Ankara Kırsalda Durum Çok Beter

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Başbakan Erdoğan'ın Yanıtlaması İçin TBMM'ye Verdiği Soru Önergesinde Ankara'nın Kırsalıyla İlgili Çarpıcı Bilgiler Yer Aldı.
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Akdeniz’in ve hatta doğu bölgelerimizin bile gerisinde
kaldığını göstermektedir.
Ankara’nın merkezi ile ilçeleri ve kırsal kesimi arasında var olan ekonomik ve sosyal dengesizlikler her
geçen yıl daha da artmaktadır. Ankara’nın ilçe ve kırsal kesiminin deki geri kalmışlık kısır döngüsünü kırmak için, buralara yönelik olarak ivedilikle kalkınma
politikaları geliştirilmesi ve uygulamaya konulması
kaçınılmaz hale gelmiştir. Bir an önce Ankara’nın
Merkeziyle ilçeleri arasındaki gelişmişlik farkının
azaltılması gerekmektedir." Devamı Sayfa 2’de

ve hatta doğu bölgelerinin bile gerisinde.
Ateş’in sor önergesinde şu bilgiler verildi:
"2004 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından
yapılan ve İlçeler İtibarıyla Sosyo-ekonomik
Gelişmişlik düzeyini gösteren tabloda ülke genelindeki 872 ilçe bulunmakta, Sosyo-ekonomik Gelişmişlik
sıralamasında; Bala 601, Haymana 585, Kalecik 435,
Evren 355, Güdül 350, Çamlıdere 307, Ayaş 253,
Kızılcahamam 249, Ayaş 253 ve Nallıhan 202’ inci
sırada yer almaktadır. Tüm bu veriler Ankara’nın
ilçelerinin ve kırsal kesiminin Ege’nin, Trakya’nın,

soru önergesinde Ankara’nın kırsalıyla ilgili çarpıcı
bilgiler yer aldı. Ateş’in soru önergesinde verdiği bilgilere göre Ankara’nın ilçelerinin ve kırsal kesiminin
Ege’nin, Trakya’nın, Akdeniz’in ve hatta doğu bölgelerinin bile gerisinde.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş
Ankara’nın ilçe ve kırsal kesimindeki geri kalmışlıkla
ilgili Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması için
TBMM’ye soru önergesi verdi. Ateş’in soru önergesinde verdiği bilgilere göre Ankara’nın ilçelerinin
ve kırsal kesiminin Ege’nin, Trakya’nın, Akdeniz’in

*www.ortaanadoluas.com

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com
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HÝZMETÝNÝZDEYİZ.

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİNDE ORTOPEDİ KUYRUĞU
TE LEFONUNUZ

‘’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

Gece 12 den itibaren bazıları
hastane önünde yatıyorlar,
bazıları sabah ezanları ile
kalkıp koşa koşa hastane yolunu tutuyorlar. Hastalar kendi
aralarında formülde bulmuşlar.
Kuyruk listesi yapıyorlar.
Bazen bu konuda tartışmaların
olduğu da söylendi.

Beypazarı Devlet
Hastansinde Ortopedi
kuyruğu devam ediyor.

Hastanede Ortopedi ve
Travmatoloji bölümünde
2 doktor görev yapıyor.

Op.Dr. Mustafa
Türkoğlu, Op.Dr. Yüksel
KAVCU’nun görev yap-

tığı bölümlerde özellikle
Yüksel Kavcu’nun
muayene günlerinde
insanlar gece 12 den
itibaren kuyruk beklemeye başlıyorlar. Genelde
Yüksel Kavcu’ya
muayene olmak isteyen
Beypazarı halkı Yüksel
Kavcu’nun günde 45-50
arası hasta kabul ettiğini,
yoğunluk olması
nedeniyle sıra kapmak
için gece saat 12 den
başlayarak hastane açılış
saatine kadar nöbet tuttuklarını ve sıra kaptıklarını ifade ediyorlar.
Senenin 365 gününü
böyle geçtiğini anlatan
hastalar 3 aydan beri sıra

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Cemal TALUĞ, İlçemiz Kaymakamı
Hikmet AYDIN' ı makamında ziyaret etti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Cemal
TALUĞ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr.
SİYASETÇİLERE TAVSİYELER (3)

İsmail Hakkı Kar
İnsan İlişkileri Ustası

İletişim:
bilgi@edimer.net
kesifyolculugu@gmail.com
www.edimer.net

Bunları eğitimlerimde “ipleri elinde tutmayı sevenler” olarak
da tarif ediyorum. Onlara sorsanız, siyaseten sorumluluk
onlardadır ve her şeyden bilgisi olmalıdır. Hatta lavabolara
alınan havlu kâğıttan bile. Evet evet.. o kadar.. Bu benim
fikrim değil. Siyasilerin eğitimlerinde paylaşılan bilgiler bunlar. Böyle olursa, işlerin daha iyi yürüdüğünü savunuyorlar.
Bir belediye başkanı tanıyorum, eğitim veren herkesin isim
listesini bizzat gözden geçirip, bazılarının ismini çizerdi.
Yazsısı Sayfa 2’de

Nilgün HALLORAN , Prof. Dr. A.
Argun KARACABEY ve Ankara
Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek
Okulu Müdürü Prof. Dr. İlhan
KARAÇAL, Beypazarı Kaymakamı
Hikmet AYDIN' ı makamında ziyaret
ettiler.
Ziyarette, Beypazarı’nda bulunan
Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek
Yüksek Okulu'nun çalışmaları hakkında
bilgi alışverişinde bulunuldu. Daha
sonra İlçe Kaymakamı tarafından
konuklara ilçe tanıtımı ile ilgili hediyeler verildi.

beklediğini ancak bu gün
sıra alabildiğini belirten
bir hasta Ortopedi
Uzmanı Op. Dr. Yüksel
Kavcu’ya muayene
olmak için bu çileye kat-

TÜRK DÜNYASI İHD.DE İRAN'DAKİ SON GELİŞMELER
KONUŞULDU.
Gülgün GÖKÇE
Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği
Kadın Kom.Bşk.Yrd.nın yazısı Sayfa 2’de

BEYPAZARI

lanıyoz. Çok iyi
muayene ediyor. Kış
günlerinde bile hastane
önünde sıra kuyruğu tuttuklarını belirten hastalar
muayene için yoğun

talep var. dolayısı ile sıra
kaparak muayene olmak
için geceden gelip sabaha kadar bekliyoruz.
Arabası olan arabası
içinde yatarak bekliyor.’‘

açıklamasında bulundular. Biz de sabah 04.00
da Hastane önünde
bekleyen kalabalığı
fotoğrafladık. İşte Sıra
Kuyruğunun belgesi.

Beypazarı Kaymakamı MADEN SUYUNDA
Türkiye Şampiyonlarını BEYPAZARI FARKI
Kabul Etti.

Bursa''da yapılan Türkiye Şampiyonasında
birinci olarak Haziran ayında Estonya''da
yapılacak Dünya Şampiyonasında
Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanan
Beypazarı Lisesi Atletizm Takımı olarak
Türkiye Şampiyonu olan sporcuları ve okul
idarecilerini Beypazarı Kaymakamı Hikmet
aydın makamında kabul ederek tebrik etti.
İlçe Kaymakamı Hikmet AYDIN, Estonya
'da yapılacak Dünya Şampiyonasında
Ülkemizi temsil edecek sporculara başarı
dileklerinde bulundu.
Beypazarı'nda
Cumhuriyet kokan dokuHaberi 3 de
ma tezgahı

DP Ankara İl
Başkanı Beypazarı
DP İlçe Başkanı istifa
Haberi 4 de
etti.

MÜHÜR VE KAŞELERİNİZ
20 DAKİKADA TESLİM Tel:7625163
Gezi Yazısı

Cep:0.532.557 98 53

ARA SIRA

Ahmet GÖKSAN

a.goksan@hotmail.com

ÇÖZÜMÜM TAKOZLARI

Kıbrıs’ta geçtiğimiz hafta sonunda
yapılan seçimin sonuçları nedeniyle
yeni bir dönemin başladığını söyleSayfa 3’de
mek durumundayız..

