38 şirket rekabet ediyor
Toplam 1 milyon 570 bin şişe maden suyunun tüketildiği Türkiye’de ilk meyve aromalı maden suyunu üreten Freşa, geçen
nisan ayında da Mixy’i piyasaya sürdü. 52
yıldır maden suyu üretimi gerçekleştiren
Beypazarı’nın vişne, elma, çilek ve limon
aroma ürünleri piyasaya sürerken Sırma da,
çilek aromalı vitaminli maden suyuna narı
da ekledi. Sarıkız, ahududu aromalı maden
suyuyla sektörde fark yaratmaya çalışırken,
Çınar, karışık meyve aromalı maden suyu
çeşitleriyle rekabete katılıyor. Özkaynak da
piyasaya sürdüğü 5 farklı aromayla
pazardaki payını artırmaya çalışıyor.

*www.yeniyildizgazetesi.com

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

Yapılan araştırmaya göre, bakanlıktan ruhsat
almış 38 şirket maden suyu sektöründe faaliyet
gösteriyor. Türkiye’deki kaynak sularının
Avrupa’da üretilenlere oranla mineraller açısından zengin olması, ihracat şansını artırıyor.Farklı
ülkelere ihracat yapan firmalar, yeni nesil ürünlerle 10 milyon dolar olan ihracatı 50 milyon
dolara çıkartmayı hedefliyorlar.
Sadece yüzde 6’sı şişelenebiliyor
KISA adı MASUDER olan maden Suyu
Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Nizamettin
Şentürk, “Türkiye’de yapılmış olan maden suyu
kaynak envanteri çalışmasına göre günlük
maden suyu boşalımı yaklaşık 63 milyon litre.

*www.ortaanadoluas.com

Biz bu potansiyelin sadece yüzde 6-7’lik
bölümünü kullanabiliyoruz. Kalan 59 milyon
litre boşa akıyor. Bu da ihracatta henüz istenilen
noktada olmamamızdan kaynaklanıyor” dedi.

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA
AFÝÞ

‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
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Dijital Baskı-Tasarım
İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.
TE LEFONUNUZ
YE TERLÝ

Kemal ÇE LEN

DOLUDAN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERİN HASARLARI ÖDENDİ
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Ülke tarımında önemli bir yere sahip olan
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 12 Temmuz da
meydana gelen ceviz büyüklüğündeki dolu
yağışında yaklaşık 50 bin dekarlık sebze ve hububat ekili alan zarar görmüştü. Ürünlerini sigorta
ettiren vatandaşların hasarları ödenmeye başlandı.
Ürünlerini sigorta ettiren vatandaşlara ilgili şir-

ketlerce hasar ödemesi yapılıyor.Beypazarı Tarım
Kredi Kooperatifi tarafından yapılan dolu sigortasında ürünleri hasar gören çiftçilere düzenlenen
törenle 122 bin TL ödeme yapıldı. Beypazarı
Tarım Kredi Kooperatifinde düzenlenen törene
İlçe Kaymakamı Hikmet Aydın, Tarım Kredi
Kooperatifi Ankara Bölge Müdürü Bekir
Akbey,İlçe Tarım Müdürü Beytullah Ertan ile
çiftçiler katıldı.
Törende bir konuşma yapan Kaymakam Hikmet
Aydın Beypazarı’nın tarım potansiyeline dikkat
çekerek sigorta hizmetlerinin yaygınlaştırılması
için çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Aydın
“Beypazarı ülkemiz tarımında önemli bir yere
sahip. Türkiye havuç ihtiyacının yarıdan fazlasını
Beypazarı tek başına karşılamaktadır.Ayrıca
Marmara Bölgesinin ve Başkentin tüm sebze
ihtiyacının büyük bir kısmı yine ilçemiz de üretim yapan çiftçiler tarafından karşılanmaktadır.
Bu kadar öneme sahip bir bölgede sigorta faliyetleri istenilen düzeyde değil.Nasıl insanlar
arabasını,kendisini sigorta yaptırıyorsa geçim
kaynağı olan ürünlerini de sigorta yaptırmalıdır.
Üreticilerimizin geleceği olan sigorta sisteminin
önemini çiftçlerimize anlatmalıyız” diye konuştu.
Tarım Kredi Kooperatiflerinin sigorta faaliyetleri

konusunda 9 yıldır sahada olduğunu belirten
Ankara Bölge Müdürü Bekir Akbey bu süre
zarfında çiftçilerimizle birebir görüşerek sigortanın önemi anlatılmaktadır” dedi. Akbey “ Bölge
Müdürlüğümüz 5 ilde toplam 159 birim kooperatif ile faaliyet yapmaktadır. Bu kooperatiflerde
görev yapan personelimiz çiftçilerle birebir
görüşerek sigortanın önemini anlatmaktadır. Bu
konuda yol kat ettik ama henüz arzu edilen
seviyede değiliz. İşte bugün buradaki tören bizim
anlatmak istediklerimizi özetlemektedir.
Beypazarı Bölgesinde yaklaşık 2 ay önce hiç arzu
etmediğimiz büyük bir dolu afeti oldu. Bu
bölgedeki çiftçilerimizin ürünleri büyük zarar
gördü. Çiftçilerimizin bayramı ürünlerini hasat
ettikleri dönemdir. Dolu afetinden zarar gören
çiftçilerimiz bu bayramı yaşayamadı. Fakat ürünlerini sigorta ettiren çiftçilerimiz ise zararlarının
ödenmesi ile buruk bir bayram sevinci yaşadı”
dedi.
Beypazarı Tarım Kredi Müdürü Mehmet Özgan
ise “7 çiftçiye yapılan toplam 122 bin TL nin ilk
ödeme olduğunu belirterek ürünlerini sigorta yaptıran 22 çiftçinin hasarlarının da en kısa sürede
ödeneceği müjdesini verdi.

Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz Özalp,
Muhasebeci ve vergi uzmanlarının iftar yemeğine katıldı.

