BEYPAZARI TRONASINDAN SONRA VAN GÖLÜ TRONASI
Van Gölü ve Beypazarı doğal soda yataklarının işletilmesi
halinde Türkiye'ye büyük ekonomik katkı sağlayacağı belirtiliyor. Başta cam üretimi olmak üzere, bir çok sektörde
maliyetler düşecek. Yatırım için 20 trilyon YTL gerekiyor.
Dünyanın ikinci en büyük trona (Doğal Soda) yatakları
Türkiye için önemli bir ekonomik potansiyel olarak değerlendiriliyor. Doğal soda (trona) madeni, Van Gölü'nde yıllar
önce yapılan bir araştırma sonucunda tespit edilmesine rağmen bugüne dek bu konuda yeterli bir çalışma yapılmadı.
FMC isimli bir Amerikan şirketinin madencilik bölümü
konuyla ilgili bazı devlet kurumlarıyla irtibata geçmesine
rağmen bu konuda ortaya net bir sonuç çıkmadı. Türkiye'nin
gerçekleştireceği 'Mega Projeler' arasında yer alan Van Gölü
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Soda ve Soda Külü Tesisleri, belirlenen onlarca 'Mega Proje'
içinde öncelikle gerçekleştirilmeyi bekliyor. Başlanıp bitirilmesi için yaklaşık 20 trilyon YTL'lik bir yatırım öngörülen
proje için henüz bir sondaj dahi yapılmadı.
EKONOMİYE KATMA DEĞER SAĞALANACAK
Doğal soda yataklarının işletilmesi halinde, cam üretiminde
Na2O kaynağı, birçok sodyumlu kimyasal maddelerin yapılmasında, suların temizlenmesinde, kâğıt üretiminde, demir
cevherlerinden kükürtlerin alınmasında ve başka birçok
alanda kullanılması sağlanacak. Doğal soda, cam ve şişe,
petrol, kâğıt, deterjan, kimya ve kostik soda gibi birçok
sanayi kolunun yararlandığı önemli bir endüstriyel hamHaberi Sayfa 3’de
madde olarkta biliniyor.
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Doğu Türkistan olayları ve Uygurların
var olma mücadelesi

Geçen Haftanın Devamı
Pek çoğunda Çinli nüfus büyük azınlıklar halinde
bulunmakta ve onların ekonomisine büyük katkılarda
bulunmaktadır. Kendi ülkelerinde pek çok sayıda faal
azınlık grupları olan bu devletler, Çin'le uğraşmak istememektedirler.
b- Asya komşuları:
Pakistan ses çıkartamamaktadır. Pakistan ve Çin arasında stratejik ortaklık mevcuttur. Kaldı ki şu günlerde,
ABD bir taraftan Swat vadisini vururken, diğer taraftan
Rusya ve Hindistan'la işbirliği içine girerken, ekonomik
olarak, yatırım ve altyapı inşaatları ile Pakistan'a yardım
Yazısı Sayfa 2’de
eden tek ülke Çin'dir.
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BEYPAZARI

Beypazarı, Nallıhan, Güdül ve Ayaş, Bolu'nun Mudurnu ve
Göynük, Sakarya'nın Geyve, Taraklı ve Sapanca ilçelerinde
turizme yönelik düzenlemelerin heyecanı yaşanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen "İpekyolu Turizm Geliştirme Çalışmaları" kapsamında
tarihi yolun Anadolu topraklarında kalan bölümünde turizme yönelik düzenlemeler yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yanı sıra ilgili
kurumlar, yerel yönetimler ve vatandaşların işbirliğiyle yürütülen çalışmalar, geleneklerde kalan
"imece" yöntemini profesyonel bir anlayışla
bugüne taşıyor.
Turizm Geliştirme Çalışmaları kapsamında 12 bin
500 kilometreye yakın alanda 18 il ve ilçesinde
gerçekleştirilen çalıştaylar sonucunda aralarında
İpek Yolu'nun da bulunduğu ve Hitit (Çorum),
"Asi'nin kucağındaki Uzlaşma-Hatay", "Üç Şehir,
Üç Nehir, Üç Deniz-Edirne, Kırklareli, Tekirdağ",
Frigya (Kütahya), "Uluçınar'ın Kökleri-Bursa,
Bilecik", Bolu-Ankara, "Taşın ve İnancın Şehri
Mardin", Adana, Batı Karadeniz, Şehzadeler
Şehri Amasya"dan oluşan projeler oluşturuldu.
TARİHİ İPEKYOLU'NDA
TURİZM HEYECANI
Çin ile Akdeniz kıyılarını birleştiren yaklaşık
1500 yıl boyunca doğu ile batı arasında çok
önemli bir ticaret yolu olan İpekyolu'nun,
Anadolu topraklarında kalan güzergahı da turizmle tanışıyor.
Çalışma kapsamında, Ankara'nın Nallıhan,
Beypazarı, Güdül ve Ayaş, Bolu'nun Mudurnu ve
Göynük, Sakarya'nın Geyve, Taraklı ve Sapanca
ilçelerinde turizme yönelik düzenlemelerin heye-

canı yaşanıyor. Bu güzergahta devlet, yerel yönetimler, özel sektör ve bölge halkının işbirliğiyle
turizm canlandırılmaya çalışılıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde bu bölgelerdeki eski evler ve diğer
yapılar restore ediliyor, alt yapı ve yol sorunu
çözümleniyor.
Geleneksel ürünlere yönelik profesyonel üretim
ve pazarlama teknikleri geliştirilirken, bölge halkı
da turizm sektörü hakkında bilgilendiriliyor.
EL SANATLARI VE GENENEKSEL YEMEKLER ARAŞTIRILIYOR
Çalışma kapsamında güzergahta belirlenen tüm
yerleşim yerlerinde turizme yönelik potansiyeller
ürüne dönüştürülüyor. Tarihi binalar restore edilerek bunların turizmde nasıl değerlendirilebileceğine yönelik olanaklar, finansal kaynak sağlanması ve hizmet sektörüne ilişkin eğitimler veriliyor. Restore edilen binalarda başta ev pansiyonculuğu olmak üzere turizm faaliyetlerinin nasıl ve
ne şartlarda uygulanabileceği bölge halkına
anlatılıyor.
Yerleşim bölgelerinin el sanatları ile geleneksel
yemekleri araştırılarak bunların ön plana çıkarılması sağlanıyor. Ayrıca bir ilçenin ürettiği ürünün
bir diğer ilçede girdi olarak değerlendirilerek,

Vergi dairelerinde kimlik avı başlıyor

ARA SIRA

Ahmet GÖKSAN

a.goksan@hotmail.com

BOHÇANIN YAMALISI
Avrupa Parlamentosu seçimleri sonunda tamamlandı.
Buna karşın başlayan tartışmalar ivme kazanarak
sürdürülüyor. Önümüzdeki beş yıllık dönemde görev
yapacak olan bu parlamentonun yapısı ve yapacakları da aynı şekilde tartışılacaktır. Genel kanı, oluşan
bu yapının sağlıklı bir yapı olmaktan çok uzak
olduğudur. Hırs, kin ve iyi niyetten yoksun olan
kişilerin üstünlük sağladıkları bir kuruluşa
dönüşmüştür. Tartışmalar da bu noktada düğümlenecektir.
Yazısı Sayfa 3’de

Vatandaşların nüfus cüzdanlarını kaybetmeleri
halinde, emniyetten aldıkları tutanakla vergi
dairelerine de müracaat etmeleri istendi. Böylece,
çalıntı kimlik kartıyla şirket kurup, piyasaya çek
verenler tespit edilecek
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB),
bir yandan kayıt dışı ekonomiyle mücadele
ederken, bir yandan da sahtekârlıklar yoluyla
mükellefiyet tesis edilmesinin önüne geçmeye
çalışıyor. İdare, nüfus cüzdanını kaybeden veya
çaldıran kişilerin emniyetten aldıkları tutanak ve
bir dilekçeyle birlikte, herhangi bir vergi dairesine
nüfus cüzdan kaybını bildirmelerini istedi.

Misafir Kalem

SİYASETÇİLERE TAVSİYELER (4)
İsmail Hakkı Kar
İnsan İlişkileri Ustası

Merhaba değerli siyasetçiler!
Siyaset ve siyasiler üzerine yazdığımız bu
yazı serisinin ilgiyle takip edilmesi hoş bir durum. Ama
yapılan eleştirilere bakınca bir kısmı için aynı şeyi
söylemek zor. Şöyle bir şey düşünmek sanırım doğru
olmaz; “Bu siyasetçiler iyi olursa, bizde iyi oluruz.”
Çünkü onlar bizden biri.