Beypazarı Belediye
Başkanı Cengiz Özalp
Engelliler Yararına
Verilen Konser’e
Katıldı Haberi 3 de

Bilge Köyü'nün
Şehit İmamı
Unutulmadı
Haberi 4 de

Maden suyu sektöründe Türkiye Pazar payının %25′ ini oluşturan
Beypazarı Maden Suyu, ihracatını başta KKTC olmak üzere
Danimarka, Hollanda, Belçika, İngiltere, Avusturya, Kanada,
Fransa, Almanya, Suriye, Irak, Azerbaycan gibi pek çok ülkeye
yapıyor.
Turizmi ile marka haline gelen Beypazarı’nın ismi maden suyu ile
Dünya Markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu başarıyı
ve maden suyundaki yeni yatırımları, günümüzün vazgeçilmez
içeceği haline gelen Meyve Aromalı maden suyunun damaklarda
bıraktığı lezzetin sırrını Beypazarı Karakoca Maden suyu işletmeleri sahibi Niyazi Ercan anlattı.
Yeryüzünün binlerce metre derinliğinden çıkan veya çıkartılan
bulunduğu yerin jeolojik ve fiziksel özelliklerinden dolayı koruma
altına alınmış olan bünyesinde birçok mineral ve karbondioksit
gazı ihtiva eden sulara maden suyu denir. Ayrıca maden suları
içerisinde bulunan mineraller açısından kendi aralarında çok düşük
mineralli, düşük mineralli ve zengin mineralli olmak üzere üçe
ayrılırlar. Beypazarı maden suyu ise içerisinde 1500mg/l ‘den
fazla mineral içerdiği için zengin mineralli maden suyu grubunda
yer almaktadır.
Meyve aromalı maden suyu nedir? Normal maden suyu ile arasında ne gibi farklılıklar vardır? sorusuna Ercan; ‘’Meyve aromalı
maden suyunda yine normal maden suyunda bulunan bütün mineraller bulunmaktadır. Ayrıca bunun yanında doğal meyve aroması,
asitliği düzenlemek için Sitrik Asit ve koruyucu görevinde olan
Sodyum Benzoat’ta meyve aromalı maden suyuna dahil edilmektedir. Yine Beypazarı maden suyunu diğer maden sularından
ayıran en önemli özelliklerden biri, iki doğalı bir araya getirmesidir. Yani tamamen doğal maden suyu ile yine tamamen doğal
meyve aromasını bir araya getirerek oluşturulmaktadır.
Normal maden suyu ile işlenmiş soda arasındaki farklar nelerdir?
sorusuna Ercan; ‘’Maden suyu içerisindeki çözünmüş mineraller,
elementler ve karbondioksit gazı ile yer altından çıkan veya
çıkartılan tamamen doğal bir içecektir.
Soda ise hiçbir mineral değeri taşımayan herhangi bir suya karbondioksit gazı ilave edilmesi ile oluşturulan yapay bir içecektir.’‘
Devamı Sayfa 2’de
cevabını verdi.

II. Geleneksel Folklorik Kitre Bebek
Yarışması’n da Beypazarı Meslek Lisesi
1. Oldu

Öğretmenler arasında gerçekleşen Geleneksel
Kitre Bebek Yarışması'nın ikincisinde tema
olarak, Beypazarı Meslek Lisesince yapılan
Geleneksel Gelin Başlı Kitre Bebek Büstü seçildi

Haberi 3’de

Karaşar yolunda kaza.
27 kişi yaralandı

Beypazarı'nda ıslah çalışmaları tamamlanan
mera alanı açılışına giden Ankara İl Tarım
Müdürlüğü personelini taşıyan otobüs kaza
yaptı. Kazada, 4'ü ağır 27 kişi yaralandı.

HABER
ÝSTÝHBARAT

Haberi 4’de

Tel:762 51 63

19 Haziran 2009 Cuma

ÞÝÝRLERÝNÝZ

AŞKI ŞAHANEM
Sen yanımda olunca;
karakışta üşümedim
Zerafeti sende gördüm,
başka güzel düşünmedim
Geleceğin şafakları, bekler iken üşenmedim.
Bizi çekemeyenlerin;
ay’la yıldızını soldur
Rüyalarım senle güler;
koşup kollarımı doldur.

Gecelerim yalnız değil,
hayalinle süslüyorum
Yüreğimin ortasında,
hançerinle hisliyorum
Bulunduğun yönü açıp;
kalanları sisliyorum.
Hasretime son vererek;
huzuruma keder yoldur
Rüyalarım senle güler,
koşup kollarımı doldur.

Senden nida gelmeyince;
menekşeler sessiz kalmış
Işıkların pırlatadır; gönlüm ufuklara dalmış
"Neredesin simdi." diye;
gülüm bana haber
salmış?
Misk’dir nefesinin yeli;
özün sol yanıma yoldur
Rüyalarım senle güler,
koşup kollarımı doldur.

Saçlarına, kaşlarına,
endamına hayranım ben
Nârı Cihan, Nuru aynım;
izlerine kurbanım ben
Aşk-ı şahanem yanında;
baş eğerek duranım ben.
Cemalini göreyimde;
ister öldür, ister oldur
Rüyalarım senle güler,
koşup kollarımı doldur.

İmrenirim gözlerine,
bakışına kaydet beni
Kavurucu közlerinin;
ateşinde kaybet teni
Nar çiçeğim, lalezarım;
sıkı sıkı sar bedeni.

Üstündeki nemli sevda;
kutsiyetten yağan puldur
Rüyalarım senle güler,
koşup kollarımı doldur.

KADİR DURAK
(LEBİDERYA)
UNUT GİTSİN HAZANINI
Göz bebeğin derya süsü,
bakışların ile göldüm
Huzurumu kaybetmiştim,
cemalin güldükçe
güldüm
Yüreğimi araladım, sol
yanımı sana böldüm.
Kollarımı açtım yana,
bağrımdaki şen bülbülsün
Unut gitsin hazanını;
gönlün ruhun tenin gülsün.

Elemleri; dönmeyecek
uzaklara fırlatalım
Hasretlerin tamamını;
gece gündüz uyutalım
Kutsal hilal gölgesinde,
mutluluğa şevk katalım.

Beyaz bulut. mavi sema;
üzerimize örtülsün
Unut gitsin hazanını;
gönlün, ruhun, tenin gülsün.

Billur gibi ışıl ışıl pırlantasın, parlıyorsun
Seherime esintisin, ufkumu sen sırlıyorsun
Kıvılcımın köze döndü,
içerimde harlıyorsun.
İkimizin bir bedeni, nur
mekâna götürülsün
Unut gitsin hazanını;
gönlün, ruhun. tenin gülsün.
Melekler hep sıra sıra,
"Buyrun." diye sesleniyor
Bedenimiz nârlı nârlı,
kavruldukça hisleniyor
Sevdamızın alevleri
gökyüzüne yükseliyor.

Aşkımızı çok görenler
iki cihan için ölsün.
Unut gitsin hazanını;
gönlün, ruhun, tenin gülsün.

Sevgi bize tek adrestir,
bizi bize taşıyalım
Her nefeste, her
mevsimde; güneş gibi
ışıyalım.

Gün doğarken; vuslatımız, maneviyata
gömülsün
Unut gitsin hazanını;
gönlün, ruhun, tenin gülsün.
KADİR DURAK
(LEBİDERYA)

ATEŞİNİ SEÇİYORUM
Gözlerine akıyorum
Yüreğini okuyorum
Hasretinin yağmurunu;
Sol yanıma dokuyorum.
Yollarına bakıyorum
Sana ağıt yakıyorum
Senli olan düşlerimde;
Bülbül gibi şakıyorum.

Yalnızlığı içiyorum
Çile keder biçiyorum
Nârın bana köz düşürse;
Ateşini seçiyorum.
Elemleri ekiyorum
Yokluğunu çekiyorum
Viranemin ortasına;
Zakkum, zehir dikiyorum.

Sesin, semin özlüyorum
Gamın, demin közlüyorum
Geleceksin bir gün bana;
Yollarını gözlüyorum.

İzlerine mumlar ektim
Beni kurban, edecektim
Seherimde güneş olup;
Gelmeseydin, gelecektim.
KADİR DURAK
(LEBİDERYA)

SENİN İÇİN ZEHRİ
BİLE YUTARIM
İlkbaharımdaki gülü soldursan
Sinemim içine şivan
doldursan
Akrep kıskacına, etim
yoldursan.

katarım
Senin için zehri bile
yutarım.

Sılayı; gurbette zûle
çevirsen
Bahçemi; yapraksız güle
çevirsen
Dağımı, ovamı çöle
çevirsen.

Aşkın hatırına ateş
tutarım
Senin için zehri bile
yutarım.

Senlidir lisanım, sensin
sözlerim
Gönül sarayıma sevgin
gizlerim
Uykuyu kaybettim yolun
gözlerim.
Düşüme gelirsen gündüz
yatarım
Senin için zehri bile
yutarım.

Kederim, dertlerim
doldurdu teni
Cemalin kementtir, sardı
bedeni.
Hasretin sararttı, soldurdu beni.
Sohbet sofrasına çile
katarım
Senin için zehri bile
yutarım.

Akşamım, şafağım; karmakaşırık
Yoruyor yokuşlar, yollarım balçık
Boş mu kalacaktı, kollarım açık?
Sensiz kalan kolu kesip
atarım
Senin için zehri bile
yutarım.
KADİR DURAK
(LEBİDERYA)

ESERLER YAZAR
ADINA TESCİLLİDİR
KAYNAK GÖSTERİLMEDEN YAYINLANAMAZ...