AN-MES-BİR muhasebeci ve vergi elemanlarına
Gölbaşı Ankara Barosu Sosyal Tesisleri'nde bir
iftar yemeği verdi.
Muhasebeci ve vergi uzmanlarının iftar yemeğine
BDDK İkinci Başkanı Ahmet Şirin, Maliye
Bakanlığı Personel Daire Başkanı Seyhan Süzer,
Sayıştay Üyesi Mehmet Bağcaz, Sayıştay Savcı
Yardımcısı Sami Sözer, MKEK Genel Müdürlüğü
Teştiş Kurulu Başkanı Osman Dilbaz, Başbakanlık
Basın Yayın ve Enformasyon Strateji Daire
Başkanı İsmail Kozan, Maliye Bakanlığı Maliye
Başmüfettişleri Raci Ün, Veysel Özer, Beypazarı
Belediye Başkanı Cengiz Özalp, vergi dairesi
yöneticileri, vergi denetmenleri ve yeminli mali
müşavirler katıldı
Yemekte konuşma yapan AN-MES-BİR Dernek
Başkanı Halis Çalışgan, geçen hafta yaptıkları bir
toplantıda mesleklerinin en büyük sorunun "tahsilat" olduğu yönünde görüş birliği ortaya çıktığnı
bildirdi. Bununla ilgili Ekim ayında İzmir'de bir

çalıştay düzenleyeceklerini belirten Çalışgan,
denetimlerde muhasebecilerden daha fazla yararlanılmasını istedi. Çalışgan, "Türk vergi sistemi,
beyan esasına dayanıyor. Beyan esasına dayanan
bir sistemin de beyannamenin esasını teşkil eden
defter kayıtlarının ve belgelerin mali müşavirler
tarafından kayda geçirilmeden hiç bir ön denetimi
yapılmadan sonuç alınması mümkün değil.
Arkadaşlarımızla da tahsilat sorununun çözümü
konusunda bir model arayışı içerisindeyiz. İzmir'de
düzenlenecek toplantıda hazırlanacak çözüm modelini Gelir İdaresi Başkanlığı'na sunacağız" dedi.
Ankara Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler,
Meslekte Birlik Derneği (AN-MES-BİR) Başkanı
Halis Calışgan, muhasebecilik mesleğinin en
büyük sorununun tahsilatta bulunduğunu, bununla
ilgili Ekim ayında İzmir'de düzenleyecekleri çalıştayda ortaya çıkacak çözüm önerilerini Maliye
Bakanlığı'na ileteceklerini bildirdi.
Yemekte İstanbul Meslekte Birlik Derneği Başkanı

Ahmet GÖKSAN

Beypazarı Ankara’nın gözbebeği

ARA SIRA

a.goksan@hotmail.com

MASKARALIKLAR

Kıbrıs’ı bir tatil beldesi olarak görmeyi
alışkanlık haline getirenler, havanın ısınması
ile birlikte, adaya akın etmeye başladılar.
AB’den başlayıp Birleşik Amerika
Devletlerindeki önde gidenler adada idiler. Boş
durmamak için de bir dizi görüşmeler yaptılar.
Ayrılırken de 2009 yılının sonlarına doğru
çözüme ulaşılabileceğinin türküsünü söyleyerek ülkelerine döndüler.
Bu tür gezileri ayrıntıya girmeden kırıntı haber
Sayfa 3’de
olarak da görmemek gerekiyor.

SİZDEN GELENLER

Mutlaka görülmeli...
Özellikle Ankaralılar için ulaşımı çok kolay ve hafta
sonları yoğun iş ya da okul günlerinin baskısından
kurtulup biraz huzur bulmak ve temiz hava depolamak için ideal bir mekan Beypazarı.
Şehir hayatının telaşı, kargaşası, koşuşturmacası,
birşeylere anında yetişmeye çalışma çabası oraya hiç
bulaşmamış sanki. Ama en güzeli de insanlarının
sıcak kanlılığı.

Yazısı Sayfa 2’de

Abdulaziz Ural, İzmir Meslekte Birlik Derneği
Başkanı Mustafa Felek ile Bursa Meslekte
Dayanışma Grubu Divan Başkanı Hüseyin
Kahraman da sorunlarını dile getiren konuşmalar
yaptılar.

FASIL KÖYÜNDE ANIZ YANGINI

06.09.2009 - Beypazarı'na bağlı Fasıl köyü
arazisinde meydana gelen anız yangınında 50
dönüm alan zarar görürken, elektrik direkleri de
yandı.
Fasıl köyünün yakınlarında bulunan Mehmet
Sadat'a ait arazide başlayan yangın, rüzgarın da
etkisiyle yayıldı.
Yangın sırasında tarla içinde bulunan yüksek
gelirim hatlarından iki direk, yanarak devrildi.
Tarlaların içinde bulunan elektrik trafosu ise
itfaiyenin müdahalesi ile yanmaktan kurtuldu.
Yangın, ekiplerin çalışmalarının ardından
söndürüldü.

HABER
ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63
MÜHÜR VE
KAŞELERİNİZ
20 DAKİKADA
TESLİM
Tel:7625163

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Sabit telefon aboneleri de,
10 Eylül’den itibaren cep
telefonu aboneleri gibi
numara taşıyabilecek;

Ev ve işyeri sabit telefon aboneleri de, 10
Eylül’den itibaren cep telefonu aboneleri gibi
numara taşıyabilecek; yeni dönemde sabit telefon numaraları 7’den 10 haneye çıkacak.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
Başkanı Tayfun Acarer, şehir içi telefon hizmetlerinin 11 Mayıs itibariyle rekabete açıldığını
hatırlatarak 10 Eylülden itibaren numaralar
Haberi sayfa 2’de
taşınabilecek.

Sekli Yaşlılar Köşkünde
İftar Yemeği

Türkiye Güçsüzler ve kimsesizler Yardım Vakfı
Sekli Yaşlılar Köşkünde iftar yemeği verildi.
İftar yemeğine Beypazarı Kaymakamı Hikmet
Aydın, çok sayıda bürokrat, yönetici, muhtarlar
ve siyasiler katıldı. İl Genel Meclisi Üyesi Sefa
Varlık, Çayırhan Belediye Başkanı Ömer ile
Kırbaşı Belediye Başkanı Mustafa Atak’ın
aralarındaki samimi sohbet gözden kaçmadı.

BBP 3500 İmza Topladı.

BBP Beypazarı İlçe Teşkilatı Beypazarında
bulunan Evren caddesi isminin Muhsin Yazıoğlu
olarak değişmesi için 3500 imza topladı.
Beypazarı Belediyesi bu konuyu Ekim ayında
Belediye Meclisinde görüşecek.

Beypazarı Ülkü Ocağından
Semazen gösterisi

Beypazarı Alaattin sokakta yapılacak olan gösteri proğramı 11 Eylül teravih namazı çıkışı
başlayacak.
Proğramda Semazen gösterilerinin yanı sıra Şiir,
Sohbet ve Müzik olacak.