Yazıs ı Sayf a 2’de

ileri aşamaya taşınmasına yönelik ekonomik
getiriye ve istihdama yönelik sürdürülebilir projeler geliştiriliyor.
Özellikle el sanatları alanında kadınların aktif rol
alması sağlanarak, hem ekonomik açıdan gelir
elde etmeleri hem de bu ürünlerin yurt dışı başta
olmak üzere çeşitli pazarlara ulaştırılması ve el
emeğinin bu şekilde değerlendirilmesi de olanaklı
kılınıyor.
TURİZM UMUT OLDU
Doğa, tarih ve kültür varlıkları açısından potansiyeli olan bu bölgelerde bakanlığın ilgili kurum
ve kuruluşlar ile Avrupa Birliği fonlarının destekleriyle yürütülen çalışmalar, yerel turizme ivme
kazandırıyor. Çalışma sonucunda Taraklı Tarihi
Kentler Birliği'ne üye oldu, Nallıhan'da ev hanımları yemeni kenarına işlediği iğne oyalarını takı
haline getirerek yurt dışına göndermeye başladı,
Güdül'de İn-önü mağaraları turizme yönelik
olarak düzenlendi, Ayaş'ta ise geleneksel keçi
yününden yapılan çoraplar turistik ürün haline
getirildi.
AMACIMIZ BÖLGELERİN TURİZM CAZİBE
MERKEZİ OLMASI
"İpekyolu Turizm Geliştirme Çalışmaları", 2004
yılının Aralık ayında başlatılan "Turizm
Geliştirme Çalışmaları" kapsamında yürütülüyor.
Potansiyele sahip bölgelerin "turizm cazibe
merkezi" haline getirilmesi, turizmin sosyal ve
ekonomik katkısının artırılması amacıyla
yürütülen Turizm Geliştirme Çalışması, 6 aşamadan oluşuyor. Bu aşamalar, alan araştırması,
çalıştay, eylem planı izleme toplantıları, turistik
ürün oluşturma ve pazarlama, turistik ürün oluşturma ve pazarlama çalışmalarının değerlendirilmesi ile bilgilendirme ve tanıtma
turlarının düzenlenmesi olarak gerçekleştiriliyor.
Tüm aşamalar, Kültür ve Turizm Bakanlığının
yanı sıra ilgili kurumlar, diğer bakanlıklar, yerel
yönetimler, sivil toplum örgütleri, akademisyenler, meslek birlikleri ve sektör temsilcilerinin
katılımlarıyla gerçekleştiriliyor.
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KISA-KISA

BEYPAZARI'NDA ANIZ
VE OT YANGINLARI

Beypazarı çevresinde çıkan anız ve ot
yangınları,Belediye ve Orman İşletmesi ekiplerinin
müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Dikmen, Üreğil ve
Kuyumcutekke köylerinde değişik saatlerde henüz
belirlenemeyen bir nedenle anız ve ot yangınları
çıktı.
Beypazarı belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletmesi
ekiplerinin müdahalesiyle çıkan yangında Üreğil
60, Dikmen 40, Kuyumcutekke 10 dönüm alan
zarar gördü.

BEYPAZARI KURUSUNA ÖVGÜ

Sabah Gazetesi Yazarlarından Ahmet Örs
Beypazarı Kurusunu övdü. Örs köşe
yazısında,Beypazarı Kurusu, Beypazarı'nda bulunabilen çok özel bir mahalli spesiyalite.
Beypazarı'nın dar, tarihi sokaklarında dolaşırken,
karşınıza Kuru fırınları çıkıyor. İçeri girip göz
attığınızda, eğer o sırada hamur hazırlanıyorsa,
Kuru'nun nasıl yapıldığını görebiliyor, ilk pişimden sonra, henüz nispeten yumuşak bir kıvamda
olan Kuru'dan tadıyor, ikinci pişimden sonra tepsilerde soğumaya bırakılmış Kuru'lardan kilolarca
satın almaktan kendinizi alıkoyamıyorsunuz. İskoç
bisküvisi "shortbread"i belki tatmış, belki de duymuşsunuzdur. Adı "kısa ekmek" anlamına gelse de,
kısaca anlatmak gerekirse, genellikle kırmızı İskoç
kumaşı desenleri olan bir kutuda satılan lezzetli bir
bisküvidir bu. Yazının tamamını okumak için;
http://www.sabah.com.tr/Ekler/Pazar/Yazarlar/ors/2
004/03/14/iskoc_biskuvisine_rakip_Beypazari_Kur
u_su

Beypazarı Nüfusu 51
bin 841'den 46 bin 884'e
Haberi 2 de
geriledi.

Helikopter Ambulansla En
Fazla Hasta Taşınan ilçe
Beypazarı Haberi 2’de

Beypazarı TMO yeni
Şeflikler açıyor.
Haberi 3 de

Kirmir Çayında
sular yeniden
akmaya başladı
Haberi 3 de

Niksar Belediye
Başkanlığının başlattığı
sokak atölyesi projesi
kapsamında Beypazar'ı
ilçesine düzenlenen
gezi Bayanların moral
ve motivasyonlarını
artırdı. Haberi Sayfa 3’de

Ankara Pancar Ekicileri
Kooperatifi; ‘’ Beypazarı,
Nallıhan, Kazan, Balışeyh,
Çubuk, Çankırı’da kendi
imkânlarımızla alt yapımızı
geliştirdik ve hizmet
ağımızı genişlettik’‘
Haberi Sayfa 3’de

Nallıhan Kuş
Cenneti'nde kuşlar
yeniden şakıyor
Haberi Sayfa 3 de
Beypazarı Örneği Kalecik’e
taşınacak Haberi Sayfa 3’de

Beypazarlı Rahmi Kalaycıoğlu
88 bin eseri külliyatında saklıyHaberi sayfa 4 de
or.

Beypazarı’nda Sakal-ı Şerif
Ramazanda Ziyarete Açılacak
Haberi Sayfa 3’de
Beypazarı’nda Trona için deneme
üretimi başladı Haberi 4’de