KÜLTÜR-EDEBÝYAT
Ankara Kırsalda
Durum Çok Beter
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz
Ateş, Başbakan Erdoğan'ın Yanıtlaması
İçin TBMM'ye Verdiği Soru Önergesinde
Ankara'nın Kırsalıyla İlgili Çarpıcı
Bilgiler Yer Aldı.

Baştarafı
Sayfa 1’de
Çarpıcı
sorular
Ateş’in
soru önergesinde şu
sorulara
yer verildi:
Bu ilçelerimizde,
kaç doktor
görev yapmaktadır, doktor başına düşen hasta
sayısı nedir? Hangi uzmanlık alanlarında doktor
bulunmamaktadır? Bu branşlara ne zaman atama
yapılacaktır?
Halen kaç okulda ikili öğrenim yapılmaktadır?
Derslik başına düşen ortalama öğrenci sayısı
nedir? Branş öğretmeni açığı bulunan okul var
mıdır? Kaç okulda ve hangi branşlarda açık
bulunmaktadır? Öğretmeni bulunmayan köy ve
okul var mıdır? Bu eksikler ne zaman giderilecektir?
Bu ilçelerimizde ve bu ilçelere bağlı belde ve
köylerde, son beş yıl içerisinde temeli atılan,
yapımına devam edilen veya tamamlanan okul,
derslik, çocuk yuvası, hastane, sağlık ocağı, dispanser, huzurevi, kültür merkezi, spor alanı,
kütüphane, köy konağı sayısı nedir?
İlçeler neden geri kaldı?
Söz konusu ilçelerde ve bağlı belde ve köylerde
son beş yıl içerisinde, temeli atılan, yapımına
başlanan veya tamamlanan alt yapı projeleri nelerdir? Bu projelerle ne kadar kaynak ayrılmıştır?
Bu kaynağın ne kadarı harcanmıştır?
Tamamlanma durumu nedir?
Ankara’nın ilçe ve kırsal kesiminin de ki geri
kalmışlık kısır döngüsünü kırmak için buralara
yönelik olarak hazırlanan kalkınma programları
var mıdır? Açıklar mısınız?
Bu ilçelerimizin işsizlik oranı konusunda
yapılan bir çalışma var mıdır? Bu oran nedir?
Başkent Ankara’nın yanı başında yer alan bu
ilçelerimizin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik tablosunda bu kadar gerilerde bulunmasının nedenleri
nelerdir? Bu tablonun değiştirmeye yönelik
olarak hükümetiniz döneminde hangi somut
adımlar atılmıştır?

Maden suyunda “Beypazarı” farkı

Meyve aromalı maden suyu
tüketimindeki artışın nedenleri
konusunda ise Ercan; ‘’Meyve
aromalı maden suyunun tüketimindeki artışın pek çok nedeni
vardır. Bunlardan bazıları:
Malum Türkiye’mizin genç
nüfusu oldukça fazladır.
Özellikle gençlerin meyve aro-

Kederlere veda edip;
neşemizi yaşıyalım

malı maden suyunu daha çok
talep etmeleri meyve aromalı
maden suyu tüketimini hızlandırmıştır.
Bunun yanında insanların
günümüzde daha bilinçli tüketici olma yolundaki eğilimleri ile
beraber kola, gazoz, bazı
meyve suları ve enerji içecek-
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Dizgi: Orta Anadolu A.Þ.
Tel-Fax:762 51 63 Beypazarý
Baský: Metod Mat baası
Tel-Fax:763 15 63 Beypazarý/Ank.

Sayfa Editörü:
Şükran ÇELEN
Muhabirler
Nihat 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

Huzur mevsimini, zulme

lerinin insan sağlığına hiçbir
yararı olmadığı gibi aksine
zararlı olduklarını düşünerek
doğal içeceklere yönelmeleri
doğal meyve aromalı maden
suyu tüketimini daha da arttırmıştır. Ayrıca kimi tüketicilere
normal maden suyu tadı daha
sert geldiği için alternatif
olarak meyve aromalı maden
suyunu seçmeleri yine meyve
aromalı maden suyu tüketimini
arttırmıştır.’‘ açıklamasında
bulundu.
Meyveli maden suyu sağlıklı
mıdır? Nasıl bir teknoloji ile
üretilmektedir? sorusuna Ercan;
‘’Genel anlamda meyveli
sodaların sağlık açısından faydalı olduğunu söyleyemeyiz.
Çünkü içilebilir suya gaz ve
meyve aroması ilave edilerek
tüketime hazır hale getirilen
meyveli sodaların hiçbir mineral değeri yoktur. Dolayısıyla
sadece damak tadına hitap
etmektedir. Fakat Beypazarı
meyve aromalı maden suyu
içimi elbette sağlık açısından
uygundur. Çünkü daha öncede
belirttiğimiz gibi hem doğal
maden suyunu hem doğal aromayı bir araya getirerek yeni
tatlar ortaya koymuştur. Meyve
aromalı maden suyu üretim
teknolojisi ile normal maden
suyu üretim teknolojisi arasında pek bir fark yoktur. Ayrı bir
şurup ve karbonlama ünitesinin
dahil edildiği palet çözme, şişe
çalkalama (rinser), şişe dolum
ve kapaklama makinası,
etiketleme makinası, optik
elektronik kontrol, shrinkleme

makinası, paletleme makinası
ve strechleme makinaları ile
meyve aromalı maden suyu
üretimi en son teknoloji kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca bu sistemin temizliği
CIP sistemi ile yapılmaktadır.
Meyve aromalı maden suyu
50.000 şişe/saat kapasite ile
hijyenik şartlarda el değmeden
ISO 9001:2000 ve ISO
22000:2005 standartlarına
uyum sağlayarak piyasaya
sunulmaktadır.
Meyveli maden suyunun
içerisindeki meyvenin kaynağı
nedir? Nereden temin ediyorsunuz? sorusuna Ercan;
‘’Meyveli maden suyu içerisindeki meyve tadının kaynağı
yurt dışından ithal edilen doğal
meyve aromasıdır. Bu aromalar
tamamen taze meyvelerin
özlerinden elde edilmiş aromatik hammaddelerdir. Alman
menşei’li uluslar arası çalışan
özel bir aroma firmasından
temin edilmektedir.
Meyveli maden suyu gazlı içeceklere rakip mi? Gazlı içeceklerle arasında ne tür farklılıklar
vardır? sorusuna ise Ercan;
‘’Meyve aromalı maden suyu
gazlı içeceklerle muhteva
olarak birbirine benzer görünse
de yapıları itibariyle tamamen
farklıdır. Örneğin kola
yapımında kullanılan kola konsantresi, meyve suyu konsantresi, asit karbonik, kola
kapsül, gazoz kapsül gibi maddelerden dolayı gazoz ise yine
içerisindeki karbonik asit, saf
esans yağı, ispirto gibi yardım-

cı maddelerden dolayı içerik
olarak meyve aromalı maden
suyundan farklıdır.
Meyve aromalı maden suyu ise
gerek doğal mineralli suyu
gerekse doğal aroması
bakımından içerik olarak tamamen doğaldır. Bu sebepten
ötürü meyve aromalı maden
suyu diğer gazlı içeceklere
rakip olarak piyasada yer
almaktadır.
Tüketiciler hangi sıklıkta
maden suyu ve meyve aromalı
maden suyu tüketmelidir?
Bazı ağır metallerin maden
sularında standartların belirttiği
limitlerin üzerinde olması
halinde tansiyon hastalarının ve
yedi yaş altı çocuklar için
ebeveynlerinin dikkat etmeleri
gereken hususlar mevcuttur.
Tansiyon hastaları için düşük
oranlı sodyum içeren maden
sularını tercih etmeleri önerilmektedir. Türk gıda kodeksine göre litrede 200 mg’ ın
altında SODYUM içeren doğal
mineralli sular sodyumca düşük
mineralli su olarak ele alınır.
Ayrıca yedi yaş altı çocuklar
için ise 1.5 mg/l ‘den fazla
FLORÜR ihtiva ediyor ise 0-7
yaş arası çocuklar için uygun
değildir ibaresi etikette belirtilmelidir. Beypazarı maden
suyu gerek sodyum bakımından
gerek florür bakımından doğal
mineralli sular hakkındaki
yönetmeliğe içerik yönünden
tamamen uygundur.
Yetişkin bir insanın günlük 33.5 litre su ihtiyacı olduğu göz
önüne alınırsa bu ihtiyacın iste-

nilen miktarını mineralli sulardan karşılanabilir. Bu bağlamda
maden suyu ve meyve aromalı
maden suyunu gönül rahatlığı
ile arzu ettiğiniz sıklıkta tüketebilirsiniz. Bizim tavsiyemiz
günde en az iki şişe.
Türkiye’ de maden suyu ve
meyve aromalı maden suyu
pazarı nedir? Tüketici yaş grupları var mıdır?
Ülkemizde yapılan bir araştırmaya göre insanların %60 ‘ının
henüz maden suyu ile tanışmamış olduğu saptanmıştır.
İçenlerin ise %51′inin maden
suyunu haftada bir veya daha
seyrek tercih ettiği düşünülürse
tüketiminin ne denli düşük
olduğu görülmektedir. Halbuki
Avrupa’ da kişi başına yılda
150 litre civarında maden suyu
tüketilirken bu oran Türkiye’
de 7-8 litre civarındadır.
Oluşumu için binlerce yıl
gereken maden suları açısından
dünyanın en zengin mineralli
ve yüksek debili kaynaklarına
sahip olmamıza rağmen kaynaklarımızın %1′i şişelenmekte
%99′ u boşa akıp gitmektedir.
Türkiye’ de maden suyu ve
meyve aromalı maden suyu
pazarına gelince tüketici yaş
gruplarına göre değişkenlik
göstermektedir. Orta yaş üstü
kesim genellikle normal maden
suyunu tercih ederken gençler
ve yetişkinler daha çok meyve
aromalı maden suyu tercih
etmektedir.
Beypazarı maden suyu ihracatı
ne durumda?
Beypazarı maden suyu Türkiye
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İsmail Hakkı Kar
İnsan İlişkileri Ustası