Ramazan Ayı nedeniyle
Zabıta Denetimleri arttı

Haberi 2’de

Beypazarlılar
Ankarada’ki iftar
yemeğinde bir araya
Haberi Sayfa 2’de
geldi

Yaylasıyla keşfedilmeyi
bekliyor Haberi 2’de
Beypazarı (Ankara)
Trona (DOĞAL
SODA) Yatağının
Bulunuş Öyküsü

Haberi 3’de

Turistler için ipek şal
dokunuyor.
Haberi 3 de
Trona madeninde Tam Kapasite
Üretim Başladı
Haberi Sayfa 3’de

Kanal Türk
Televizyonunda
Ramazan Keyfi
Programında
Beypazarı
Haberi 2 de

Sabit Telefonda
Devrim Haberi 2’de
Karaşar Suyunu Belediye
Haberi Sayfa 4’de
Satacak
İmam Hatip Lisesi Yokuşu ve
inözü Kavşağı Tehlikeli
Haberi Sayfa 4’de

Beypazarı
Kaymakamlarından
Hacı İbrahim Türkoğlu
Manavgat
Kaymakamlığına atandı
Haberi 2’de

Müze Evin
Restorasyonu çalışmalarına başlandı
Haberi 4’de
İnözü Kavşağına trafik
lambası şart oldu.
Haberi 4’de

Devlet Meteoroloji
İşleri (DMİ) Genel
Müdürlüğü, olası sel
afetlerine karşı tedbir
almaları konusunda
vatandaşları uyardı.
Haberi 4’de
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ARAŞTIRMA-KÜLTÜR-EDEBÝYAT

Eski Beypazarı Kaymakamlarından RAMAZAN AYI NEDENİYLE
ZABITA DENETİMLERİ ARTTI
Hacı İbrahim TÜRKOĞLU
Manavgat Kaymakamlığına Atandı.

Beypazarı Kaymakamı olarak geçmiş yıllarda
ilçemizde görev yapan Hacı İbrahim Türkoğlu
Antalya Manavgat Kaymakamlığı’na atandı.
İçişleri Bakanlığı Kaymakamlar Kararnamesi ile
Bursa Gürsu Kaymakamlığı'ndan Antalya
Manavgat Kaymakamlığı'na atanan Hacı
İbrahim Türkoğlu görevine başladı. Türkoğlu,
Antalya Vali Yardımcısı Ekrem Yaman'dan görevi devraldı. İlçede görev yapan basın mensuplarıyla tanışan Türkoğlu, Manavgat'ın tarihi,
coğrafi, iklimi, doğal yapısı ve arkeolojik
zenginliğiyle Antalya'nın incisi olduğunu belirtti
1960 yılında Karaman'ın Kazımkarabekir
ilçesinde dünyaya gelen Türkoğlu, ilk öğretiminin Karaman, orta öğrenimini Konya'da ve

yüksek öğrenimini ise Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. 1985
yılından bu yana kaymakamlık yapan Türkoğlu,
sırasıyla Konya Seydişehir, Ankara Beypazarı,
Trabzon Şalpazarı, Yozgat Kadışehri, Mardin
Nusaybin ilçe kaymakamlıklarıyla Diyarbakır,
Kırşehir ve Afyon Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 24 yıldır mülki idare amirliği
yapan Türkoğlu, son 5 yıldır Bursa Gürsu
Kaymakamlığı görevini yürütüyordu. Evli ve 2
çocuk babası olan Türkoğlu, iyi derecede
İngilizce biliyor. Türkoğlu'nun yerine atandığı
Kaymakam Kasım Fikret Dayıoğlu ise Kayseri
Vali Yardımcılığı'na atanmıştı.

Yaylasıyla keşfedilmeyi bekliyor

Geçtiğimiz hafda beldeyi ziyaret eden
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz
Ateş, yetkilileri turizm konusunda beldeye gerekli yatırımları yapmaya çağırdı.
Yerel seçimlerde CHP’nin beldede
başkanlığı ve tüm meclis üyeliklerini
aldığına dikkat çeken Ateş, "Sizlere
genel başkanımızın selamını getirdim.
İlk fırsatta genel başkanımızla birlikte
beldeyi tekrar ziyaret edeceğiz" dedi.

Eğriova Yaylası’yla ülkemizin en önemli turizm
merkezlerinden biri olmaya aday gösterilen
Karaşar beldesi ormanları ve doğal güzellikleriyle Ankaralılar tarafından da keşfedilmeyi
bekliyor.

Beypazarı’na bağlı Karaşar beldesi,
Ankara’ya 130, Beypazarına ise 30 km
uzaklıkta bulunuyor. Ülkemizin önemli
turizm merkezlerinden biri olmaya aday
gösterilen Karaşar beldesinde zümrüt
yeşili köknar ve çam ormanları ile çevrili
göleti, akar suları, orman içerisinde uzanıp giden
derin vadileri ve patikaları, ahşap, taş karışımı
yayla evleri ile Uzun Gölü’nü anımsatan
Eğriova Ankara’nın en güzel yaylarından biri
olarak gösteriliyor.

BEYPAZARILILAR ANKARA’DAKİ
İFTAR YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

Beypazarı Belediyesi ile Beypazarı Kültür
Dayanışma, Yardımlaşma Derneği ve Vakfı’nın
düzenlediği gelenekselleşen iftar yemeği;
Ankara’da yaşayan Beypazarılıları ve hemşehrilerini bir araya getirdi.

300’den fazla davetlinin bulunduğu iftar
yemeğine Beypazarı Belediye Başkanı M.
Cengiz Özalp katılamadı.

Gazi Mahallesinde Çalkı Cafe’de Beypazarı
yöresel lezzetlerinin yenildiği iftar öncesinde
konuşma yapan yetkililer “Dernek ve vakfımız
her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar
yemeğine bu yıl da katılımın çok olması bizleri
mutlu etmiştir. Bu iftar yemeğine katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum.” dedi. İftar yemeği
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Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi P. Katý No: 7-32 Beypazarý
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 Cep:0.532.557 98 53

münasebetiyle bir araya gelen Beypazarılılar,
yemeğin ardından birbirleriyle sohbet etme
imkanı buldular.

Kanal Türk Televizyonunda
Ramazan Keyfi Programında
Beypazarı

Ýmtiyaz Sahibi:Orta Anadolu Gazetecilik A.Þ. adýna Kemal Çelen
Genel Yayýn Yönetmeni : Kemal ÇELEN
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Murat ÇELEN

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine
u ymaya söz vermiþtir.
Gazetemizde yayýnlanan yazýlar
yazarlarýný baðlar.
Gazetemizde yayýnlanan yazý haber
ve fotoðraflarýn her tü rlü telif hakký
Orta An adolu Gazetecilik A.Þ.’ye aittir.
Ýzin alýnmadan, kaynak dahi gösterilerek
iktibas edilemez.
Dizgi: Orta Anadolu A.Þ.
Tel-Fax:762 51 63 Beypazarý
Baský: Orta Anadolu Baskı Tesisi
Tel-Fax:762 51 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
7 YTL
Kongre Ýlanlarý
60 YTL
Sosyal ilanlar
60 YTL

Çekimleri geçtiğimiz günlerde Beypazarı'nda
gerçekleşen sunuculuğunu Ataman Erkul'un
yaptığı Ramazan Keyfi Programı 11 Eylül
Cuma günü bugün saat 15:30 ve 12 Eylül
Cumartesi günü saat 17:30'da KANAL TÜRK
Televizyonunda Ramazan Keyfi Programında
yeniden yayınlanacak.
İki ayrı bölüm halinde, iki gün süreyle, sahurdan
önce de tekrarı yayınlanacak olan Ramazan
Keyfi programında Beypazarı camii ve türbeleri
ile birlikte Beypazarı kültürünün tanıtımına yer
verilecek.