Beypazarı’nda
ağaçlandırma seferHaberi 4 de
berliği

Beypazarı geleceğine
büyük umutla bakıyor

Haberi Sayfa 4’de

Beypazarı Elektrik kesintisi

Haberi 3 de
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Merhaba değerli siyasetçiler!
Siyaset ve siyasiler üzerine yazdığımız bu yazı
serisinin ilgiyle takip edilmesi hoş bir durum. Ama
yapılan eleştirilere bakınca bir kısmı için aynı şeyi söylemek zor. Şöyle bir şey düşünmek sanırım doğru olmaz;
“Bu siyasetçiler iyi olursa, bizde iyi oluruz.” Çünkü
onlar bizden biri. Kimi Halamızın oğlu, kimi komşumuz
Hasip Dayı’nın torunu. Eğer onlarda bir olumsuzluk
varsa, bizde de var demektir. Tek fark onlar yöneten, biz
yönetilen olmamız. Eleştirideki dozu da ayarlamak gerek
diye düşünüyorum. Hiç birimizin maksadını aşan laf
söylemeye hakkımız yoktur. Hatırlayın; “sevgi tercih,
saygı mecburiyettir.” demiştik.
Bu günlerde TV kanallarında birkaç siyasi
tartışma programı izledim ve çok üzüldüm. Çünkü üslup,
oldukça düşük bir seviyedeydi. Sanırsınız ki kahvede
Halil Emmi ile Reşat Emmi kavga ediyorlar. Bu emmileri küçümsemek için demiyorum. Böyle bir haddim de
yok. Onların bildikleri tartışma kültürü bu kadar. Ne yapsınlar. Hâlbuki programdaki adaylar, bizi yönetmeye talip
olmuş şahsiyetler. Hani bir reklamdaki tabiriyle “Hepsi
okumuş çocuk.” Kabalık etmek istemem. İçimden geçen
şey, “Bu adamlar mı bizi yönetecek… nasıl?” sorusuydu.
Maalesef tartışma kültürümüz çok zayıf. Ulusça sınıfta
kalırız, vesselam. Adeta tartışmıyor, çekişiyoruz. Oysa
tartışma kırıcı olmak için değil, bir konuda fikir alışverişi
için yapılır.
Bir misal kendimden vereyim. Çok sevdiğim
bir arkadaşım var. Eskiden beraber çalışma fırsatı bulmuştum. Kendisiyle birçok konuda ters düşer, hararetli
tartışmalar yapardık. Ama itirazım şahsına değil, yapmak
istediği şeylerle ilgiliydi. Bunu ona her daim hissettirdim. Aynı fikirde olduğumuz konularda ise onu var
gücümle destekledim. Toplantı sonrası kucaklaşmayı da
ihmal etmezdik. Onu hala çok seviyorum. Geçenlerde
hal hatır için aradığımda ona şaka yollu takıldım. “ - Ah
be dostum! Seninle kavga etmeyi ne kadar özlemişim”
Siyasetçiler risk almayı severler. Bu işin
doğasında var. Etliye sütlüye karışmadan siyaset yapılmaz. Böyle bir siyasetçi de olmaz, olmamalı. İşte bu
özelliğinizi ekibiniz için de kullanmalısınız. Baskı altına
alındıklarında onlara sahip çıkmalısınız. Onlar olmadan
sizin yapabileceğiniz pek fazla bir şey yok. Çünkü bu iş
ekip işidir. Özellikle dışarıdan gelecek yıpratıcı çalışmalara karşı, ekibinize kol kanat germelisiniz. Bu yaklaşım, ekibinizin size olan güvenini artırır. Böylelikle her
türlü zorluğa, siyasi mücadelenize daha iyi konsantre
olabilirsiniz.
Birde bunun tam tersini düşünelim. Onlardan
biri hata yaptığında sürekli örselerseniz ya da başkaları
tarafından haksızlığa uğradığında ona sahip çıkmazsanız,
artık size çok faydalı olmazlar. Sadece mecbur oldukları
için (maaşı veya başka mecburiyetler) sizinle çalışacaklardır. O zaman en basit problemlerin dahi sizi zorlaması
çok normaldir. Kim bilir, belki de en azılı düşmanınıza
sahip olursunuz. Ne güzel söylemiş Ebu Müslim
Horasani:
“Onlar, düşmanlarını dost edinmek için dostlarını terk ederek düşmanlarına yaklaştılar.
Yaklaşılan düşman dost olmadı ama, uzaklaştırılan
dost düşman oldu. Herkes düşman safında birleşince
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yıkılmaları mukadder oldu.”
Geçenlerde performans danışmanlığını yaptığım şirketin genel müdürü ile çalışmamızı bitirmiş,
karşılıklı kahvelerimizi içip sohbet ederken; “Hocam
biliyorsunuz patrona sizi ben önerdim. Ayrıca şahsınızı
da çok severim. Ama kusura bakmayın, geçen haftaki
raporunuzdaki “- ekibinizi sonuna kadar güvenin ve
onları savunun” fikrinize pek katılamayacağım. Çünkü
bu durum, bazı arkadaşların farklı algılamalarına yol açabilir. Nasılsa bana sahip çıkıyorlar diye işi cıvıtabilirler ”
dedi. Sonunda samimice yapılan hatalar için ekip elemanlarına destek vermek, onların cesaretlerini kırmadan
doğru yönde yönlendirmek noktasında hem fikir olduk.
Siyasette bana ters gelen bir anlayış var. Her gelen, eski
ekibi tasfiye eder. Kendine sıfırdan bir ekip kurar.
Neden? Efendim ben kendi düşüncemde olanlarla çalışmak isterim. Neden? Başka ekip olursa beni sabote eder.
Benim güzel kardeşim; her iş ehline verilir. Mesela senin
gittiğin oto tamircisinin siyasi tercihi mi önemlidir, yoksa
işindeki kabiliyeti mi? Gittiğin lokanta, çağırdığın teknik
servis personeli.. bunlara hangi partiden olduğunu mu
sorarsın, yoksa işi iyi bilmesi mi seni ilgilendirir..
hangisi? Lütfen bu ters, bölücü ayrımcı zihniyeti terk
edelim.
Şunu kabul ederim: Çekirdek kadroyu kendi
siyasi çizginden ve becerikli insanlardan seçmen çok
normal. Bazı stratejik sırların var. Bunları aynı zihniyet
ve duyguları paylaştığın personelden seçmen normal.
Ama işi o kadar azıtanlar var ki, neredeyse hizmetlileri
bile değiştiriyorlar. Birde kendi siyasi çizgisinde olan
personele, seçildikten sonra “Çin işkencesi” yapanlar var
ki, sormayın gitsin. Tek gerekçe, adeta şudur;
Sen
benim maraba’msın! Bu çok incitici bir durumdur. Bazı
tanıdıklarım bunu bizzat yaşadı. Muhatapları hala yaşıyor. Birçok dostum, adeta demir tarakla etleri tarandı. Tabi
arkadaşlarıma her zaman şunu tavsiye ettim. Bir yanlış
başka bir yanışla düzeltilemez, düzeltilmemelidir. Kabul
ediyorum; kırılan kalp, eskisi gibi muhatabına sevgi
duyamıyor. Ne güzel söylemiş eskiler: “Şu çeşmenin
haline bak, su içecek tası yok. Kırma insanın kalbini,
yapacak ustası yok!”.. Bize düşen, duygularımızı kontrol
altına alıp, mantıklı davranış sergilemektir.
Bir hafta sonuna daha ulaştık. Dolayısıyla dinlenmeyi hak ettik. Ancak siyasetçi arkadaşların böyle bir
lüksü yok. Onlar için en kritik süreç başladı.
Eğitimlerimizde sahada yapmaları gerekenle ilgili (propaganda sürecinde) bazı pratik bilgiler vereceğiz. İşte bu
taktikleri sizler için buradan aktaracağım. Tabi bunlar
eğitimlerimizdeki kadar açıklayıcı olmasını beklemiyorum. Bununla birlikte az da olsa size bir faydası olacağı
muhakkak. Zamanın çok yaklaştığının farkındayım. Bu
sebeple yazımı birkaç güne yetiştirmeye gayret göstereceğim. Sizin adınıza meslektaşlarınız ihtiyaç duydukları
pratik bilgileri bana soracaklar, sanal olarak uygulama
yapacağız. Bu taze bilgileri kısa kısa size aktaracağım.
Herkese esenlikle dolu bir hafta diliyorum. Umut ve
sevgiyle…
Not: Bu yazı, mahalli idareler seçimleri arifesinde
yazılmıştır.

HELİKOPTER AMBULANSLA EN FAZLA HASTA TAŞINAN İLÇE BEYPAZARI
Hava ambulansı uygulaması başladığı günden bu güne Beypazarı’ndan 73 hasta
Helikopter Ambulansla taşınmış.

10 Yeni Helikopter Ambulans Geliyor
Hava Ambulans Filosunu Genişletme Çalışmalarını
Sürdüren Sağlık Bakanlığınca Çanakkale, Bursa,
Afyonkarahisar, Konya, Adana, Samsun, Trabzon ve
Van'da da Helikopter Ambulanslarıyla Hizmet
Verilecek.
Hava ambulans filosunu genişletme çalışmalarını
sürdüren Sağlık Bakanlığınca Çanakkale, Bursa,
Afyonkarahisar, Konya, Adana, Samsun, Trabzon ve
Van'da da helikopter ambulanslarıyla hizmet verilecek.
1 Eylüle kadar gelmesi planlanan 10 yeni helikopter
ambulansla birlikte Sağlık Bakanlığının hava ambu-
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lansı sayısı 17'ye çıkacak.
Halen Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Kayseri,
Erzurum ve Diyarbakır'da birer helikopter ambulans
hizmet veriyor.
Birer hava ambulansının daha hizmete gireceği
Ankara ve İstanbul'da ise helikopter ambulans sayısı
2'ye çıkacak.
İlk kez 28 Ekim 2008'de hizmete sunulan ve o tarihten bu yana 2 bin 138 saat havada kalan helikopter
ambulanslarla bugüne kadar bin 209 acil hasta
sağlık kurumlarına taşındı.
Ambulans helikopterlerle bugüne kadar çığ düşmesi
ve trafik kazalarında, kalp damar, solunum, sindirim
ve sinir sistemi hastalıklarında, travmalarda,
hamile ve yeni doğanların sağlık kurumlarına
naklinde acil sağlık hizmeti sunuldu.
En çok Ankara'nın Beypazarı (73) ile
Şereflikoçhisar (41), İstanbul'un Şile (37), İzmir'in
Bergama (46) ve Antalya'nın Finike (35)
ilçelerinde hasta taşındı.
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürü Seraceddin Çom, 2 ambulans uçak alınmasının da planlandığını belirterek, bunun için
ihale aşamasının halen devam ettiğini kaydetti.
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Beypazarı Nüfusu
51 bin 841'den 46
bin 884'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) koordinasyonunda yürütülen Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre,
Ankara'nın nüfusu 4 milyon 466 bin 756
olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) koordinasyonunda yürütülen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
sonuçlarına göre, Ankara'nın nüfusu 4 milyon 466
bin 756 olarak açıklandı. Buna göre, 2000 yılında
yapılan sayımla 3 milyon 203 bin 362 olan kentin
nüfusu 7 yılda 1 milyon 263 bin 394 artış gösterdi.
Ankara'nın metropol ilçelerinden Altındağ'ın nüfusu
azalırken, nüfusu en fazla artan ilçe ise Keçiören
oldu. Keçiören'i Sincan ve Etimesgut ilçeleri izledi.
Nüfusu en az artan ilçe ise Çankaya oldu. Altındağ'ın
nüfusu 407 bin 100'den 36 bin 365 azalarak 370 bin
735'e düştü. Çankaya 22 bin 858 artışla 769 bin
331'den 792 bin 189'a, Etimesgut 118 bin 308 artarak
171 bin 293'den 289 bin 601'e, Gölbaşı 11 bin 68
artışla 62 bin 602'den 73 bin 670'e, Keçiören 170 bin
718 artışla 672 bin 817'den 843 bin 535'e, Mamak 73
bin 57 artışla 430 bin 606'dan 503 bin 663'e, Sincan
123 bin 247 artarak 289 bin 783'ten 413 bin 30'a ve
Yenimahalle ise 61 bin 434 artışla 553 bin 344'ten
614 bin 778'e yükseldi.
Başkentin diğer ilçelerinde ise büyük oranda azalan
nüfus sayısıyla göçün yüksek olduğu da ortaya çıktı.
İlçelerin nüfuslarındaki hareketlilik ise şu şekilde
gerçekleşti: Akyurt 18 bin 907'den 23 bin 354'e,
Kazan 29 bin 692'den 36 bin 147'ye, Elmadağ 43 bin
374'ten 48 bin 13'e, Çubuk 75 bin 119'dan 83 bin
826'ya, Polatlı 116 bin 400'den 118 bin 454'e yükselirken, Ayaş 21 bin 239'dan 13 bin 159'a, Kalecik
24 bin 738'den 17 bin 7'ye, Çamlıdere 15 bin 339'dan
9 bin 329'a, Evren 6 bin 167'den 4 bin 27'ye, Bala 39
bin 714'ten 23 bin 505'e, Güdül 20 bin 938'den 10
bin 676'ya, Şereflikoçhisar 59 bin 128'den 34 bin
808'e, Haymana 54 bin 87'den 39 bin 310'a,
Kızılcahamam 33 bin 623'ten 25 bin 288'e, Nallıhan
40 bin 677'den 31 bin 768'e, Beypazarı 51 bin
841'den 46 bin 884'e geriledi.
Ankara'nın il nüfusunun 1 milyon 263 bin 756 artması şehrin Meclis'te temsil edilme sayısının artmasını da sağladı. 2000 yılında 3 milyon 203 bin 362
olan nüfusu 4 milyon 466 bin 756'e yükselen
Ankara'nın 29 milletvekili sayısı da 3 artarak 32'ye
yükseldi.