İletişim:
bilgi@edimer.net
kesifyolculugu@gmail.com
www.edimer.net

Bunları eğitimlerimde “ipleri elinde tutmayı sevenler” olarak
da tarif ediyorum. Onlara sorsanız, siyaseten sorumluluk
onlardadır ve her şeyden bilgisi olmalıdır. Hatta lavabolara
alınan havlu kâğıttan bile. Evet evet.. o kadar.. Bu benim
fikrim değil. Siyasilerin eğitimlerinde paylaşılan bilgiler bunlar. Böyle olursa, işlerin daha iyi yürüdüğünü savunuyorlar.
Bir belediye başkanı tanıyorum, eğitim veren herkesin isim
listesini bizzat gözden geçirip, bazılarının ismini çizerdi.
Bunun emrinde çalışana daha büyük hakaret ne olabilir. Ey
efendi sen bu iş için görevlisin ama senin bu işlerde pek
anladığın yok. Senin her işini ben onaylarım. Hani bir reklam
spotu vardı; ….. ama, para bende!. Sakın kimse bu espriye
alınmasın. Ben kendi yöresini hicveden, bunu yaparken asla
onurumu incitmeyen bir yapıya sahibim. Sadece latife olsun.
Bu zat-ı muhterem başkanımız bir eğitimci arkadaşımın ismini neden çizdi biliyor musunuz; bir sayfiye yerinde neden
kendisine selam vermeyip, (kaba olacak ama affedin)
“yalakalık” yapmadı diye.
Eğitimci arkadaşım bundan bahsederken, “-Hocam, inanın
görmedim görsem neden selam vermeyeyim. Benim için her
insan eşit değerdedir. Tanıdığım herhangi bir insan olsa da
değişmez! İnanın çok kırıldım.. çok” diye serzenişte bulunmuştu. Bazı insanlar makamına güç verir, bazıları ise ona güç
katar. Ama bildiğim kadarıyla en çok teftişi de böyle
davranan siyasiler görüyor. Gece yarılarına (bazen sabahlarlar) kadar makamlarında durarak çalışmaları da cabacı. Bu
arada evlilik yıldönümleri, çocuklarının sınavdan başarıyla
çıkmaları sebebiyle bir kutlama seremonisi güme gider. Ama
ne gam.. işlerini bihakkın (!) yapmışlardır ya.. gerisi laf-ı
güzaf.. En çok sızlandıkları şeyse, zaman yetmezliğidir.
Bir de her şeyi danışmalarına, yardımcılarına devredip adeta
protokol başkanı veya idarecisi v.s. olanlar var. Açılışlarda,
törenlerde ve bilumum protokollerde boy gösterenleri vadır
ki, bunlara “protokol yöneticileri” diyorum. Kurumlarındaki
birçok şeyden verilen bilgiler seviyesinde haberleri olur. En
fazla malumat sahibi oldukları konu, katılacakları davetlerin
hazırlık v.s. çalışmalarıdır. Batan kurumlarını kendisine bir
takım düzmece bilgilerle iyi olarak empoze etmişlerse (ki
çoğu kez edilebilirler) her şey sütlimandır Bir defa başardıkları şeyleri daha sonra tekrarladıkları pek görülmemiştir..
Bilirsiniz, duran saat bile iki defa doğru zamanı gösterir.
Kaliteli bir ekibin olması tabi ki iyidir ve çok önemlidir.
Ancak sadece iyi kurmaylara sahip olmak, bir ordunun savaşı
kazanmasına yetmez. Her müessese başarılı olmasını iyi bir
idareciye borçludur.
Oysa liderler (idareciler), her ikisinin tam aksi davranırlar.
Aslında her ikisinde(n) de bir şeyler alırlar demek daha doğru.
Ne her şeye müdahale ederler, nede bütün işleri ekibin inisiyatifine bırakırlar. Onlar idareciliğin altın prensibini özlerinde
benimsemiş kişilerdir. Yetkilerin 2 tanesi hariç tamamını tevzi
ederler, dağıtırlar. Biri verdikleri yetkileri geri alma yetkisi,
diğeriyse hiç görülmemiş bir risk anında karar verip buna
göre ekibini yönlendirme yetkisi. Zaten bu ikincisine herkes
dünden razıdır. Kimse idareci gibi risk alamaz. Almak istemez. Ama bu idareciler de verdikleri her yetkiyi de öyle olur
olmaz hatalardan dolayı geri almazlar. Önemli kıstasları,
doğru insanı doğru göreve getirmektir. Bu ölçüt onlar için
hayati önem taşır. Ekiplerine güven verirler.
Taban tabana zıt düşünenleri bir masa etrafında tek hedefe kilitlemeyi becerirler. İnsanları değil, sistemi yönetirler. Sistemin
gereklerine kendileri de uyarlar. Sistemlerini belirlerken,
kurumdaki her görevlinin görüşlerini alarak son şeklini
verdikleri kurum anayasasını oluştururlar. Herkesin samimice
hata yapmaya hakkı olduğunu, ancak aynı benzer hataları
tekrar etmemeleri gerektiğini bilirler. Her birimden gidişat
raporları alırlar. Eksik olanlarla ilgili ilk görüşü, eksiği olana
sorar, önerilerini dikkatlice dinlerler. Günümüzde buna
“yönetişim” diyorlar. İtiraf etmeliyim ki, siyasilerin eğitimlerinde en fazla itirazlarla karşılaştığım konu budur. Oysa size
sevgi ve saygı duyan bir insan, bilerek asla sizi üzmek istemez. Sonunda ittifak edip hem fikir olsak da, en hararetli
tartışmaları kendi aralarında ve benimle bu konuda yaşıyoruz.
Her işi başarmak için üç şeye ihtiyacımız vardır; ilgi, bilgi ve
sevgi. Öğrenmeden bilmek, bilmeden yapmak mümkün mü?
Şimdi kendinizi bir yoklayın.. siz hangi tip siyasetçisiniz?
Yaşlı bir amcayla siyaset ve siyasetçilerden bahisle
konuşurken, nur yüzlü ihtiyar son noktayı koydu; oğul!
İdereciliih, (idarecilik) zor zenat (zanaat). Emme, her daim
bizden habar (haber) alsınlar kâfi (yeterlidir). Doğru söze ne
denir. Ama bahsettiğimiz ve belirtemediğimiz bir takım kurallar takip edilirse bu o kadar da zor değil. Şunu peşin peşin
kabul edelim; eğitimsiz ve sevgisiz insanla çalışmak oldukça
zordur.
Bunları daha da konuşacağız. Ama şimdilik bununla iktifa
edelim. En hasbi sevgilerimi sizlere sunuyorum. Kabul ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Umut ve sevgiyle…
(Devam Edecek)

Pazar payının %25′ını oluşturmaktadır. Firmamız ihracatını
başta KKTC olmak üzere
Danimarka, Hollanda, Belçika,
İngiltere, Avusturya, Kanada,
Fransa, Almanya, Suriye, Irak,
Azerbaycan gibi pek çok ülkeye yapmaktadır.
Gelecekte maden suyu ile ilgili
yenilikler devam edecek mi?
Maden suyuna ilişkin yenilikler kendi bünyemizde ve gelen
talepler doğrultusunda yürüttüğümüz AR-GE çalışmaları
ile devam etmektedir.
Beypazarı maden suyu
Karakoca işletmeleri sahibi
Niyazi Ercan, ilçesinin
tanıtımına katkıda bulunmak

amacıyla, Beypazarı tarihi
evlerini logolarında taşıdıklarını ifade etti. Maden suyu ile
ilgili yeniliklerin devam edeceğini söyleyen Ercan, AR-GE
çalışmalarının devam ettiğini
de belirtti.
Üretimiyle, teknolojik yenilikleriyle, damakta bıraktığı
lezzetiyle Dünya markası olma
yolunda önemli adımlar atan
Beypazarı Maden Suyu
Karakoca işletmeleri sahibi
Niyazi Ercan, gerek
Beypazarı’nın tanıtımına yaptığı katkı gerekse verdiği
hizmetten dolayı pek çok ödül
aldı.
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GEZİ YAZISI

TÜRK DÜNYASI İHD.DE İRAN'DAKİ SON
GELİŞMELER KONUŞULDU.