Zabıta Amirliği ekipleri, Ramazan ayı ile birlikte
fırınlarda, imalathanelerde, sıkı bir denetime başlattı.
Zabıta Amirliği ekipleri, Ramazan ayı ile birlikte
fırınlarda, imalathanelerde, sıkı bir denetime başlattı.
Denetim yapan zabıta ekipleri, kontrollerde hem
sağlık koşullarına hem de işletmelerin uygunluklarına dikkat ettiler.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Beypazarı
Belediye Başkanı M. Cengiz Özalp ; Zabıta
Amirliğince gerçekleştirilen kontrollerin Ramazan
ayı boyunca sıkça yapılacağını belirterek gıda üreten
ve satan işyerlerinin gıda nizamnamesine uymaları
gerektiğini söyledi. Başkan Özalp, temizliğe riayet
etmeyen işyerleri hakkında cezai işlem yapılacağını
ifade ederek; “Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için
önemlidir” dedi.

SABİT
TELEFONDA
DEVRİM

Ev ve işyeri sabit telefon aboneleri de, 10
Eylül’den itibaren cep telefonu aboneleri gibi
numara taşıyabilecek, yeni dönemde sabit telefon
numaraları 7’den 10 haneye çıkacak.
Şehir içi sabit telefon hizmetlerinin 11 Mayıs’ta
rekabete açılmasıyla Türk Telekom’a yeni rakipler
çıktı, milletlerarası ve şehirlerarası sabit telefon
hizmeti vermek üzere lisans alan firma sayısı
50’yi buldu. Ev ve işyeri sabit telefon aboneleri
de, 10 Eylül’den itibaren cep telefonu aboneleri
gibi numara taşıyabilecek; yeni dönemde sabit
telefon numaraları 7’den 10 haneye çıkacak.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
Başkanı Tayfun Acarer, şehir içi telefon hizmetlerinin 11 Mayıs itibariyle rekabete açıldığını
hatırlatarak Türk Telekom gibi sabit telefon
hizmeti vermek üzere 50 firmanın lisans aldığını
bildirdi. Daha önce, milletlerarası ve şehirlerarası
sabit telefon hizmeti vermek üzere lisans alan
firma sayısının 32 olduğunu aktaran Acarer, 11
Mayıs’ta piyasanın rekabete açılması ile 18 yeni
firmanın daha lisans aldığını söyledi.
5 YENİ OPERATÖR NUMARA İSTEDİ
Bu işletmecilerin “sabit telefon hizmetleri işletmecisi” olarak tanımlandığını anlatan Tayfun
Acarer, işletmecilerin Türk Telekom ile ara
bağlantı sözleşmesi yapacağını dile getirdi.
Firmaların, Türk Telekom ile ara bağlantı ücretleri
konusunda anlaşamaması halinde BTK’ya müracaat edeceğini bildiren Acarer şöyle devam etti:
“Sabit telefon hizmetleri işletmecileri, Türk
Telekom’a bir ücret ödeyecek. Daha sonra bize
müracaat ederek, numara grupları alacak ve 10
Eylülden itibaren hizmet vermeye başlayacak.
Ancak, şu ana kadar sadece 5 işletmeci numara
almak için BTK’ya başvurdu. Ankara ve
İstanbul’da numara sıkıntısı var.”
ALAN KODLARI DA DEĞİŞECEK
Tayfun Acarer, yeni sistemin nasıl çalışacağını
anlatırken de “Örneğin, Ankara’da hizmet verecek
sabit telefon hizmeti işletmecileri bize başvurduğunda, biz Ankara’nın alan kodu olan 312’nin
bir fazlası 313 ile başlayan numara grupları vereceğiz. Türk Telekom 312’yi kullanmaya devam
edecek. Diğer işletmecilerin tümü 313’ü kullanacak. 312’deki numaralar bittiğinde Türk
Telekom’a da 313 grubundan numaralar verilecek”
ifadelerini kullandı.
NUMARA TAŞIMA BAŞLIYOR
Sabit telefon hizmetlerinde 10 Eylül’den itibaren
vatandaşlar ev ve işyerlerindeki sabit telefon
numaralarını aynı il içinde hem başka işletmecilere hem de başka semtlere taşıyabilecek. Şu
anda numara başka bir semte bile taşınamıyor.
Sabit telefon numaraları da artık 7 haneli değil, 10
haneli oluyor. Aboneler aynı il içinde arama
yaparken alan kodunu da çevirecek.
REKABET FİYATLARI YÜZDE 40 UCUZLATTI
Tayfun Acarer, şehir içi sabit telefon hizmetlerinde
rekabetin başlamasıyla fiyatların aşağıya ineceğini
belirterek, şehirlerarası ve milletlerarası sabit telefon görüşmeleri rekabete açılınca ücretlerin yüzde
40 civarında azaldığını hatırlattı. Şehir içi sabit
telefon hizmetlerinin rekabete açılmasının çok
köklü bir değişiklik olduğunu anlatan Acarer, “160
yıllık köklü bir gelenek yıkılıyor” dedi.
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SİZDEN GELENLER
Beypazarı Ankaranın göz bebeği