Vergi dairelerinde
kimlik avı başlıyor

Baştarafı Sayfa 1’de
TİCARET YAPIYORLAR
Nüfus cüzdanının kaybedilmesi halinde yaşanacak
sıkıntılara dikkat çeken GİB, vatandaşların ve hatta
vergi dairesi çalışanlarının bile pek bilmediği bu
konu ile ilgili olarak dikkatli olunmasını istedi. İdare,
resmi sitesinde iç genelgeler bölümünde bu konuda
ayrıntıya yer verdi. GİB yetkilileri de, çalıntı ve
kayıp nüfus cüzdanı ile dolandırıcıların şirket kurabildiğini ve bankalardan ticari faaliyetlerinde kullanabilmek için çek alabildiğini söylediler. Yetkililer,
söz konusu şirketlere ilişkin incelemelerinde, çalıntı
nüfus cüzdanı ile kurulan şirket ile ticaret yapıp,
piyasaya çek veren kişilerin farklı olduğunu tespit
ettiklerini söylediler.
SİSTEM YAKALAYABİLİR
Buna göre genelgede, nüfus cüzdanını kaybeden
veya çaldıran kişilerin emniyetten aldıkları tutanak
ve bir dilekçeyle birlikte herhangi bir vergi dairesine
nüfus cüzdan kaybını bildirmeleri istenildi. Böylece,
kayıp cüzdanı eline geçiren bir diğer kişinin herhangi
bir vergi dairesine gidip yeni bir şirket açılışı yapması halinde sistem tarafından yakalanmasının
sağlanacağı belirtildi.
SİCİL KAYDI ALINACAK
Bu kapsamda, nüfus cüzdanını kaybeden veya
çaldıran kişilerin emniyetten aldığı tutanak ve bir de
dilekçe eşliğinde bir vergi dairesine başvurması
durumunda kayıp olan nüfus cüzdanının bilgisi sicil
kayıtlarına alınacak. Ve nüfus cüzdanını eline geçiren
bir diğer kişi herhangi bir vergi dairesine gidip şirket
açılışı yapmak istese sistem uyarı verecek.
Sicil programı suçlu peşinde
Sicil programı aracılığıyla MERNİS/Kimlik
Paylaşım Sisteminden kişinin çalınan veya kaybolan
nüfus cüzdan bilgileri sorgulanacak. Sorgu sonucu
MERNİS'den gelen TC kimlik numarası, adı, soyadı,
baba adı, anne adı, doğum yeri, doğum yılı bilgileri
vergi dairesince kontrol edilip onaylandıktan sonra
MERNİS'den gelen bilgiler ile nüfus cüzdanlarının
kaybedildiğine veya çalındığına dair gazete
ilanı/emniyet birimlerince düzenlenmiş belgenin tarih
ve/veya sayısının bilgi girişi yapılacak.

2
Doğu Türkistan olayları ve Uygurların
var olma mücadelesi
Doç.Dr. Oya AKGÖNENÇ

Geçen Haftanın Devamı
Bu yapılan 19 önemli anlaşma ile Çin, 230 milyon
dolarlık Türk malını almayı taahhüt etmiştir.
Çin'den ucuz mal getirerek geçimini temin eden ve
bunlardan yararlanan büyük bir kesim de mevcuttur.
Şimdi bu öfke dalgası içinde büyük bir "Çin malı
boykotu" yapıldığı takdirde kimlerin zarar göreceği
de doğru hesap edilmelidir. Çin'in 2009 yılı dünya
ticaret hacmi 2.6 trilyon dolar meblağındadır. Aynı
dönem içinde Türkiye ile olan ticareti ise 13 Milyar
dolar tutarındadır. Herkes bu boykota katılsa bile,
bunun Çin üstündeki etkisi ne olabilir, bu düşünülmeye değer. Bugün, IMF bile kısa dönem için Çin'den
borç almış bulunmaktadır.
O halde varılan nokta maalesef tamamen küreselleşen
ve kapital düzenin hâkim olduğu günümüzün
dünyasında, Çin gibi bir ülkeye kolay, kolay bir şey
yapılamayacağı ve onun da bundan pek etkilenmeyeceği hususudur. Sadece, İtalya'da yapılan G-8 veya
zengin ülkeler toplantısında sergilenen fütursuzluk,
ve Çin'e tek söz söylememe durumu, olayı anlatmaya
yeter.
Nükleer denemelerini de Doğu Türkistan'da gerçekleştiren ve oradaki insanların sağlığı ve genetik yapısı
ile ölümcül şekilde oynayan Çin'e yine kimse bir şey
söylememektedir. İran için sürekli plan ve gürültü
çıkartanların Çin için benzeri bir eylem girişimi
henüz vaki olmamıştır.
İşin içine bir de 1998-99 arasında imzalanan Duşanbe
Deklarasyonu olayı da girmektedir. Bu da işin hukuki
yönünü izah etmektedir. Çin bu deklarasyona imza
atmadan önce, şöyle bir maddenin yazılmasında ısrarcı olmuştur:" Çin'in mevcut sınırlarının tanınmalı ve
Sincan bölgesi dahil ( Çince Kazanılmış, fethedilmiş
topraklar demektir) iç işlerine karışılmayacağına dair
taahüdün verilmelidir. Bu madde eklenmiştir. (Bu,
Çin için yeni bir uygulama değildi)
Bunun üzerine Rusya da benzer bir madde ile
Çeçenistan işini garantiye almıştır. Böylece her iki
Asya gücü de en az Güvenlik Konseyi'nde herhangi
bir müdahale girişimine karşı iki oyu garantilemişlerdir. Bunu diğer ülkelere kabul ettirmişlerdir
çünkü bu durum diğerlerinin de işine gelmiştir.
Daha sonra, 1999 yılında Ecevit'in Moskova ziyareti
sırasında imzalanan "Teröre karşı mücadele anlaşması" içine bu deklerasyon maddeleri yerleştirilmiştir.
Şimdi, bir çok kişinin merak ettiği ve acaba
"Çeçenlere neden daha çok yardım etmiyoruz?" veya
"Uygur Türkleri için neden daha büyük bir mücadele
yürütmüyoruz?" ve de onlara "neden kolay vize vermiyoruz?" suallerinin pek de konuşulmayan hukuki
yapıları ve gizli cevapları ortaya çıkmaktadır.
Sonuç:
Durum ve güçlükler veya engeller ne olursa olsun,
dünya bu kadar gaddarlığa ve haksızlığa sessiz
kalmamalıdır. Dünya kalsa bile, biz kalmamalıyız ve
vicdanımızın sesine göre akıl çerçevesinde birşeyler
yapmalıyız.
Çin'e karşı yürütülebilecek en etkili politika "kapalı
veya gürültüsüz diplomasi" yolu ile yapılmalıdır.
Kapalı diplomasi, daha çok evrensel değerler üstünde
durarak yapılan vurgu ve talepler daha iyi dinleyici
bulur ve daha etkili olabilir.
Türkiye, Uygurlar için yaptığı Çağlayan Mitingi'nde
toplumun sesini yansıtmış ve kamu vicdanını konuşturmuştur. On bir maddelik bir eylem planı ortaya
konmuştur. Bu önemlidir. Halkların ne düşündüğü ve
ne hissettiği de bilinmelidir. Bunun yanı sıra çeşitli
baroların, meslek odalarının, spor klüplerinin, tcaret
odalarının, sivil toplum kuruluşlarının göstermiş
olduğu tepkiler de fevkalade önemlidir.
Türkiye'nin yanı sıra İran'da da birçok dini otorite
böylesine mezalime karşı sessiz kalınmaması
hususunda çağrı yapmışlardır.
İslam Konferansı Örgütü genel sekreterliği bir bildiri
yayımlayarak itidal, insan haklarına saygı ve
demokrasi konularında Çin'i daha hassas olmaya
davet etmiştir.
Bütün bunlar devam etmeli ve dostluk bağları
koparılmadan, dostluk çerçevesi içinde yardımcı
olmak konusunda her fırsat değerlendirilmelidir. Bu
iş tehditten ziyade ikna yolu ile halledilebilecek bir
durumdur.
Aslında Doğu Türkistan olayı dünyanın içinde bulunduğu "küreselleşme" sürecinde karşılaşacağımız asimetrik mücadelelerden sadece bir tanesidir.
Önümüzdeki yıllarda bunların artmasına ve Asya sahnesinde diplomasinin çok daha farklı uygulandığını
görmeye hazır olmalıyız.
Asya ülkelerindeki gelişmeler, zaman içinde olumlu
etkiler meydana getirebilir. Yine güçlü ve zengin bir
Çin zamanla hem komşularına karşı hem de içindeki
azınlıklara karşı, daha ılımlı ve destekleyici bir
gelişim gösterebilir. Konjonktürel gelişmeler zaman
içinde kendi dengesini oluşturacaktır.