Gülgün GÖKÇE
Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği Kadın
Kom.Bşk.Yrd.

Türk Dünyası İnsan Hakları Derneğinde gerçekleştirilen söyleşinin konuğu, Salih KAMURANİ idi.
Salih Kamurani, İrandaki son gelişmeler ve özgürlükler konusunda düşündüklerini ve yaşadıklarını
bizlerle paylaştı. Önce, Türk Dünyası İHD. ve
İHAF'ın kurucu Başkanı Abdullah BUKSUR İran'la
ilgili kısa bilgiler verdi. Ardından, konuşan katılımcılar bugün yaşanan durumu anlattılar.
İran'la Türkiye arasında tarihi, etnik ve kültürel
olarak bir ayrılık yok, ortak paydalara sahip olduğumuz bir ülke. İran'da çok yerde ve çok sayıda Türk
var. Ancak siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel
haklarını kullanabilme açısından ne yazık ki çok
büyük mücadeleler veriyorlar. Şah dönemi ırkçıydı
denir ama sonraki yönetimler daha ırkçı galiba.
İran'da, Tükçe eğitimin yasak, Türkçe TV ye izin
verilmiyor olması, eğitimlerinin ve Türk dilinin
engellenmesi, Türk kimliğinin reddedilmesi gerçekten büyük sorun. Türkçe ismi çocuklarına koyamayan, işyerlerine koyamayan bu konuda yasaklarla,engellerle karşılaşan, buna rağmen biz Türk'üz
diyen çok büyük bir çoğunluk. Resmi olarak sayılmamış o yüzden farklı rakamlar veriliyor ancak 40
milyon Türk olduğu biliniyor. Horasan'da,
Tahran'da, Türkmen Sahra'da yoğunlıkta ama İranın
her yerinde Türk var.Kaşgay'lar var.
1925 den beri sınırları değişmeyen sadece İran ve
Türkiye, bölgede. İran'da 1925 e kadar resmi dil
Türkçe ve tarih boyunca birçok devleti Türkler
yönetmiş, Safavi devletini Türkler yönetmiş.
"Geçmişi bilmek, ileriye doğru atılmış bir adımdır
" demiş Mustafa Kemal Atatürk.
Yine Mete'nin bir sözü,"Eğer siz yaşadığınız
toprağın nemini hissedemiyorsanız, kendinizi geleceğe taşıyamazsınız".
Osmanlıdan beri sınırlarımız aynı kalmış İranla,
hiç değiştirmemişiz. Ancak orada yaşayan hem de
ülke nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Türk kardeşlerimiz demokrasi, özgürlükler ve insan hakları
bağlamında çok zor koşullara sahip.
Konuşmacımız sayın Salih KAMURANİ, 3 ay
önce ölümle karşı karşıya geldiği için, oradan ayrılmak zorunda kalmış.Şimdi Türkiye'de yaşıyor eşi ve
çocuğuyla. Esas mesleği avukatlık ve avukat olarak
Türk'ün de ,Fars'ın da Kürt'ün de Şii'nin de
Sünni'nin de, herkesin davasına bakmış,ayrım yapmadan herkesin yardımına koşmuş. İnsan temelli bir
bakış açısına sahip...Ama bu tam 8 kez tutuklanmasına, çeşitli baskı ve işkencelere maruz kalmasına
engel olmamış. Bu darp ve işkenceler sonucu bir
gözünün hasar görmesini engellememiş. Ben
avukatken bunları yaşadım, diğer Türkleri düşünün
diyor. 80 yılda yalnız kültürel soykırımla değil, fiziki soykırımla da karşı karşıya kalmışlar. Güney
Azerbaycan Türkçülüğü hareket noktası...İran'da
meydana gelen iç olaylarda 17 binden fazla kişi
tutuklanmış, 50 kadar şehir ayaklanmış, silahsız
olarak. Ancak hem Dünya kamuoyu, hem
Müslüman alemi ve Türk Dünyası kayıtsız kalıyor,
yeterli ilgiyi , desteği göstermiyor. Daha dün SistanBelucistan'ın merkezi Zahidan'da cami bombalanmış, onlarca ölü, yüzlerce yaralı deniyor.
Söyleşiye katılan İran'lı bir Türk kardeşimiz
Muhammed ZAVAR da, İran'ın en ciddi meselesi
gayri Fars milletler meselesi dedi.Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde
Uluslararası İlişkilerde Doktorasını yeni bitirmiş ve
İran'a dönüyor. Orada Milletvekilliği seçimlerine
adaylığını koyacakmış ve İran'lı Türklerin meselesini dünyaya duyurmaya, çözüm üretmeye katkıda
bulunmak istiyor. Devrimden sonra iki sınıf oluştu
diyor. Reformist ve Türk harekatını destekleyenler,
AhmediNecad'ın iktidara gelmesiyle oluşanlar...
İlginç bir ayrıntıda, baskı ve mücadele ülkesi
İran'da, eğitim almış, ders veren, her alanda aktif
kadınların oranının bizden yüzde otuz fazla olması.
Bir başka konuk, Hanım HALİLOVA da
A.Ü.Ziraat Fakültesinde hoca ve Azerbaycan
Kadınları derneğinin eski başkanı.Yıllar önce
Türkiye'ye gelmiş, Türklük davasının en değerli
savunucularından biri.
İran'da nüfus yoğunluğu olarak en çok
Azerbaycan Türkleri var. Daha sonra Kaşgaylar,
Horasan Türkleri ve Türkmen Sahra (Güney
Türkmenistan)Türkleri geliyor. Türkçülük deyince
de, ilk akla gelen Güney Azerbaycanlılar oluyor.
Yaklaşan İran seçimlerinde oy verecek 45 milyon
kişinin en az 15 milyonu Azeri Türkleri. Bir bakıma Cumhurbaşkanlığı seçimini de Türkler belirleyecek desek yanlış olmaz.

REK LAM VE ÝLA NL ARI NIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

HABER-İLAN

Beypazarı'nda Cumhuriyet
kokan dokuma tezgahı

Cumhuriyetin ilk yıllarında köylere dağıtılan el dokuma tezgahlarından birini halen son
dokuma ustalarından Hayati Erdemli kullanıyor.

Cumhuriyetin ilk yıllarında köylere dağıtılan el dokuma tezgahlarından birini, son dokuma ustalarından
Erdemli hálá kullanıyor.
BEYPAZARI ilçesinde Hayati Erdemli (69),
Cumhuriyetin kuruluş yıllarında köylere dağıtılan el
dokuma tezgahlarından biriyle hálá dokuma yapıyor.
Dokuma ustası Erdemli kullandığı tezgahın,
Cumhuriyetin kuruluş yıllarında devlet tarafından
köylülere el sanatlarını geliştirmek için verilen tezgahlardan biri olduğunu belirterek, "Babam da dokumacıydı. Bu tezgah, kendimi bildim bileli var" dedi.
Erdemli’nin tarihi tezgahı, "dört ayaklı jakarlı,
kamçılı el tezgahı" olarak biliniyor. Erdemli, bu tezgahta ipekli el dokumaları üretiyor.

13 YAŞINDA ÖĞRENDİ
Hayati Erdemli, Alaattin Sokak’taki dükkanının arka
bölümündeki 1935 model yuvalı tezgahta ise şal
dokuyor. Aile, dokudukları Beypazarı ipekli bürgüsü,
ipekli masa örtüsü ve perdeleri, ilçeyi ziyaret eden
yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuyor.
Hayati Erdemli, dokumacılık mesleğine 13 yaşında
babasının yanında başladığını belirterek, şunları
söyledi: "Askerden geldikten sonra bir yıl daha dokumacılık yaptım. Baktım, buradan geçimimi temin
edemeyeceğim, devlet memurluğuna girdim. 23 sene
çalıştıktan sonra emekli oldum. 10 sene başka işler
yaptım. 1994 yılında tekrar sanatıma döndüm ve
halen çalışıyorum."
TEZ KONUSU OLDU
Hayati Erdemli, üniversitelerde tekstil eğitimi gören
öğrencilerin, ilçeye gelerek kendisinden bilgi aldığını
bildirdi. Erdemli, önceki yıllarda Gazi Üniversitesi
Mesleki Eğitim Fakültesi öğrencisi Derya Öztürk’ün,
ilçeye gelerek kendisinden bilgi aldığını ve
"Beypazarı İpek Dokumacılığı" konulu lisans tamamlama tezi hazırladığını söyledi.
Bu işi yapan 3 usta kaldık
Bülent Erdemli "Merkezde dokumacılık eğitimi veriliyor. İlk eğitimi ben verdim. Eğittiğim kişiler, dokumacılık eğitimi veriyorlar. Şu anda Beypazarı’nda,
bizdekinin dışında 2 el dokuma tezgahı var. Bunları
kullanan 2 dokuma ustasından biri benim öğrencim,
diğeri de kendi babasından bu mesleği öğrenmiş. Bu
işi yapan sadece 3 usta kaldık" dedi.

Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz Özalp
Engelliler Yararına Verilen Konser’e Katıldı

Şarkıcı Petek Dinçöz, engelliler yararına konser verdi.
Uluslararası Engelliler Vakfı’nın eğitim ve sosyal
hizmet binasının yapımına katkı sağlamak için düzenlenen konser, Anadolu Gösteri Merkezi’nde yapıldı.
Etkinliğe, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak,
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı,
Kızılcahamam Belediye Başkanı Coşkun Ünal,
Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz Özalp ile
engellilerin aileleri ve davetliler katıldı.
Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Türker, konser
öncesinde yaptığı konuşmada engellilere acımak yer-

ine onlara fırsat verilmesini istedi. Engellilerin sadece
yaşam hakkı istediğini ifade eden Türker, herkesin
üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini
söyledi. Petek Dinçöz’ün konseri öncesinde, vakfın
halk oyunları ekibi bir gösteri sundu. Halk oyunları
gösterisinin ardından, engellilere destek verenlerle,
belediye başkanlarına plaket verildi. Şair Ahmet
Selçuk İlkan’ın şiir dinletisi sonrasında vakfın Türk
Halk Müziği korosu da çeşitli parçalar seslendirdi.
Etkinliğin sonunda Petek Dinçöz, sahne alarak sevilen
parçalarını yorumladı.
15 Haziran 2009

II. Geleneksel Folklorik Kitre Bebek
Yarışması’nda Beypazarı Meslek Lisesi
Birinci Oldu

Beypazarı Meslek Lisesi birinci, Bursa Yaldırım
IMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi ikinci, Manisa
İsmet İnönü Kız Teknik ve Meslek Lisesi üçüncü
seçildi.
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, II. Geleneksel
Folklorik Kitre Bebek Yarışması'nın ödül törenine
katıldı. Tören sırasında, Çubukçu'nun bayan korumalarından biri yere düştü. Koruma, arkadaşları ve
bazı kameramanların yardımıyla ayağa kalktı.
II. Geleneksel Folklorik
Kitre Bebek Yarışması
ödül töreni, Resim
ORTA ANADOLU A.Þ. WEB HÝZMETÝNÝ AYAÐINIZA GETÝRDÝ.
Heykel Müzesi'nde
yapıldı. Törene Milli
tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
Eğitim Bakanı Nimet
ODTÜ nic.tr Ýdari sorumluluk yetkimizle
Çubukçu ile çok sayıda
.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
davetli katıldı. Törende
tescillerini de biz yapýyoruz
konuşan Bakan
Alan adı tescili ve Hosting bayililiklerimizle
Çubukçu, kitre bebek
.com - .net - .org - .býz - .ýnfo
yarışmasının kaybolan
alan adý tescillerinide biz yapýyoruz.
değerlerin su yüzüne
Web sitenizin yayýnlanmasý hizmetinide biz veriyoruz.
çıkartılmasında önemli
bir görev üstlendiğini
Domain paketlerinizi de bizden alabilirsiniz.
belirterek, "Köklü
Sýnýrlý ve sýnýrsýz Paketleriniz bizden.
mirasın yeniden
Evinizden, veya iþyerinizden sitenizin kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz.
keşfedilmesine tanık
Ýsterseniz tüm hizmetleri bizim yapmamýzý talep edebilirsiniz.
olmak çok sevindirici."
Beypazar’na yepyeni bir hizmet ve yeni bir fýrsat.
dedi.
Domain ve Hosting Paketlerinde
Protokol konuşmalarının
Ýþte size bir Fýrsat
ardından, Türkiye'deki
İnternet Hizmetleri Bayisi Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.
12 olgunlaşma
Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
enstitüsünün düzenlediği
Hostinginizi
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
'Bölge Bölge Türkiye
FİYATLARI
Bize Transfer Edin
Ýþte
size
fýrsat.
Orta
Anadolu
Reklamcýlýða
gelin
.
Defilesi'
sunuldu. Defile
DÜŞÜRDÜK
İmkanlardan
Sizinde bir siteniz olsun.
sonrası
Bakan
Yararlanın
Çubukçu'da kürsüye gelFiyatları Düşürdük
erek, defileyi
700 MB Web alanı 4 GB Trafik Hızı, 50 adet 20 MB lık mail
düzenleyenler ile
Hosting ve Web Alan adı alımı sadece 65 YTL
fotoğraf çektirdi.
Web Sitem Yok Elektronik Posta Adresi Alabilirmiyim? Evet Herkese Elektronik Posta
Bu sırada, Bakan
Ýsterseniz Web tasarýmlarýnýzý da biz yapýyoruz.
Çubukçu'nun bayan
Kendinizin yaptýðý veya baþkalarýna yaptýrdýðýnýz Web sayfalarýnýz var, ama siteniz yok.
korumalarından birinin
Gelin size bir site kuralým. Hemde size özel elektronik posta hesabýnýz olsun.
sahneye çıkan merdivenTel:762 51 63 Beypazarý/ANKARA
lerin önünde düştüğü

22 haziran
Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik
Öğretim Genel Müdürlüğü Geleneksel El Sanatları
Projesi kapsamında, genel müdürlüğe bağlı okullarda
görev yapan öğretmenler arasında gerçekleşen
Geleneksel Kitre Bebek Yarışması'nın ikincisinde
tema olarak, Geleneksel Gelin Başlı Kitre Bebek
Büstü seçildi. Yarışmaya 74 ilden 169 okul 217
Gelin Başlı Kitre Bebek Büstü ile katıldı. Etkinlikte