Mutlaka görülmeli...
Özellikle Ankaralılar için ulaşımı çok kolay ve hafta
sonları yoğun iş ya da okul günlerinin baskısından
kurtulup biraz huzur bulmak ve temiz hava depolamak için ideal bir mekan Beypazarı.
Şehir hayatının telaşı, kargaşası, koşuşturmacası,
birşeylere anında yetişmeye çalışma çabası oraya hiç
bulaşmamış sanki. Ama en güzeli de insanlarının
sıcak kanlılığı. Hem turistik bir bölge olmasından
hem de genetik özelliklerinden kaynaklı olsa gerek.
Beypazarı; esnafiyla, kadınıyla, erkeğiyle gerçekten
çok güleryüzlü, centilmen ve misafirperver.
Özellikle öğrencilere biraz daha fazla torpil geçtiklerini farketmemek içten bile değil. Tüm bunlar birleşince, öyle hoş bir yerden ayrılıp tekrar şehir denen
kargaşanın içine dönmek biraz ağır geliyor ama
olsun...
Beypazarı gibi Ankara’nın yakınında, şehir
insanının akıl sağlığını koruyabilmesi için arada bir
kaçıp sığınabileceği bir mekanın varlığı güven verici
desek abartmış olmayız herhalde. Yani özellikle
Ankaralılar için çok özel bir mekan. Öncelikle, size
vereceğimiz web adresinden Beypazarına dair bir ön
bilgi edinebilirsiniz: www.beypazari.bld.gov.tr adresi
size “nerede ne var” a dair fazlasıyla bilgi verecektir.
İkinci bir önemli nokata da tabiki ulaşım. Arabanız
varsa işiniz kolay. Eski Ankara- İstanbul yolu
üzerinden, varsa elinizdeki harita yardımıyla da, 100
km’lik bu yolu hemen hemen bir saatte katedebilir
ya da arabanız yoksa yukarıda vermiş olduğumuz
internet adresinden otobüs firmalarının numaralarını
edinerek yer ayırtıp her saat başı kalkan otobüslerden biriyle Beypazarı’na ulaşabilirsiniz. Orada kaybolmanız mümkün değil ama eğer garantici biriyseniz “Çarşı” denilen yerin hemen yakınında-esnafa
sorarsanız hemen bulursunuz- belediyenin danışmanlık bürosu mevcut. Oradan edineceğiniz bir broşürle
gezinize gönül rahatlığıyla ve yolları şaşırmadan
başlayabilirsiniz.
İlk olarak, yakın tarihimizin küçük bir bölümüne
dokunabileceğiniz Beypazarı Müzesi’ni ziyaret edebilirsiniz. Hafız Mehmet Nurettin Karaoğuz tarafından Ankara Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü’ne hibe
edilen bu müzede en az yüz yıllık mutfak alet edvatına, Arapça ve Osmanlıca eserlere, gösterişli bir gelin
odasına, iki- üç bebeğin aynı anda sallandığı, birbirlerine bağlı beşiklere, eski kıyafetlere rastlayabilir ve
ziyaretinizin sonunda dilek kuyusuna para atıp bir
dilek tutabilirsiniz. Bu arada müzenin bahçe
kapısının hemen solunda bulunan buğday ambarını
da incelemeden ayrılmayın, gerçekten çok ilginç.
Pek çok çeşit el emeği göz nuru kilimler, battaniyeler, tezgah dokuması ipekli örtüler, gümüş takılar
bulabileceğiniz Halk Evi’ni de ihmal etmeyin. Orada
çalışanlar size tüm atölyeleri gezdirip yardımcı olacaklardır. Özellikle gümüş takılar ve telkari
işlerinden en azından bir tane edinmeden oradan
çıkacağınızı sanmıyoruz, o kadar güzellerki...

Pazar yerinde hanımların el işlerini, baharatlarını, bir
sürü emekten geçirerek yaptıkları ev işi erişteleri,
salçaları, tarhanaları sergiledikleri standların önünden geçerken esnafın ikramıyla acıkan midelerin feryadı biraz olsun bastırılsada pirinç, sebze ve et
karışımından yapılan ve toprak kaplarda fırınlarda
pişirilen Beypazarı Güveci’ni ve kışın salamura
edilen yapraklarla yapılan Beypazarı Dolması’nı
yemeden dönmeyin. Üzerine bir de 80 kat yufkadan
yapılan ve kalınlığı 5-6 cm’yi geçmeyen cevizli
baklavadan da yedinizmi yemek faslını tamamlamış
olursunuz. Ama bizce Höşmerim Tatlısı’nın da tadına bakmayı unutmayın. Bu tatlının şöyle bir hikayesi
varmış: Zamanında bir köy kadının kocası uzun bir
seferden sonra çıkagelir. Kocasının önüne yemek
için koyacak hiçbir şey bulamayan kadın evde bulduğu süt, tereyağı, şekeri karıştırıp pişirir, kocasına
sunar ve “Hoş mu erim?” diye sorar. İşte tatlının adı
buradan kalma derler. Bu arada Beypazarı kurusunu
denemenizi mutlaka tavsiye ediyoruz, hatta sevdiklerinize alacağınız hediyelik eşyalar arasında en
makbulu bu tereyağlı lezzetli peksimetler olabilir.
Son olarak İnözü Vadisi ve Hıdırlık Tepesi’ne çıkmayı unutmamanız için size küçük bir hatırlatma
yapıyor ve geziyi dilediğiniz şekilde renklendirmek
size kalmış diyerek size iyi eğlenceler diliyoruz.
Unutmadan son bir not: Bir bölgeyi tanımanın en iyi
yolu sokakları arasında dolaşırken kaybolmaktan
geçer. Deneyin gerçekten o güzelim sokaklar, restore
edilmiş eski yapılar size kendisini anlatacaktır,
inanın çok keyif alacaksınız.

ÝÞTE GAZETE BU YAA...
Haberler Ýnternette

Turistler
için ipek şal
dokunuyor
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Beypazarı Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı atölyelerde ipek kilim ve bürgü dokumanın ardından, ipek şal dokumasına da geçildi.
Beypazarı Halk Eğitim Merkezi ve Akşam
Sanat Okulu Müdürü Ercüment Doğan, tarihi
evleriyle ünlü ilçeyi her yıl on binlerce yerli
ve yabancı turistin ziyaret ettiğini söyledi. Bu
turizm potansiyelini göz önünde bulundurarak,
ilçenin geleneksel el dokumacılığının geliştirilmesi amacıyla Halk Eğitim Merkezi
bünyesinde açılan atölyelerde bir süredir ipek
kilim ve bürgü dokunduğunu hatırlatan
Doğan, kendi atölyelerinde dokunan ipek
kilim ve bürgülere ilçeyi ziyarete gelenlerin
yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Dokunan
şalların 1.75 santimetre boyunda ve 55 santimetre eninde olduğunu belirten Doğan, şu
anda ipek şallar için çok sayıda sipariş aldıklarını vurguladı. Atölyelerde fabrika
imalathanesi gibi çalışmaların yürütüldüğünü
aktaran Doğan, isteyenlerin
(www.beyhem.gov.tr) adresinden sipariş verebileceklerini kaydetti. Doğan, Halk Eğitim
Merkezi bünyesinde 44 dalda çeşitli kurslar
açıldığını bildirerek, vatandaşların taleplerine
göre yeni kurslar açmaya devam edeceklerini
ifade etti. Kurslara 842 kişinin kayıt olduğunu
belirten Doğan, 100 kişiden fazla vatandaşın
da sertifika almaya hak kazandığını sözlerine
ekledi.

Tam kapasite
üretim başladı

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 bulunan 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.