1 AĞUSTOSTA BEYPAZARINDA
ELEKTRİK KESİNTİSİ UYGULANDI

1 Ağustos'ta Beypazarı’nda Elektrik Kesintisi
Uygulandı.
Başkent Elektrik Dağıtım A.ş, Daha Önceden
Planlanan Yıllık Periyodik İşletme, Hat Bakım Onarım ve Tesis Çalışmaları Nedeniyle
Beypazarı’nda 1 Ağustos Cumartesi Günü Elektrik
Kesintisi Uyguladı.
Yapılan açıklamaya göre, Beypazarı ilçesinde ise
Ayvaşık Mahallesi, Oğuzkent,Yağızkent, Kayıkent
Kooperatifleri'nde saat 09.00 ile 11.00 arasında
elektrik kesintisi uygulandı.
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Nallıhan Kuş
Cenneti'nde kuşlar
yeniden şakıyor

Küresel ısınma ve kuraklık sebeyile
suyu çekilen Nallıhan Kuş Cenneti,
son yağışlarla birlikte yeniden hayat
buldu. Cenneti terk eden kuşlar ırmak
kenarlarını doldurunca yeniden cıvıl
cıvıl kuş sesleri duyulmaya başladı

Ankara ve çevresinde geçen yıl yaşanan
kuraklıkta suyu çekilen Nallıhan Kuş Cenneti,
son yağışlarla birlikte yeniden suya kavuşunca, cenneti terk eden kuşlar da ırmak
kenarlarını doldurmaya başladı.
Ankara'ya 120 kilometre mesafedeki Nallıhan
ilçesine bağlı Çayırhan beldesi sınırları içindeki 168 kuş türüne ev sahipliği yapan kuşcennetini besleyen Aladağ Çayı, geçen yıl yaz
ortasında kurudu. Susuz kalan cennetteki
kuşlar başka yerlere göç ederken, kuş cenneti
arazisi yaz ortasından itibaren köylülerce tarla
olarak kullanılmaya başlanmışdı. Eylül ayında
başlayan göç mevsiminde de susuz olması
nedeniyle cennette kuşlar konaklayamamışdı.
YAĞIŞLAR CENNETE HAYAT VERDİ
Ankara ve çevresinde 2009 yılının son ayları
etkili olmaya başlayan yağışlar, kuşcennetine
adeta yeniden hayat verdi. Yağışlarla birlikte
yeniden kuşcennetini beslemeye başlayan
Aladağ Çayı'nın yataklarında kara leylek ve
balıkçıl başta olmak üzere değişik kuş türleri
yeniden görülmeye başlandı. Göç mevsimi
devam eden kuş türlerinin de yeniden mola
yeri olarak kuş cennetini kullandıkları gözlendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğünce "Yaban Hayatı Geliştirme
Sahası" olarak belirlenen kuş cennetinde
bekçilik yapan Erol Öztürk, yaptığı açıklamada, Aladağ Çayı'nın yeniden suya kavuşmasıyla değişik kuş türlerinin ırmak yataklarını
doldurduğunu ifade etti. Öztürk, "artık kuş
cennetinde kuş seslerini duyar olduk" dedi.
SON HASADA HAZIRLANIYORLAR
Bu arada, Çayırhan beldesi ile Davutoğlan
köyü sınırları içinde genişbir araziye sahip kuş
cennetini yazın eken Köylüler, Aladağ
Çayı'nın suyuna kavuşmasıyla arazinin de
sular altında kaldığını ifade ederek, "ancak
arazi tamamen sular altında kalmadan bizler
ikinci mahsulümüzü topladık" dediler.

KİRMİR ÇAYI'NDA
SULAR YENİDEN
AKMAYA
BAŞLADI

Son yağışlar, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi
yakınlarındaki Işık Dağı'ndan doğan, Güdül ve
Beypazarı arazilerinden geçerek Sakarya
Nehri'ne karışan Kirmir Çayı'na da hayat
verdi. Kuraklık nedeniyle geçen yıllarda ağustos ayı ortalarında kuruyan Kirmir Çayı'nın
suyundan yararlanan Beypazarı çiftçileri,
geçen yıl sebze ve hububat üretiminde önemli
oranda zarar ettiklerini söylediler.
Beypazarı ilçesinden geçen ve çevresindeki
bölgeye hayat veren İnözü deresinde de su
çevreye hayat vermeye devam ediyor. Geçen
yıllarda Temmuz ayının ortalarında suları çekilen ve kuru dere görünümündeki İnözü
deresinde Ağustos ayı girmesine rağmen su
akışı devam ediyor. İnözü deresinden gelen su
ile çiftçilik yapan üreticiler bu sene bol rahmet
yağdı, yağan yağışlar hem derelerimize hemde
tarlalarımıza hayat verdi Ağustos ayına
girdikİnözü deresinden halen su akıyor. Bu
nedenle karaleylek ,bıyıklı doğan, küçük akbaba ve kuzgunun yaşadığı, birçok kuşun üremeyeri olan İnözü Vadisi'nde yaban hayatı
yeniden canlanmaya başladığına dair belirtiler
ortaya çıkmaya başladı.

HABER-İLAN

Niksar Belediye Başkanlığının başlattığı
sokak atölyesi projesi kapsamında Beypazar'ı
ilçesine düzenlenen gezi Bayanların moral ve
motivasyonlarını artırdı.

YADİGAR, NİKSAR TSODAN YARDIM İSTEDİ
Niksar Belediye Başkanı Duran Yadigar ve Sokak
Atölyesi kapsamında çalışan 17 Bayan Niksar Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şöhretoğlunu
ziyaret etti.
Niksar Belediye Başkanlığının başlattığı sokak atölyesi projesi kapsamında Beypazar'ı ilçesine düzenlenen gezi sonrası yaşadıklarını Ticaret Odası Başkanı
Mehmet Şöhretoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine
anlattılar.
Niksar Ticaret Odasında yapılan toplantıya Niksar
Belediye Başkanı Duran Yadigar ile Beypazarı'na
giden 17 bayan gördüklerini ve yaşadıklarını geziye
gidemeyenlere anlattılar. Sokak Atölyesi Projesi
nedeniyle Beypazarı gezisine katılan Nesrin Yaramış
gezi notlarını Ticaret Odası Yönetimine okudu.
Niksar Belediye Başkanı Duran Yadigar ise şunları
söyledi; Bayanlarımızın Beypazarı gezileri onların

moral ve motivasyonlarını arttırmıştır. Gezilerimiz
devam edecektir. Niksar'da faaliyet gösteren
esnaflarımızı da bu geziye dahil etmek istiyoruz.
Sokak atölyelerine ağırlık vererek bu işi en iyi şekilde yapmayı planlıyoruz. Her mahallede bir atölye
olacak. Hedefimiz olan 10.000 bayanın bu işi yapmasını planlıyoruz. Nüfusumuzun yarısını oluşturan
bayanlarımıza iş ortamı oluşturarak ekonomiye
katkılarını sağlamalıyız. İş imkânları konusunda
eksikleri olanlar içinde Ticaret Odamızdan destek
bekliyoruz. ” diyerek sözlerini sonlandırdı.
Ticaret odası yönetimi ise bu konuyu dikkate alacaklarını ve projenin çok güzel olduğunu belirttiler.
Bunun içinde pazarlama açısından işadamları ile irtibata geçip pazarlanabileceğini söylediler.
Çalışmalarının kendilerini çok etkilediklerini
söyleyen yönetim kurulu üyeleri her türlü maddi ve
manevi desteği vereceklerini söylediler.

Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi 47. Olağan
Kongresini gerçekleştirdi. 3 ilin katıldığı kongrede 54
bin üyeden yaklaşık 10 bin üye oy kullandı.
Kırıkkale’den tek aday olarak giren Ziya Akyüz tekrar
başkan seçildi.
Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi 47. Olağan
Kongresi Ankara ASKİ Kapalı Spor Salonunda yapıldı.
Zaman zaman gergin anların yaşandığı kongrede binlerce polis ve güvenlik görevlisi hazır bulundu. Seçimi
daha önce de başkan olan Kırıkkale’den tek aday olarak
giren Ziya Akyüz ve ekibi kazandı. Başkan Akyüz
”Geçtiğimiz hafta Ayaş’ta 300 m2 bir mağaza almıştık.

Modern bir mağaza olarak bugün Ayaş’ta hizmet veriyor. Beypazarı, Nallıhan, Kazan, Balışeyh, Çubuk,
Çankırı’da kendi imkânlarımızla alt yapımızı geliştirdik
ve hizmet ağımızı genişlettik. Polatlı’da 5 katlı bin 500
m2 kullanım alanı olan Pancar Kooperatifi Satış
Mağazamızı da hizmete açıyoruz. Ticaret Borsasında 4
adet depo aldık, bir adette kendimizin vardı ve 5 tanede
kiraladık, 9 depo ile hizmet veriyoruz yetmiyor.
Durmuyoruz, çalışıyoruz, tarlada işini bırakıp
Ankara’daki seçime iştirak eden tüm Kırıkkaleli binlerce
çiftçimize teşekkür ediyorum “şeklinde konuştu.