BÖLGEYÝ WEB’LÝYORUZ
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ARA SIRA
ÇÖZÜMÜN TAKOZLARI

Ahmet GÖKSAN
a.goksan@hotmail.com

Kıbrıs’ta geçtiğimiz hafta sonunda yapılan seçimin
sonuçları nedeniyle yeni bir dönemin başladığını
söylemek durumundayız. Bu güne değin çözüme
karşı olduğu öne sürülen bir siyasi parti, bir oy farkla olsa bile birinci parti oldu. Halk, çözümden yana
olduğunu söyleyen partiye ise muhalefetin anası
olma görevini verdi.
Demokrasilerde bu tür sonuçların alınması son
derece doğaldır. Buna karşın Rum ve Yunanistan’ın
önde gidenleri karşı saldırıya başladılar bile. Kıbrıs
Türk halkının iradesine ipotek koyma çabalarına dört
koldan devam ediyorlar. Din adamı kılıklı papazlar
bile aynaya bakmadan gözleri dönmüş gibi saldırıyorlar.
Umut yorgunu durumuna düşürülen Kıbrıs Türkleri,
çözüm için yeni bir pencereyi açtıkları gerçeğini
görmek istemiyorlar. “En iyi Türk bizim gibi düşünen Türk’tür” yaklaşımında olduklarından saldırdıkları biliniyor. Son elli yıldır değişik dönemlerde
ortalık yere çıkan çözüm önerilerini de benzer yaklaşımlarla kabul etmediler. Böylelikle de çözümsüzlüğü tetiklediler. Kıbrıs Türklerinin umut yorgunu
olmalarının temelinde bu olgunun yattığının bilinmesi gerekiyor.
Annan’ın belgesi diyerek ortalık yere çıkan ucubeye
bile ‘Evet’ diyen veya demek zorunda bırakılan
Kıbrıs Türklerine verilen sözler adeta buharlaştırıldı.
Bu noktada, Rum ve Yunan tarafının baskılarının
olduğu biliniyor. Dağılma sürecindeki AB’nin birer
ayrıcalık olarak vermeye çalıştığı katkıların bile
Kıbrıs Türklerine ulaştırılmasında takoz oldular.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki seçim
sonuçlarını bile kabul etmiyorlar. Bunların
demokratlıkları ve çağdaşlıkları bu kadardır.
Suçluların telaşı içinde oluyorlar mı ne…
Seçim sonuçlarının doğru okunması noktasında,
Kıbrıs Türklerinin çözümden yana oldukları görülecektir. Kıbrıs Türkleri, BM belgelerinde de kabul
gören iki devletli ve iki uluslu, sınırları güvence altına alınmış bir çözümden yana olan duruşunu göstermiştir.
Kıbrıs Türkleri bu noktadan geri adım atmaktan
yana olmadığını ve bu kararlarının onaylanmasını
haklı olarak istemektedirler. BM parametreleri diyerek ortalık yere çıkanlar, bu ilkeyi iğdiş etmek için
her türlü oyunu oynamakta sakınca görmüyorlar. Bu
davranışları ile de çözümsüzlüğü tetiklemektedirler.
Kıbrıs Türklerinin verdiği bu karara, herkesin saygı
göstermesi gerektiğinin altını çizmek istiyoruz. Bu
kararla, Anavatan Türkiye ile birlikte varlıklarını
sürdürmek istemektedirler. Verilmiş olan bu kararı
sulandırmaya kalkışmanın, adının ne olduğunu sizlerinde bildiğinize inanıyoruz.
Siyasetçilerin bu kararı doğru okuyup doğru algılamaları gerekiyor. Bunun yapılması sonrasında
çözülemeyecek sorununun kalmayacağının da bilinmesi gerekiyor.
Ortaya çıkan seçimin sonucu, Türkiye’nin uluslararası arenada elini güçlendirmektedir. AB’nden ve
dışarıdan yapılan tüm baskılar karşısında hareket
alanının genişlediğini söylemek durumundayız.
Siyasetçilerle diplomatlar, Rum Yönetimini tanıyın,
limanlarınızı açın Türk Silahlı Kuvvetlerini adadan
çekin baskılarını hafifletebilme ve ortadan kaldırma
gücünü yakalamışlardır.
Yıllardır dillendirilmekte olan eşitlik temelindeki bir
çözümün çıkar bir yol olmadığı, bu seçimin bir
başka can alıcı sonucu olmaktadır. Egemenliğin
olmayacağı bir çözümün ömrünün de kısa süreli olacağının bilinmesi ve söylenmesi gerekiyor.
Diğer yandan Kıbrıs’ı çözün sizi AB’ne alalım diye
dayatmada bulunanlara, güzel bir yanıt verildiğini de
vurgulamak istiyoruz. Aynı şekilde 2004 yılında
Annan’ın belgesine evet diyerek Türkiye’nin üyelik
sürecini açtıklarına inandırılmışlardır. Geldiğimiz
noktada bu yaklaşımın ne kadar yanlış ve sakat bir
bakış olduğu ortalık yere çıkmıştır. Bu sonuçlar
Türkiye’nin üyelik sürecinin önünü açacak mı ne…
Gelinen bu noktada TBMM’ne ve siyasetçilere
yaşamsal önemde görevler düşmektedir. Parti çıkarlarını bir kenara bırakarak, serinkanlı olarak ortak bir
görüş üretmeleri gerekiyor. Buradan çıkarılacak olan
ortak görüşün, Anadolu’nun güzel insanlarının beklentilerine yanıt verecektir.
Kıbrıs Türkünün gösterdiği bu onurlu duruşla aydınlanan yolda eşit ve egemen bir devletin oluşması
dileğimizi bir kez daha yinelemek istiyoruz.
Hodri meydan…
SEVGİ ile kalınız…
24 Nisan 2009 - Ankara -

görüldü. Arkadaşları ve
bazı kameramanlar,
korumaya ayağa kalkması için yardımcı oldu.
Bayan korumanın, olaydan dolayı çok üzüldüğü
görüldü.
Bakan Çubukçu, derece
girenlere plaketlerini
verdikten sonra, kitre
bebek sergisini gezerek,
bilgi aldı.

HOSTİNG
FİYATLARI
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Bilge Köyü'nün Şehit İmamı Unutulmadı
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08.06.2009
Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyündeki saldırıda hayatını kaybeden imam Kazım
Ozan'ın ailesi unutulmadı. Bilge Köyü'nün
sevilen imamına meslektaşlarından vefa.
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ile
Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası
(Diyanet-Sen) Genel Başkanı Ahmet Yıldız,
Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyündeki saldırıda hayatını kaybeden imam Kazım
Ozan'ın ailesine, 15 bin TL'lik çeki teslim etti.
Gündoğdu ve Yıldız, sendika yöneticileriyle,
Bilge köyünde 4 Mayısta nikah töreni sırasında
meydana gelen saldırıda genç yaşta yaşamını
yitiren 44 kişiden imam Kazım Ozan'ın
Beypazarı'ndaki ailesini ziyaret ederek, baş
sağlığı dileğinde bulundu.
Ahmet Gündoğdu, ziyaretteki konuşmasında,
Türkiye çapında görev yapan sendikanın tüm
üyelerine ferdi kaza sigortası yaptırıldığını
belirterek, Kazım Ozan'ın ailesine bu sigorta
kapsamında ödeme yapıldığını bildirdi.
Gündoğdu, imam Kazım Ozan'ın örnek bir insan
olduğunu belirterek, "İslam'ın sevgi ve barış dini
olduğunu anlatmak için memleketinden, ailesinden uzakta, görevi başında hayatını kaybeden
genç imamımız, yaptıklarıyla hepimize örnek
oldu" dedi.
Aynı zamanda Diyanet-Sen üyesi olan Kazım

Ozan'ın yaptıklarıyla gurur duyduklarını ifade
eden Gündoğdu, genç imamın sorumluluk duygusuyla hareket ederek, köyündeki çocukların
geleceği için çalıştığını belirtti.
Ozan'ın halk ile iç içe olduğunu kaydeden
Ahmet Gündoğdu, "Geride kalan Kazımlar,
onun çalışmalarını kaldığı yerden devam ettirecekler" diye konuştu.
Memur-Sen'e bağlı Diyanet-Sen Başkanı Ahmet
Yıldız ise genç imamın büyük bir hizmet aşkıyla
çalıştığını dile getirdi.
Özel bir sigorta şirketiyle anlaşarak sendika
üyelerine ferdi kaza sigortası yaptıklarını kaydeden Yıldız, şöyle dedi:
"Bu para şehidimizi bize getirmez, saçının telini
bile karşılamaz, ancak geride kalanların sıkıntılarına bir nebze çare olur. Kazım Ozan, kendini
din hizmetlerine verdi. Görev yaptığı yerde
köylünün dilini öğrenerek onlara Kur'an-ı Kerim
öğretti, dini anlattı. Gencecik bir oğlumuzu kaybetmemiz bütün camiayı yasa boğdu.
Şehidimizin ailesinin yanında olacağız. Kazım
Ozan'ın kardeşlerinin eğitimine de katkı sağlayacağız."
Kazım Ozan'ın ailenin tek erkek çocuğu
olduğunu kaydeden Yıldız, genç imamın bir
yandan imamlık yaptığını, bir yandan da
Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümü ve ilahiyat
ön lisans programını bitirdiğini söyledi.

-"BİR DİN ADAMININ NASIL OLMASI
GEREKTİĞİNİ GÖSTERDİ"Ahmet Yıldız, Ozan'ın görev yaptığı köyde de
çocukları okumaya teşvik etiğini ve çocuklarını
okula göndermeleri için aileleriyle görüştüğünü
kaydetti.
Kazım Ozan'ın tayininin Bolu'nun Kıbrısçık
ilçesine çıktığını belirten Yıldız, genç imamın
Bilge köyünden ayrılma imkanı olmasına rağmen, yöre halkına duyduğu sevgi nedeniyle son
ana kadar görevinin başında kaldığını ve görev
başında şehit edildiğini kaydetti.
Beypazarı Kaymakamı Hikmet Aydın da
meslektaşlarını Ozan'ın ailesinin yanında görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.
Aydın, "Diyanet-Sen'in çalışanlarına ferdi kaza
sigortası yapması örnek bir uygulama. İmam
Kazım Ozan, 22 yaşında başlayıp 2 yıl
sürdürdüğü görevi sırasında bir din adamının
nasıl olması gerektiğini en iyi şekilde gösterdi.
Onun acılı ailesine sahip çıkmak hepimizin
görevi" diye konuştu.
Baba İzzet Ozan ise sendika görevlilerine
teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Gündoğdu ve Yıldız, 15
bin TL'lik çeki baba İzzet Ozan'a verdi. Sendika
yetkilileri, daha sonra Kazım Ozan'ın Beypazarı
Şehitliği'ndeki mezarını ziyaret etti.

Beypazarı'nda ıslah çalışmaları tamamlanan
mera alanı açılışına giden Ankara İl Tarım
Müdürlüğü personelini taşıyan otobüs kaza
yaptı. Kazada, 4'ü ağır 27 kişi yaralandı.