HABER-İLAN

BEYPAZARI (ANKARA) TRONA
(DOĞAL SODA) YATAĞININ
BULUNUŞ ÖYKÜSÜ

Armara'nın batısında bulunan Beypazarı ile Nallıhan
İlçeleri arasında yeralan Neojen sahasında ülkemizin
en büyük linyit yataklarından biri ile dünyanın sayılı
büyük yataklarından biri olan Trona (Doğal Soda)
bulunmaktadır. Bu yatakların ikisi de MTA Genel
Müdürlüğünce bulunarak ülke ekonomisine
kazandırılmıştır. Yaklaşık 450 milyon ton olan linyit
rezervi yörede kurulmuş olan 4x150 MW gücündeki
santraller ile bunlara ilave edilecek yeni ünitelerde
yakıt olarak kullanılacaktır. Cam, petrol, kağıt, deterjan ve kimya sanayi gibi birçok kullanım alanı olan
Trona'nın rezervi ise 240 milyon ton civarındadır,
Sahanın önemli yerleşim yerleri şunlardır; sahanın
tam ortasında TKİ (Türkiye Kömür İşletmeleri) ve
TEAŞ (Türkiye Elektrik Üretim A.Ş.)'a ait müesseseler ile Termik Santralin bulunduğu yer olan
Çayırhan bulunmaktadır. Batıda Nallıhan İlçesi,
Doğuda Beypazarı İlçesi, Güneyde ise linyit sektöründen birine adını veren Koyunağılı Köyü bulunmaktadır, Bu yerleşim yerleri dışında öykümüzde
adları geçen Davutoğlan, Çakıloba ve Zaviye Köyleri
bulunmaktadır, Davutoğlan Köyü; Çayırhan'ın hemen
batısında bulunmakta olup havzanın önemli faylarından biri olan Davutoğlan Fayı'na adını vermiştir.
Zaviye Köyü ise Beypazarı ilçesi'nin kuzeybatısında
olup adını ilk kez günümüzde belki de nesli tükenmiş
olan ve Orta Anadolu'da nadir görülen bir panterin
(leopar) vurularak yakalandığı (1974) yer olarak
duyurmuştur, Köy halkından odun toplayan bir
kadından ürkerek kaçarken bir çukura yuvarlanan ve
bu kadının köy halkına haber vermesiyle vurularak
öldürülen bu panterin Tahnit (ilaçlanarak doldurulmuş) edilmiş hali MTA Genel Müdürlüğü Tabiat
Tarihi Müzesinde sergilenmektedir. Bu köy daha sonraları Trona yatağının bulunduğu yer olarak literatüre
geçmiştir. Havzada linyit aramalarına yönelik çalışmalar çok eskilere dayanmasına rağmen rezerve
yönelik yoğun çalışmalar MTA Genel Müdürlüğü
tarafından 1974-1986 yılları arasında yapılmıştır,
Trona'nın bulunuşu işte bu zaman aralığının
içerisinde yeralan 1979 yılının başlarına rastlamaktadır. MTA Genel Müdürlüğü'nün havzadaki çalışmalarına 1975 yılında kısa bir süre katıldım. 1977
yılında Kamp Şefi ve daha sonraları da proje yöneticisi olarak görevlendirildim. 1980 yılına kadar yaptığımız çalışmalar sonucunda havzadaki linyit rezervlerinin ekonomik değer taşıyan sınırlarını belirlemiş olduk. Havza'ya Neojen gölü; güneyde bulunan
Koyunağılı Sektöründe Doğu-Batı, Kuzeyde bulunan
Çayırhan-Beypazarı arasında ise KuzeydoğuGüneybatı yönünde bir eksen doğrultusunda yerleşmiştir. Koyunağılı sektöründeki çalışmalar 19741976 yılları ile daha sonraları yapılan çalışmalarla
tamamlanmış ve fizibilite raporu yazılmıştır,
Çayırhan İle Beypazarı arasında kalan kömürlü (o
zamanlar A ve B sektörleri olarak tanımlanan)
sahalardaki çalışmalar ise 1976 yılında başlamış ve
1986 yılında tamamlanmıştır, A ve B sektöründeki
linyit iki damar halinde olup daha sonraları bu
damarların yaklaşık 150 m altında bir linyit damarı
daha bulunmuştur, Dar bir alanda bulunan alt
damarın bu gün için ekonomik bir değeri yoktur,
Üstte bulunan 2 m ve 1.5 m kalınlığındaki linyit
damarları, Kuzeydoğuda yeralan Çakıloba ve Zaviye
köyleri civarında incelmekte ve derinleşerek
ekonomik özelliğini İyice yitirmektedir. Bu durumu
belirgin bir hale getirmek İçin sahada bulunan
Kuzeydoğu-Güneybatı yönlü antiklinal ve senklinallerin eksenlerinde ikişer adet sondaj yapmayı planladık, O za* man MTA'nın yaptığı sonda] yerlerinin
hazırlanması ve yollarının yapılması TKİ'ye bağlı
OAL (Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi) müessesesi
tarafından yapılıyordu. Yapmayı düşündüğümüz sondaj yerlerinden 359 nolu olanı Çakıloba Köyü'nün
yakınına düşüyordu, Ancak bu yerde yaklaşık 30 m
kalınlığında olan bir sileksit tabakasının her bir