TMO Beypazarı Ajans Müdürlüğü’ne bağlanan
Göynük, Mudurnu ve Seben ilçelerinde, TMO adına
alım şeflikleri oluşturulduğu bildirildi.
TMO Beypazarı Ajans Müdürlüğü adına alımlar yapmak üzere, Göynük, Mudurnu ve Seben ilçelerinde
alış şefliklerinin kurulmasıyla vatandaşların buğday,
arpa, çavdar gibi ürünlerini TMO'ya satabilecekleri
kaydedildi. TMO Beypazarı Ajans Müdürlüğü yetkilileri, bu yıl Beypazarı merkezden 25 bin ton

civarında alımın gerçekleşebileceğini aktararak, ofis
olarak ise 60–65 bin tona yakın hububatın alımının
yapılabileceği belirtildi.
Yetkililer, harmana ve silolara boşaltılan buğday, arpa
ve çavdarın ilaçlanarak stok yapıldığını ve 3 bin 600
ton ürün alan bir silo bulunduğunu, alımı yapılan
hububatın ise harmana dökülerek stok edildiği
kaydedildi.

Baştarafı Sayfa 1’de
Türkiyedeki doğal soda yataklarının işletmeye açılması halinde birçok sanayi kolunun soda girdisi yerli
kaynaklardan ve daha ucuza elde edileceğinden hammadde girdilerinde önemli derecede düşüş yaşanmış
olacak. Türkiye özellikle gelişmiş durumdaki şişe ve
cam sanayii, soda külü gereksinmesini daha kolay ve
ucuz olarak karşılayabilecek.
TRONA NERELERDE VAR?
Doğal soda yataklarını cazip hale getiren diğer bir
önemli husus, sentetik sodaya göre daha ucuz üretim
maliyetli olması gösteriliyor. Çevre kirlenmesine yol
açan sentetik soda üretiminin, çevre için alınacak tedbirler sebebiyle, maliyeti daha da artırıyor. Doğal
soda külünün sentetik soda külüne nazaran birim
maliyetler açısından sahip olduğu büyük avantaj

nedeniyle, geçtiğimiz 30 yıl içerisinde ABD'de mevcut 17 sentetik soda külü tesisi kapandı. Dünyada,
doğal olarak çok az sayıda soda yatağı bulunuyor.
Dünyanın en büyük soda yatağı Amerika'da olup ve
50 milyar ton rezerve sahip. Türkiye'de ise ilk defa
Beypazarı'nda MTA tarafından kömür arama sondajları sırasında bulunan yaklaşık 240 milyon ton rezerve sahip yatak Türkiye için büyük bir kaynak
olarak gösterilmesine rağmen burada da gerekli çalışma henüz başlatılmadı. Yıllık dünya soda üretimi
yaklaşık 30 milyon ton civarında olmasına rağmen
Türkiye'de Mersin Soda Sanayii ortalama 300 bin ton
yapay soda üretiyor. Beypazarı ve Van Gölü'ndeki
yatakların işletime alınması halinde Türkiye, hem
Avrupa hem de Ortadoğu pazarında büyük pay elde
edecek.

Kalecik’te son zamanlarda hidro elektrik santralleri
projelerinin gündeme geldiğini söyleyen Kalecik
Vakfı Başkanı Ahmet Ateş, "Bu projeler ilçenin geleceğini baltalamakta, kazancını topraklarından
sağlayan aileleri geri dönülemez sıkıntılara sürüklemektedir. Biz Kalecikli olarak tarıma elverişli topraklarımıza sahip çıkmak, buralarda organik tarım ürünleri üretmek istiyoruz" dedi.
ANKARA Girişimci İş Kadınları ve Destekleme
Derneği üyeleri Kalecik ilçesinde çeşitli ziyaret ve
incelemelerde bulundu. Ankara’nın Kalecik İlçe
Belediye Başkanı Nevzat Şahin ve Kalecik Vakfı’nın
davetlisi olarak Dernek Başkanı Devrim Erol ve
dernek üyesi 35 iş kadını ilçeye geldi.
Kalecik Vakfı Başkanı Ahmet Ateş, dernek üyeleriyle
düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Kalecik’in
tanıtıma ve taşıdığı değerlerin ortaya çıkartılmasına
büyük ihtiyaç duyduklarını söyledi. Beypazarı’nın
turizmde kazandığı ivmeyi Kalecik’te de gerçekleştirmek istediklerini anlatan Ahmet Ateş, şöyle
konuştu:
"Beypazarı örneğini Kalecik’e taşımak istiyoruz.
Öncelikli hedefimiz Kalecikli ev kadınlarımızı üretim
ve ticaret konusunda bilgilendirip, ilçe ekonomisine
katma değer sağlamaları olacaktır. Biz bu gayret
içindeyiz. Kalecikli ev kadınlarımızın bilgi ve becerilerinin artırılması ve ticari hayata atılması Kalecik’ in
ekonomik yapısına mutlaka katkı sağlayacaktır."
Kalecik yakınlarından geçen Kızılırmak Nehri
üzerinde yapılan Hidro Elektrik Santrallerini eleştiren

Ateş, sözlerine şöyle devam etti:
"Kalecikli olarak biz özellikle tarım ve tarıma dayalı
sanayi ürünlerinin geliştirilmesi hayalini güderken
diğer taraftan ilçede tarıma elverişli arazilerde birden
bire Hidro Elektrik Santralleri projeleri belirdi. HES
projeleri tarıma büyük zarar vermektedir. Tarıma
elverişli arazileri beton kanallara dönüştürmektedir.
Bu projeler ilçenin geleceğini baltalamakta, kazancını
topraklarından sağlayan aileleri geri dönülemez sıkıntılara sürüklemektedir. Biz Kalecikli olarak tarıma
elverişli topraklarımıza sahip çıkmak, buralarda
organik tarım ürünleri üretmek istiyoruz."
Ankara Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı
Devrim Erol da toplantıda yaptığı konuşmada,
Kalecik’te iş yapılabilmesi konusunda mevcut değerlerin incelenmesi gerektiğini söyledi.
Bu değerler doğrultusunda projeler hazırlanarak ilçe
ekonomisine sunulmasıyla ilgili fırsatların araştırılacağını ifade eden Erol, "Avrupa Birliği projelerinden
Kalecik için elverişli olanlarının tetkiki yapılarak,
mevcut potansiyel, tarihi ve ekonomik dokunun
işlenmesinin önü açılacaktır."
Belediye Başkanı Nevzat Şahin, toplantının ardından
iş kadınlarına ilçede yetişen meyve ve sebzelerden
ikram ederek, girişimci kadınlardan bu ürünlerin
değerlendirilmesine katkı sağlamalarını istedi.
Daha sonra Gökdere köyünde incelemelerde bulunan
iş kadınları, köylülerle sohbet ederek onların görüş
ve dileklerini dinledi.

Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi; ‘’ Beypazarı, Nallıhan,
Kazan, Balışeyh, Çubuk, Çankırı’da kendi imkânlarımızla alt
yapımızı geliştirdik ve hizmet ağımızı genişlettik’‘
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Avrupa Parlamentosu seçimleri sonunda tamamlandı.
Buna karşın başlayan tartışmalar ivme kazanarak
sürdürülüyor. Önümüzdeki beş yıllık dönemde görev
yapacak olan bu parlamentonun yapısı ve yapacakları da aynı şekilde tartışılacaktır. Genel kanı, oluşan
bu yapının sağlıklı bir yapı olmaktan çok uzak
olduğudur. Hırs, kin ve iyi niyetten yoksun olan
kişilerin üstünlük sağladıkları bir kuruluşa
dönüşmüştür. Tartışmalar da bu noktada düğümlenecektir.
AB’ne yeni alınacak olan ülkelere demokrasi dersi
vermeye kalkışan bazı kişilerin, bundan böyle susmaları gerekiyor. Neden mi… Dört gün süren seçim
sürecinde 388 milyonluk Avrupalıdan yalnızca
yüzde 43’ü sandık başına gitmiştir. Demokrasi,
özünde çoğunluk rejimi olarak kabul edildiğine göre,
alınmış olan bu sonucu, ayak topu söylemi ile faul
olarak okumak mı gerekiyor ne…
AB ülkelerinde sandık başına gitmeyenleri, bizde
olduğu gibi tatlı su aydınları olarak tanımlamamak
gerekiyor. AB fikrinin oluşamayacağına inandıklarını söyleyebiliriz. Yamalı bohça görüntüsü vermekte olan AB’nin, Birleşik Amerika Devletleri,
Rusya Federasyonu, Hindistan ve diğer Latin
Amerika ülkeleri karşısında her hangi bir güç oluşturamayacağını gördüler mi ne…
Almanya ve Fransa’daki iktidar partileri seçimden
başarılı çıktılar. Her iki ülkede ırkçı söylemleri öne
çıkaranların da geçmişe oranla başarılı oldukları
görülmüştür. İktidardaki partilerin, ırkçı söylemleri
öne çıkaranlara hoşgörü ile bakmaları halinde, sonucun kan ve gözyaşı olacağını da bilmeleri gerekiyor.
Yakın geçmişte yaşananların da unutulmaması
gerekmektedir. Aslı dururken hiç kimsenin taklidine
prim vermeyeceği gerçeğinin yaşanarak öğrenilmesine gerek olmadığının altını çizmek durumundayız.
Hollanda’daki ırkçı Özgürlük Partisinin oy patlaması
yaptığı biliniyor. Bu partinin en önde gideni olan
Geert Wilders, alınan sonuçları ‘fantastik’ bulduğunu söylüyordu. Bay Wilders bunun da ötesine
geçerek, Avrupa Parlamentosunu “içeriden çökertmek” amacı için seçimlere girdiklerini vurguluyordu.
AB’nin 27 ülkesinde alınan bu sonuçlar tartışılırken,
bir diğer tartışma konusu ise, Türkiye’nin üyeliği
konusunda yaşanıyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı
olan Alman Hans Gert Pöttering, ayrıcalıklı ortaklık
önerisinde ısrar edilmesi gerektiğini belirtiyordu.
Bu ortaklığın ne tür bir ortaklık olduğunun
Türkiye’de açık yüreklilikle tartışılıp konuşulması
gerekmektedir. Bu ortaklık türü tam üye olunmadan
kapı önünde bekletilmenin ötesindedir. Burada beklemek zorunda bırakılacak olan Türkiye’den,
Brüksel’deki lahana tarlalarında oluşturacakları
kararlara aynen uyması ve uygulaması istenecektir.
Üye ülkelerde seçimlere katılmayanların büyük
çoğunluğunun, kendi ülke parlamentolarına yapılacak olan bu dayatmalara karşı çıktıkları için katılmadıkları bilinmektedir. Onlar üye olarak bu dayatmalara karşı duruş gösterirlerken, Türkiye’de yaşanmakta olan telaşı anlamak olanaklı değildir.
Bir dönem Alman siyasetine damgasını vurmuş olan
Helmut Kohl’ün Türkiye’ye tam üyelik sözü verdiği
de unutulmamıştır. İslam dünyasına olan yakınlığı
nedeniyle ve köprü kurabilmek adına bu sözün verildiğini söylemek olasıdır.
Günümüzde bu yaklaşımdan hızla uzaklaşılmakta
olduğu gerçeği ile yüzleşmekteyiz. Bu yaklaşımla
Türkiye’ye karşı yeni bir Haçlı seferine çıkmaya
hazırlanıyorlar mı ne…
Şu andaki haliyle AB’nin bir arada tutulamayacağı
görülüyor. Bu kanı önde gidenlerce de kabul
edilmektedir. Buna karşın yürütülmekte olan müzakerelerde açılan ve kabul edilen başlık sayısı bilinmiyor. Konuya ilişkin olarak hangi noktada durduğumuzun bilinmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz.
Müzakerelerde ‘enerji’ başlığının açılacağının
söylenmesi sonrasında mendil büyüklüğündeki
ülkenin önde gidenleri “hayır”ı bastılar. Kıbrıs
adasının çevresindeki enerji kaynaklarını yasa dışı
olarak müşteri kızıştırır gibi anlaşmalarla
pazarlayanların, üzerine gidilmesi gerekmektedir.
Onların yaptıklarını yüzsüzlük ötesi olarak değerlendirmenin yeterli olmadığının da bilinmesi zorunludur.
Bu nedenle adada orta oyununa dönmüş olan müzakere masasından zaman yitirmeden kalkmak
gerekiyor mu ne…
SEVGİ ile kalınız…
19 Haziran 2009 - Ankara -

Beypazarı’nda Sakal-ı Şerif
Ramazanda Ziyarete Açılacak

Beypazarı tarihi Sultan Alaeddin Camisi'nde
muhafaza edilen Sakal-ı Şerif, bir hafta süre ile
halkın ziyaretine açılacak. Belediye başkanı Cengiz
Özalp, bir sandukada 40 katlı örtüye sarılı küçük
bir cam kapta, kilitli bir mekanda muhafaza edilen
Sakal-ı Şerif'in, bu yıl ramazan ayı içinde bir hafta
süre ile halkın ziyaretine açılacağını bildirdi.
Özalp, bu konudaki çalışmaların müftülük
nezdinde sürdüğünü belirterek, Sakal-ı Şerif'in bir
hafta süre ile ziyarete açık kalmasının, ilçede ayrı
bir canlılığın yaşanmasına neden olacağını söyledi.
Ramazan ayında, Beypazarı'nın yerli ve yabancı
turistlerin ilgi odağı olacağı düşüncesiyle, ilçeyi
gezmeye gelenlerin Sakal-ı Şerif'i ziyaret etmeleri
için ziyaret süresinin uzatıldığı bildirildi.
Sakalı Şerif, geçen yıllarda Beypazarı'nda sadece
kadir geceleri ziyarete açılırdı.
Tarihi sultan Alaeddin Camisi'nde, Sakal-ı Şerif'i
ziyaret etmek isteyenlere rehberlik etmek üzere
görevliler bulunacağı bildirildi.
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Beypazarı'nda trona için deneme üretimi başladı
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BEYPAZARI

Türkiye'nin maden ihracatına önemli katkı sağlayacak projeler arasında yeralan Beypazarı trona (tabii
soda) üretim tesislerinde deneme çalışmaları tamamlanarak tam kapasite ile üretim süreci başladı.
Edinilen bilgiye göre, 500 bin tonluk iki ayrı üniteden oluşan üretim tesislerinin ilkinde deneme üretim
çalışmaları, planlanan süreden daha önce tamamlanarak tam kapasite ile üretim çalışmalarına geçildi.
İlk ünitenin ardından yine aynı kapasiteye sahip bulu-

nan ikinci ünitede de deneme üretimine geçildiği, bu
ünitede de tam kapasite sürecine, en geç üç gün
içinde başlanması planlanıyor.
Yabancı sermayeye açılan projeler arasında yer alan
Beypazarı trona tesislerinin yapım finansmanı tamamen üstlenici firma tarafından karşılandı. Bölge
ekonomisinin yanı sıra Türkiye ekonomisine de
önemli katkı sağlayacak tesisler, Park Grubu tarafından gerçekleştirildi. Beypazarı soda tesisleri yatırımı,

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün de hissesinin bulunduğu Eti-Soda A.Ş tarafından yürütülüyordu.
Dünyada kullanımı çok yaygın olan soda külü, öncelikli olarak cam sanayiinde kullanılıyor. Tamamen dış
pazarlara yönelik olarak üretim yapacak tesislerde
yılda 200 milyon doların üzerinde bir ihracat hedefleniyor. Soda üretimi için Çinden gelen işçiler
dönüşe başladı. 30 çinli işçi kaldı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje
kapsamanında Beypazarı ilçesindeki 522 bin
metrekarelik alanda 4.5 milyondan fazla fidan üretilecek.
BEYPAZARI’nda Orman Genel Müdürlüğü’nce
yürütülen "Milli Ağaçlandırma Seferberliği" projesi
kapsamında, 4.5 milyondan fazla fidan üretilmeye
başlandı.
Üretim üssüne dönüştü

Ankara Çevre ve Orman Müdürü Haluk Özder,
Orman Genel Müdürlüğünün Türkiye genelinde
yürüttüğü ağaçlandırma kampanyası çerçevesinde,
Ankara’nın Beypazarı ilçesindeki fidanlık sahasının
üretim üssüne dönüştürüldüğünü söyledi.
Çalışmalar aralıksız sürüyor
İlçedeki 582 bin metrekarelik alanda Orman Genel
Müdürlüğünün Fidanlık Mühendisliği tarafından
çalışmaların sürdüğünü kaydeden Özder, bu yıl 175

bin adet ibreli fidan, 4 milyon 498 bin adet yapraklı
fidan ve 22 bin adet süs bitkisi olmak üzere toplam 4
milyon 695 bin adet fidan üretileceğini kaydetti.
Üretilen kampanya çerçevesinde ağaçlandırma çalışmaları yapan çeşitli kurum ve kuruluşlara teslim
edilmeye başlandığını aktaran Özder, kış sezonunda
da yastıklama, tüplü, saksılı ve tohum tipleriyle üretim yapılacağını sözlerine ekledi.

Türk musikisine 49 yıl emek veren Beypazalı Rahmi
Kalaycıoğlu, Selahattin Pınar’dan Sadettin Kaynak’a,
Yesari Asım Arsoy’dan Yıldırım Gürses’e, unutulmaz
şarkılara imza atan 75 bestekarın, toplam bin 88 eserine sahip çıktı.
Türk müziğinin emektarlarından 82 yaşındaki
Kalaycıoğlu, bu işe İstanbul Radyosu’nda çalışırken
gönül vermeye başladığını söyledi. Radyodayken,
birçok Türk sanat müziği bestekarıyla tanıştığını, bu
sırada şarkılarda "nota sıkıntısı yaşandığını ve notaları kayda geçirip, basan fazla kişi olmadığını
gördüğü" anlatan Kalaycıoğlu, ilk başta Irmak
Çamlıtepe, Saadettin Kaynak, Sadi Hoşses, Zeki
Müren, Yesari Asım Arsoy gibi önemli bestekarların
notalarını sayı sayı bastığını ama işin içine daldıkça
bırakmadığını ve 49 yılını bu işe adadığını söyledi.
Yıllar içinde 75 bestekarın, toplam bin 88 şarkı
notasını toplayan, böylece dinleyenlerin ruhunda iz
bırakan namelerin zaman yenik düşüp yok olmasını
engelleyen Kalaycıoğlu, tüm eserlerini dört ciltlik bir
külliyatta topladı.
Kalaycıoğlu, eserinde notaların, bestekarların kendi el
yazısı, önsözü ve imzasıyla basıldığını belirterek,
şöyle devam etti:
"Gelecek yıl, inşallah 50. yılımı dolduracağım. Bu iş,
hem gelecek kuşaklar için, hem günümüz için, eserlerin aslına sadık olarak yayınlanmasını sağlamak
içindi. Bu bir sevme işi, ticari maksatla yapılmış bir
olay değil. Böyle çalışma yapan kişiler de yok
denecek kadar az. Ben ilk üç sayı ile bu işe başladım,
sonra Saadettin Kaynak’lar, Selahattin Pınar’lar,
Yesari Asım’lar... Yani, musikimizin en ünlü kişileri,