üzere yola çıkan İl Tarım Müdürlüğü personelini
taşıyan Müşir Şimşek yönetimindeki 06 ELT 56 plakalı
otobüs, Beypazarı-Karaşar yolunun Nallıkaşı mevkisinde uçuruma yuvarlandı.
Olay yerinde incelemelerde bulunan Beypazarı
Kaykamı Hikmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Burada ciddi bir durumumuz yok, ölü yok''
dedi.
Aydın, kazanın, Karaşar beldesi mera alanının açılışı
töreni için yola çıkan Tarım İl Müdürlüğü personelini
taşıyan resmi plakalı otobüsün, uçuruma yuvarlanması
sonucu meydana geldiğini kaydetti.
Kaymakam Aydın, şu bilgileri verdi:
''Araç, Karaşar'a 1.5 kilometre kala, çok keskin virajı
alamayarak 200 metrelik uçuruma doğru devrildi.
Ancak, araç sadece 10 metre sürüklendikten sonra
ağaca dayanarak durdu. Yaklaşık 24 kişi hafif yaralandı. Bu kişilerin kolunda, bacağında küçük yaralar
var. Ağır yaralı 4-5 kişi var. Ambulans helikopterle 3
yaralıyı Ankara'daki Dışkapı Eğitim, Atatürk Eğitim ve
Araştırma, Numune ve İbni Sina hastanelerine gönderdik. Bu yaralılardan 2'sinin durumu çok ağır.
Yaralıların büyük bölümü Beypazarı Devlet
Hastanesine kaldırıldı.''
Kaymakam Aydın, kazada, yaralanan basın mensubu
bulunmadığını bildirdi.
Aydın, kaza yapan araçta İl Tarım Müdürlüğü
mühendisleri ile proje şubesi çalışanlarının bulunduğunu belirtti.
Bu arada, Ankara'ya sevk edilen ağır yaralılardan
birinin sürücü Müşir Şimşek olduğu öğrenildi.
-YARALILARDAN 9'UNUN İSMİÖte yandan, Ankara'daki hastanelere sürücü Şimşek'in

yanı sıra, Selami Dericioğlu, Yılmaz Kaya, Aslı Güneş,
Fadime Şimşek, Müge Elçin, Arzu İnan, Emine Özkan
ve Nuray Kurubaş'ın sevk edildiği bildirildi.

Karaşar yolunda kaza. 27 kişi yaralandı

Ankara Tarım İl Müdürlüğü tarafından ıslah çalışmaları
tamamlanan Beypazarı ilçesi Karaşar beldesindeki
mera alanının açılışına giden İl Tarım Müdürlüğü personelini taşıyan Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü'nün
otobüsü, Karaşar beldesine yaklaşık 2 kilometre kala
kontrolden çıkarak devrildi. Yaralılar, olay yerine gelen
ambulanslarla Ankara ve Beypazarı'ndaki hastanelere
kaldırıldı. Yaralıların taşınmasında hava ambulansı da
kullanıldı.
Ankara İl Tarım Müdürlüğü personelini taşıyan otobüsün Beypazarı ilçesine bağlı Karaşar beldesi yakınlarında devrilmesi sonucu 24 kişinin hafif yaralandığı,
4 ya da 5 kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi.
İl Tarım Müdürlüğü tarafından ıslah çalışmaları
tamamlanan Beypazarı ilçesi Karaşar beldesi mera
alanının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılmak
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Tarım Orman ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu
Emekçileri Sendikası (Tarım Orkam Sen), 25 Kamu
Çalışanının Yaralanmasına Yol Açan Trafik
Kazasının Bazı Yöneticilerin Gösteriş Merakından
Kaynaklandığını İddia Etti.
Tarım Orman ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu
Emekçileri Sendikası (Tarım Orkam Sen), 25 kamu
çalışanının yaralanmasına yol açan trafik kazasının
bazı yöneticilerin gösteriş merakından kaynaklandığını iddia etti.
Sendikadan yapılan açıklamada, "Ankara İl Tarım
Müdürlüğü Beypazarı ilçesinde bir tören düzenledi.
Bu törene Müdürlüğün personeli de götürülmek istendi. Bir çok kişi isteği dışında ve asli işi olmadığı
halde gösteriş için törene gönderildi. Kaza bu nakil
sırasında oldu" denildi.
Açıklamada, şu görüşlere de yer verildi:
"Son yıllarda kamu kurumlarında en küçük hizmetin
ya da açılışın dahi siyasal iktidarların ve kamu
kurumlarındaki yöneticilerin gösterişli törenlerine
dönüştüğüne tanık olmaktayız. Bu durum mali
olanakların hoyratça kullanılmasının yanı sıra maalesef bazen kazaların olmasına da neden olmaktadır.
Kamu kurumları gösteriş yerleri değildir, hizmet yerleridir. Yöneticilerin sorumlu davranması gerektiğini
bir kez daha hatırlatıyoruz."

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

DİJİTAL BASKI MERKEZİ
Kaşeleriniz 20 Dakikada hazır

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL
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Tarım Orkam Sen:
25 Arkadaşımız Gösteriş Kurbanı
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Tel:7625163
Orta Anadolu Bilgisayar

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 J Ý T A L BA S K I S Ý S T E M L E R Ý M Ý Z L E B A S K I L A R
Orta Anadolu A.Þ. Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA
K. Çelen Gsm:0.532.557 98 53 -0.542.762 51 63

DEMOKRAT
PARTİDE
DEPREM
YAŞANIYOR.

DP Ankara İl Başkanı
Beypazarı DP İlçe
Başkanı istifa etti.

Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Orhan Ünsal, il ve
ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 10 ilçe başkanı
görevden istifa etti.
Demokrat Parti (DP), Ankara İl Başkanı Orhan Ünsal,
il yönetim kurulu üyeleri, Sincan, Etimesgut, Bala,
Gölbaşı, Kalecik, Haymana, Pursaklar, Nallıhan,
Beypazarı ve Şereflikoçhisar ilçe teşkilatları ile birlikte
görevden istifa etti. Ünsal, "Sözde birleştirme ve bütünleştirme projesiyle gelen Sayın Cündoruk ve ekibi,
Demokrat misyonunun özüne uymayan davranışlar
sergileyerek kongrede verdiği tüm sözleri havada bırakmıştır. Eski siyasi hastalıkların yeniden nüksettiğini ve
benim adamım, senin adamın ayrımcılığının yapılmaya
başlandığını gördük" dedi.
Ahdevefa kalmamış
Ünsal, kendisiyle birlikte görevden ayrılan 10 ilçe
başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin istifa gerekçesini
ise şu sözlerle dile getirdi:
"Teşkilatlara görevden alınmayacağı sözünü veren
Cindoruk, bugün teşkilatları yeniden budamaya
başlamıştır. Görevde bulunduğumuz süre içinde her
türlü yokluklara ve zorluklara rağmen partimize bir oy
fazla kazandırmanın mücadelesini verdik. Ancak bir
kez daha siyasette ahdevefanın ve emeğe saygının hala
olmadığını gördük. Mevcut yönetim teşilatları bize
destek verenler ve vermeyenler olarak ikiye ayırarak
kendilerine destek veren teşkilatlara her türlü desteğin
sağlandığını, el üstünde tutulduğunu, destek vermeyenlerin ise hatırlarının dahi sorulmadığını, randavu taleplerine cevap verilmediğini, hatta istifa etmeleri için
psikolojik baskı uygulandığını gördük ve yaşadık. Bu
nedenle mevcut yönetime destek vermeyen teşkilat kategorisinde değerlendirilen ve demokrasi dışı müdahalelere maruz bırakılan yönetici ve üyeler olarak istifa
etmeyi uygun gördük."
Üzerimize kuma getirildi
Yaşanan kongre sürecinde partide olağanüstü bir heyecan yaşandığını ve kamuoyunda DP’nin yeniden iktidara gelebileceğinin konuşulduğunu söyleyn Ünsal,
sözlerini şöyle sürdürdü:
Gelinen noktada bizim Demokrat Parti’de yönetim
olarak devam etme şartlarımızın ortadan kaldırılmaya
ve üzerimize kuma getirlmeye çalışıldığını özellikle
belirtmek istiyorum. Bizlere göreve devam edin telkini
yapılırken, 84 yaşındaki Bülent Özçelik’in il başkanı
olarak atandığını duyduk. Bu atama bize tebliğ edilmedi ama durum bu. Arkadaşlarımızla durum değerlendirmesi yaparak, görevden istifa kararı aldık.
AKP’nin alternatifiydik
İlçe teşkilatları adına konuşan Sincan İlçe Başkanı
Atılgan Doğanay ise, "Bizler, Menderes nininisiyle
büyümüş, demokrat terbiye almış bu partinin sıfır
dediği gününde, parasız pulsuz ama gönlü zengin bir
ruhla şaha kalmış teşkilatlarız. Bizim yüzde 4’ümüz
AKP’nin yüzde 38’inden büyüktür. Bunu belki yeni
yönetime gelenler göremedi, Demokrat misyon seçimden sonra AKP’nin alternatifi olmuştu. Bu olumlu
davranışları göremediğimiz için teşkilat bütünlüğü
içinde gerekeni yaptığımızı düşünüyorum" diye konuş18 haziran
tu.

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

