüklerini, bazı evlerin bacaları
ile duvarlarından taşların düştüğünü kaydetti.
Çok hafif şiddetli depremler meydana geldiği
belirten Büyükgedik ‘’Depremlerin çok hafif
şiddetli olarak ölçülmesine rağmen kendilerinin
hissettiklerinin daha büyük olduğunu ifade eden
Büyükgedik, ''İncelemeler sonrasında belde
merkezinde birçok evin duvarlarının yıkılmış
olduğunu gördük. Öte yandan beldedeki iki
caminin duvarlarında ve şadırvanlarında yer yer
çatlaklar meydana geldi’‘ dedi.

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 sitelerden, Kumar sitelerinden,
Zararlı sitelerden, Oyun Sitelerinden,
Korumak istiyorsanız My Yazılım İnterbet Filtreleme
Proğramı CD’si Sadece 19 YTL

Beypazarı için Hava Durumu

Bugün Türkiye’nin batısı yağışlı, bu akşam
Balkanlardan yeniden soğuk hava gelecek, bu nedenle
yarın iç kesimlerde kar yağışları olacak. Pazar günü ise
ülkede önemli bir yağış beklenimiyor.
Yurdun büyük bir bölümünde görülecek olan yağışların
İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'de (Samsun, Ordu,
Amasya, Tokat ve Çorum ) kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğu bölgelerinde
buzlanma ve don olayı görülecek.
Hava sıcaklığı tüm yurtta 2 ila 4 derece artacak.
Rüzgar genellikle güney ve güneybatı, yurdun kuzeybatı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzey
ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette
esecek.
İç Anadolu’da rüzgarın yönü yine lodos, Ankara,
Eskişehir-Konya arasında yağmur var. Yarın ise soğuma bu bölgeyi de etkileyeceğinden, Eskişehir ve
Sivas’ta kar bekleniyor. Eskişehir 7, Sivas 2 derece.

Bazı illerimizde beklenen hava durumuyla günün beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu ve yağmurlu, kuzeybatı ilçeleri
(Kızılcahamam ve Çamlıdere) ile akşam saatlerinden
sonra il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı öğleden sonra yağmur var, Cumartesi günü hava soğuyacak
ve yağış kuzeydeki ilçelerde sulu kara dönüşebilir. 4 1
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
yağışlı gündüz hafif yağmur olacak, akşam ise hava
hızla soğuyacak ve yağmur kuvvetlenecek. Yarın
sıcaklık 5 dereceye inecek, Pazar hava açık. 8 4
İzmir: Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı
hafta sonu yağış yok, pazar günü pus oluşabilir. 13 7
Adana: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Adana bulutlanıyor, yarın daha soğuk geçecek. 12 7
Antalya: Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak
yağışlı 16 9
Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu geçecek. Yağışların;
öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması
bekleniyor. 8 -1
Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı
yağmurlu 11 2
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçecek.
(İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görülecek) -3 -11
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden
sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 1 -3
Bursa Cumartesi öğle
Sıcaklık (ºC)
-5,6
saatlerine kadar yağışlı.
Nem
(%)
75
Beypazarı’nda beklenen
Basınç
(hPa)
hava durumu ve günün
.......
en yüksek sıcaklıkları 6 Görüş (km)
Rüzgar (km/sa) Kuzeyden 6
günlük tahmin raporu
şöyle:

17 Ocak Cumt.
En Yüksek
4°C
En Düşük
2°C

20 Ocak Salı
En Yüksek
6°C
En Düşük
-1°C

18 Ocak Pazar
En Yüksek
1°C
En Düşük
-7°C

21 Ocak Çrşam.
En Yüksek
7°C
En Düşük
1°C

19 Ocak P.tesi
En Yüksek
4°C
En Düşük

-5°C

22 Ocak Perşem.
En Yüksek
7°C
En Düşük
2°C

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

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
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