hepsini, aşağı yukarı yazdım. Çok da faydalı oldu.
Bugün Türkiye’de 50-60 arasında olan bir çok
hocaların feyiz aldığı bir kaynak olarak kitabımız
hizmet yaptı."
"Yaşamının son gününe kadar bu uğraşı yapmaya
devam edeceğini" dile getiren Kalaycıoğlu, "10-15
cilt yapmak istiyorum, gelecek kuşaklar rahat etsin
diye. Maddiyata bakıyor her şey aslında, elimizde
100 cilt çıkacak kadar malzeme var. Biz yapıyoruz,
denize atıyoruz, balık bilmezse halik bilir diyeceğiz.
Bu hobimizi devam ettiriyoruz" dedi.
Kalaycıoğlu, arşivindeki tüm eserleri kayda geçirebilmek için özellikle Kültür ve Turizm
Bakanlığı’ndan destek beklediğini, bakanlığa en son
gönderdiği 200 takımın yurt dışındaki elçiliklere gitmiş olmasından da "şeref" duyduğu vurguladı.
Kendi arşivinde de 73 bin tane şarkı notasının özel
programda tutulduğunu ama insanların bildiği ve
sevdiği şarkıların bini geçmediğini belirten
Kalaycıoğlu, "Hatta bir tanesi senede bir, bazıları haftada bir okunur. Zaman zaman beste yarışması diyorlar, ortaya bir miktar para konduğunda herkes ona
koşuşuyor. ’Amaç, gelecekte yeni şarkıları
musikimize takviye etmek’ diyorlar ama musikimizde
değerlendirilmeyen o kadar çok şarkı var ki" dedi.
Karabekir Paşa da külliyatta
KALAYCIOĞLU’nun külliyatında, Kurtuluş
Savaşı’nın büyük komutanlarından, Cumhuriyet
döneminin önemli siyasetçilerinden Kazım Karabekir
de var ama burada bir bestekar olarak.
Külliyatta Karabekir’e de yer ayıran Kalaycıoğlu,
"Güzel marşlar, çocuk marşları yazdı, çocukları çok

severdi. Bunu Meclis’te milletvekillerine dağıtabilirim" dedi.
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 1926’da doğan
Kalaycıoğlu, Banka ve Muhasebe bölümünden
mezun oldu. 1949’da İstanbul Radyosuna giren
Kalaycıoğlu, İstanbul Radyosu, Basın İl
Temsilciliğinde, İstanbul Tanıtma ve Turizm
Müdürlüğünde görev yaptı.
Kalaycıoğlu’nun külliyatındaki bestekarlar ve
şarkılarla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler,
"www.turkmusikisikulliyati.com" ile "rahmikalaycioglu.net"den ulaşabilir.
Sanat müziğinde yozlaşma var
TÜRK Türk sanat müziğinin dünüyle bugününü
karşılaştıran Kalaycıoğlu, "yozlaşma" olduğunu öne
sürerek, şunları söyledi: "1950-60’larda İstanbul’da
8-10 gazino vardı. Cumartesi-pazar bin kişi dolardı.
Zeki Müren dinlemek isterken, yer bulamadığı için
Nalan Mukadder’e giderdi. Yahut, Hamiyet Yüceses’i
dinlerdi. Öyle, çekici, sürükleyici, büyük isimler
vardı. İnsanlar güzel şarkıyı okurken sen de güzelce
dinlerdin, öyle kaşık, çatal şıkırtısı olmaz. Öyle bir
sessizlikle dinlenirdi ki, dinleme adabı, bu da bir
sanat. Şimdi, ’küresel böyle istiyor’ diyorlar ama ben
kabul etmiyorum. Türk musikisinde bugün bir
yozlaşma olduğunu kabul ediyorum. Herkes kendi
yaptığı müziğin çok büyük olduğunu kabul ediyor
ama hatta makamı nereye koyacağını bilemeyenler
var. Şarkı yapıyor, bunu ’Hangi makama koyacağım’
diye düşünüyor, tabii bunlar Türk Sanat Musikisi
bestecileri değil."

Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz Özalp,
Beypazarı’nın çok önemli bir dinamik yapıya sahip
olduğunu belirterek, ’Turizmiyle, madenciliğiyle
ilçemiz Türkiye’nin bir incisi olmayı sürdürecek’
dedi.
Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz Özalp, Beypazarı
ekonomisinin dinamik ve büyüyen bir yapıya sahip
olduğuna dikkat çekerek, ilçede son birkaç sene

içinde bankacılık sektöründe özel bankaların yeni
şubeler açmış olmasını buna örnek gösterdi.
Türkiye’nin en büyük iki perakendecilik marketler
zincirinin ilçede şube açmış olduğunu hatırlatan
Özalp, "Adı geçen marketler zinciri büyüyen
Beypazarı ekonomisinden memnun kalmış ki ikinci
şubelerini açmak için yer aradıklarını biliyoruz" dedi.
Özalp, turizm konusunda Beypazarı’nın hatırı sayılır

yerlere geldiğini belirterek, önemli olanın bu noktaları korumak olduğuna dikkat çekti. Sürekli denetimler yapılmak suretiyle kaliteli hizmet ve ürünün
devamının sağlanacağını söyleyen Özalp, her
Beypazarılının ilçesi için fahri turizm elçisi olması
gerektiğini sözlerine ekledi.

Beypazarı’nda Ağaçlandırma Seferberliği

Beypazarlı Rahmi Kalaycıoğlu 88 bin eseri külliyatında saklıyor.

Beypazarı geleceğine büyük umutla bakıyor

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

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL

SU
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A
T
N
DA

.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
Ýþte size fýrsat. Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin .Bize 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

Beypazarı için Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey
kesimleri ile Doğu Akdeniz'de aralıklı ve yerel olmak
üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri
bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren
İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Karabük,
Kastamonu, Sinop, Rize, Artvin ve Ardahan
çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan
tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç bölgelerde 3
ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu,
Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve
güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette,
Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile yağış alan yerlerde
yağış anında kuvvetli olarak esecek.
Türkiye’nin kuzeyinde sıcaklık yeni haftanın ortalarına
kadar 4 gün boyunca daha azalmaya devam edecek,
önümüzdeki hafta da Türkiye’de serin geçecek.
Karadeniz bölgesini tekrar etkileyen kuvvetli sağanak
yağışlar nedeniyle, olası sel ve toprak kaymalarına karşı
dikkatli olunmalı.
İç Anadolu’da dereceler önümüzdeki 4 gün düşmeye
devam edecek. 25 derecelere doğru iniyor.
Bazı illerimizde beklenen hava durumuyla günün en
yüksek sıcakları ise şöyle:
Ankara: Sıcaklık Ankara'da da gün gün düşüyor, bugün
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa
süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak
yağışlı 29
İstanbul: İstanbul artık serin, sıcaklık daha da düşmeye
devam ediyor. Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak
ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor) 30
İzmir: İzmir’de rüzgar kuvvetli, sıcaklık bu kentte ortalama değerinde Az bulutlu ve açık (Rüzgar kuzey ve
kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek) 34
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok
bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel
olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
34
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra
kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38
Yozgat, Sivas çevresinde
Sıcaklık (ºC)
30°C
yağmur olabilir, diğer
Nem (%)
24
kentler de de bulutlar
artıyor.
Basınç (hPa)
1002,2 hPa
Beypazarı’nda ise son 6 Görüş (km)
.......
günlük hava tahmin
Rüzgar (km/sa) Kuzeydoğudan 17
raporu ise şöyle;
08 Ağustos Cumt.
09 Ağustos Pazar
10 AğustosP.tesi
En Yüksek
En Yüksek
En Yüksek
29°C
29°C
27°C
En Düşük
En Düşük
En Düşük
18°C
17°C
11°C

11 Ağustos Salı
En Yüksek
27°C
En Düşük
14°C

12 Ağustos Çrşam.
En Yüksek
28°C
En Düşük
13°C

13 Ağustos Perşem.
En Yüksek
29°C
En Düşük
15°C

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN
FOTOÐRAF
ALBÜMÜNÜZDEKÝ TÜM
FOTOÐRAFLARINIZ
VCD - DVD ALBÜM HALÝNE
GETÝRÝLÝR.
1 CD ALBÜ M 130 YTL.

DÜĞÜN SÜNNET NİŞAN
VİDEO KASETLERİNİZ
CD YE AKTARILIR

ORTA ANADOLU REKLAMCILIK A.Þ.

Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

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

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

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

DİJİTAL BASKI MERKEZİ
Kaşeleriniz 20 Dakikada hazır

Kemal ÇELEN Gsm: 0.532.557 98 53