metresinde yaklaşık bir adet sondaj matkabı tükeniyordu. Bunu önlemenin tek yolu bu lokasyonu sileksit
tabakasının olmadığı veya aşındığı yakın bir yere
taşıyabilmekti. Arazide yaptığımız gözlemler sonucunda Çakıloba Köyü'nün hemen yakınından geçen
derenin içinde bir yeri uygun bulduk, Ancak, bu yere
sondaj makinasını götürmek için yaklaşık 200 miik
bir yolun yapılması gerekiyordu. Yol yapımı için,
ilkelerinden ödün vermemiş, büyük maddi kaybı
olmasına rağmen karşı sendikaya geçmemiş ve biraz
da esmer tenli olduğu için "Kara Mehmet" lakabını
almış yiğit insan, TKİ dozer operatörü Mehmet Usta
ile görüştüm, Birlikte sahayı gezip yeri gösterdiğimde, yolun yapılmasının çok zor olduğunu söyledi. Ben kendisine bu işin ekonomik boyutunu anlattığımda, zor da olsa bu yolu yapabileceğini, ancak
zaman gerektiğini söyledi, Bu yolun yapılması
Çakıloba Köyü halkı için de önem taşıyordu. Çünkü
bu dereye inen bir yol oimadığından orada bulunan
araziden yeterince faydalanamıyortardı, Neticede
Kara Mehmet Usta 15 günlük bir çalışma sonucunda
bu yolu yaptı. Çakıloba köylüleri bir oğlak keserek
bunu kutladılar. Sondaj maklnası lokasyona yerleştikten sonra 19,2.1979 tarihinde dönmeye başladı, Bu
makinanın kuyu jeologları Ayşe SUN ile Erol SUN
idi. Kuyudaki ilerleme 180-190 metrelere doğru
geldiğinde işçiler, sondaj makinasının sirkülasyon
suyunun köpürdüğünü söylediler. Ben kendilerine
ellerini temizledikleri arap sabununu fazla kullandıklarını, köpürmenin bundan olabileceğini söyledim.
Ancak, bu köpürmenin eriyen Tronadan olduğunu
daha sonraları anladık. Sondaj İşlemi 20,3.1979 tarihinde sona erdi. Bu tarih» lerde hava devamlı yağmurlu olduğundan eriyen Tronanın yeniden kristallönmesine fırsat kalmadan dereye akarak suya
karışmış olduğu anlaşıldı. Sondaj işleminin bitiminden bir gün sonra yağmur dinmişti ve güneşli bir
hava vardı. Bu durumdan faydalanarak jeoloji
mühendisleri İsmail ÖZDEMİR, Yakup ÖZDEMİR
ve Zafer BAKİ ile birlikte ara arazi çalışması
yaparken 359 nolu sondaj yerine gözümüz ilişti.
Beyaz bir toprak yığınının çamur havuzunun kenarında . yığılmış olduğunu gördük, İşçilerin sondajda kullanılan Bentonit torbalarını oraya döküp gittiklerini
düşünerek hızla sondaj yerine doğru indik. Bir de
baktık ki gördüğümüz toprak yığını, beyaz renkli ve
çubuklar şeklinde kristallerden oluşmuştu,
Pamukkaie'dekİ travertenler gibi şekiller yaparak
hemen yakınından geçen dereye doğru akan sondaj
çamurunun şeklini almıştı. Bu nedir dîye yüksek
sesle söylendiğimde, hemen yanımda bulunan Zafer
BAKİ; "şef, işçiler sondaj makinasını yıkayıp gitmişler, bunlarda, sabunun köpükleri" diye espiri
yaptı. Hep birlikte gülüştük. Oradan bir numune
alarak kampa geldik, Ertesi gün Ankara'ya iş
görüşmesine çağrılmıştım, Bu numuneyi yanıma
alarak MTA Genel Müdürlüğü'ne getirdim. Almış
olduğum o numuneyi o zamanki Endüstriyel
Hammaddeler Daire Başkanı olan Sn. Dr. Ali
UYGUN1 a götürdüm. Bunun soda olabileceğini
söyleyerek ilgilenmesini istedim. Kendisi 4 gün sonra
Beypazarı'nda bulunan kampımıza telefon ederek
numunenin Trona (doğal soda) olduğunu, saha kapaması yapmamızı söyledi. Ben de hemen o gün civardaki yapılmış olan sondajların numune sandıklarını
yerlere sererek soda kristallerinin nerelere kadar
yayılım gösterdiğini kendimizce saptadıktan sonra,
kendi» sine kapanacak alanın koordinatlarını
bildirdim. Böylece saha MTA'ya kapanmış oldu.
Ancak, bir süre sonra bu sahanın etrafındaki yerlerin
özel sektöre kapatıldığını görünce şaşırdım, Bundan
sonra MTA Genel Müdürlüğü; uzun vadeli projeleri
kapsamında yaptığı çalışmalarla sahada yaklaşık 240
miyon ton Trona rezervi belirledi. Bu rezervle
sahanın dünyanın sayılı Trona yataklarından biri
olduğu ortaya çıktı
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ARA SIRA
MASKARALIKLAR

Ahmet GÖKSAN
a.goksan@hotmail.com

Kıbrıs’ı bir tatil beldesi olarak görmeyi
alışkanlık haline getirenler, havanın ısınması
ile birlikte, adaya akın etmeye başladılar.
AB’den başlayıp Birleşik Amerika
Devletlerindeki önde gidenler adada idiler.
Boş durmamak için de bir dizi görüşmeler
yaptılar. Ayrılırken de 2009 yılının sonlarına
doğru çözüme ulaşılabileceğinin türküsünü
söyleyerek ülkelerine döndüler.
Bu tür gezileri ayrıntıya girmeden kırıntı haber
olarak da görmemek gerekiyor. Bu güne değin
söylediklerini kırılmış plak gibi yinelemiş
olsalar bile, üzerinde durmak gerektiğine
inanıyoruz. Dikkatlerden kaçmaması gereken
ziyaret ise Avrupa Toplulukları (Adaletsizlik)
Adalet Divanı Başkanının ziyaretidir. Bay
Başkanın mendil büyüklüğündeki ülkenin
önde gidenleri olan ilişkileri de ilginçtir.
Bay Başkan (Vassilios Skouris)’a son ziyareti
sırasında mendilci başılar madalya vererek,
kendisini hizmetlerinden ötürü onurlandırdılar.
Orams davasının kesin karara bağlanması
süreci devam ederken, resmi çağrılı konuk
olarak mendilcilerin ülkesinde idi. Yaşanan bu
gelişmeler, oynanmakta olan orta oyununun
bir parçasıdır.
Diğer yandan Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisi
Yasal İşler Komitesi’nden bir grup Rum önde
gideninin 13 Mart 2009 gününde ATAD’ın
önde gidenleri ile resmi görüşmelerde bulundukları saptanmıştır. Bu nedenle alınan karar
yeni bir hukuksuzluk örneğidir.
Tüm bu gelişmelerden sonra Linda David
Orams çiftinin savunmanları, ATAD’na 23
Haziran 2009 gününde bir mektup gönderdiler.
Mektubun ekinde, Bay Başkanın Rum
Yönetimi ile olan yakın ilişkilerini belgeleyen
yazışmalar ve haberler yer almaktadır. Bu
durumun, yürütülmekte olan davanın bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşürdüğü vurgulanmaktadır.
Kıbrıs Türkleri de haklı olarak tepki veriyorlar. Buna karşın başarılı olacaklarını beklememek gerekiyor. Çünkü Türkiye’deki basında konuya ilişkin olarak hiçbir habere rastlanmamaktadır. Bu yaklaşım bazı soru işaretlerini
de beraberinde getirmektedir. İngiliz çiftin
konuyu İngiliz Temyiz Mahkemesi’nin değerlendirmesine sunma çabalarının da
sürdürülmekte olduğunu sizlerle paylaşmak
istiyoruz.
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 35. yılını kutlamaya
hazırlandığımız bu günlerde, ders alınması
gereken bir durumla karşı karşıya mıyız ne…
Geçtiğimiz ayın başında yapılan Avrupa
Parlamentosu seçimlerinin sonuçları, aradan
geçen süreye karşın tartışılmaya devam ediliyor. Bu sonuçlar, ırkçı yaklaşımların yükseldiğinin bir göstergesi olmasının ötesinde de
anlam içermektedir. Katılım oranlarının
düşüklüğü, bu ülkelerde yaşayanların halen
kendilerini Avrupa Yurttaşı olarak da kabul
etmediklerini gösteriyor. Ortak para kullanmanın beraberinde getirdiği pahalılık ve işsizliğin bu sonucun alınmasında birincil etken
olduğu görülmüştür. 2010 yılından itibaren,
kendi ulusal paralarını kullanma hazırlıklarının da yapılmakta olduğu biliniyor.
Ekonomik daralmaya koşut olarak artan işsizlik, korumacılığı da ön plana çıkarmıştır.
Küreselleşme olgusunun çöktüğü noktada
yaşanan bu sıkıntılar, AB’nin dağılma sürecini
tetiklemektedir. Ayrıca genişleme süreci de
durma noktasındadır. Slovenya Hırvatistan’ı,
Yunanistan Makedonya’yı ve mendil büyüklüğündeki ülke ise Türkiye’nin üyeliğinin
önünde takoz olma görevlerini başarı ile
sürdürmektedirler.
Yaşanmakta olan bu gerçeklere karşın, boyalı
kutularda boy gösteren bazı AB severleri,
gerçeklerden uzak yaklaşımlarla kamuoyu ile
bir anlamda alay ediyorlar. Buna hakları
olmasa gerek. Ulusal kurtuluş savaşı sırasında
ortalık yere çıkan İngiliz severlerle ortaklıkları
mı var ne…
Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasında
Hollanda’da oylarını büyük oranda arttıran
Özgürlük Partisi’nin, kısa dönem sonrasında
ortalık yere koyduğu yaklaşımları tehlike
yaratmaya başlamıştır. Bu ülkede yaşamlarına
devam etmekte olan Müslüman nüfusun
kendilerini tehdit altında görmeye başladıkları
haberleri gelmeye başladı bile.
28 Haziran 2009 gününde mendil büyüklüğündeki ülkede yayınlanan Alithia gazetesinde
ilginç bir değerlendirme yapılıyor.
Değerlendirme görev süresi dolmuş olan
Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiseri Bay
Millet’e aittir.
Bay Komiser kendisine, “Nerede ise Temmuz
ayına girdik. Sayın Bağış, hala iki halk ve iki
devletten söz ediyor. Türkiye’nin bilinen tezlerinden geri adım atmadığı görülüyor. Olaylar
bu kadar kısa süre içinde nasıl ilerleyecek”
sorusunu Bay Millet;
“Uzlaşma yönünde ilerlemeye gerçekten hazır
olup olmadıkları, kamuoyu önünde yapılan
açıklamalarla değil, kapalı kapılar ardında
yapılan görüşmelerde belli olacaktır. Bu bir
test olacak. Her halükarda varacağımız şey
karşılıklı ödünler olacak” diyordu. Karşı
tarafın ödüne yaklaşmadığı noktada ne gibi
yaptırımların uygulanacağına ilişkin hiçbir
bulguya rastlanmamaktadır.
İngiltere’nin “Birleşik Federal bir Kıbrıs, (AB
içinde olacak olması nedeniyle) kesinlikle
bölünmez olacaktır. Biz bunu istiyoruz.
Ayrılmaları hiçbir zaman olanaklı olamayacak
‘iki oluşturucu’ devletçiğe sahip (states)
Federal bir Kıbrıs istiyoruz. Bu da AB içinde
bir siyasi güvencedir” vurgusunu yapıyordu.
Bir hanımın yarım hamile olamayacağı
bilindiğine göre, ‘Oluşturucu Devlet’ de ne ola
ki… İngilizlerin Ananın Belgesi ile uydurdukları yeni bir tanım mı oluyor ne… SEVGİYLE
kalınız…
03 Temmuz 2009 - Ankara -

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

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
11 Eylül 2009 Cuma Yýl:5 Sayý:245 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

Karaşar Suyunu Belediye Satacak
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Karaşar Belediye Başkanı Ali Özdamar TBMM’ne
önerge verilen Karaşar suyu ile ilgili Bolu Belediyesi
ile süren mahkemenin devam ettiğini belirterek
"Karaşarın suyu çok güzeldir piyasaya çıktığında
tutulacagından eminiz, hedefimiz kendi suyumuzu
Belediye olarak satmak ve Belediye'ye gelir elde
edmektir " dedi.
Özel bir şirketinKaraşar suyu için çalışmalara devam
ettiği edinilen bilgiler arasında.

tamamen çözüldü.
Karaşar Belediye Başkanı Ali Özdamar yaptığı açıklamada "Belde halkının kullandığı içme şebeke suyuna yaptığımız çalışma ile günlük 150 ton su takviyesi
yaparak su sorununu hallettik daha önce taşmandan
boşa akan suyu şebekeye baglayarak halkın içme
suyu sorununu hallettik "dedi
KARAŞAR’DA ARAÇ İŞ FİLOSU GENİŞLİYOR
Karaşar Belediye Başkanı Ali Özdamar Belediyede
bulunan araç ve iş makinası filosunu genişletiyor.
Ağustos ayında hizmete yeni giren 4*4 kepçe,

İtfaiye aracı ile belediyenin hizmet verme yönündeki
hizmetleri artıyor.
Diyer yanda Başkan Özdamar Belde merkezinde halı
saha ve ışıklandırmanında çok yakında yapılacağını
belirtti.
Boçlu bir Belediye almasına ragmen hizmetlerde hızlı
tempo yakalayan Başkan Özdamarında
Belediyecilikte başarısını gösteriyor. Aylık halk
toplantıları yapan Özdamar sorunlarla yakından
ilgilenerek en kısa zamanda çözüme ulaştırmaya
çalışıyor.

Karayolları Bölge Müdürlüğünce yapılan
Beypazarı - Karaşar, Kıbrıscık yol ayrımındaki
kavşak düzenleme çalışmaları tamamlanmasına
rağmen vatandaş tepkileri sürüyor.
Beypazarı Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde,
Ankara’dan gelip İnözü Mevkiinde Karaşar –
Kıbrıscık istikametine dönüşünde orta refüj
kaldırılarak mevkinin fonksiyonel hale gelmesi
için yapılan kavşak düzenlemesi İmam Hatip
Lisesi yokuşunda banket çalışması ve yaya
kaldırımının yeniden yapılması nedeniyle son bir
ay içerisinde çok sayıda kazaya sebebiyet vereceği iddia edildi.
Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerinin
yerinde inceleme yapmadan mevcut duruma göre
değerlendirerek masa başında çizim yapması
sonucu yaklaşık 30 ağacın kesilmesi sonrası
yapılan kavşakla ilgili açıklama yapan Beypazarı
Belediye Başkanı M. Cengiz Özalp Karayolları
Bölge Müdürlüğü’nün yolu düzelteceği yerde
daralttıkları ve yolu mahvettiklerini, yerel yönetimin görüşünü alınmadan, oturdukları yerden
yaptıkları çizimler sonrası böyle üzücü bir durumun geliştiğini belirtti. Beypazarılı vatandaşlarından da sık sık kavşakla ilgili şikayet aldıklarını
söyleyen Özalp; ‘’kavşak çalışması Karayolları
Bölge Müdürlüğünce yapıldı, Beypazarı
Belediyesinin herhangi bir ilgisi yoktur’‘ dedi.
Kısa süre içinde çalışmanın yenilenmesi için
gerekli çalışmalara başladıklarını da belirtti.
İnözü Kavşağına Trafik Lambası Şart
Beypazarı girişinde bulunan ve onlarca turistik
tesisin geçiş yolunda bulunan Kavşakta trafik
ışıklarının olmaması kazalara davetiye çıkartmaya başladı.
Beypazarı girişinde bulunan ve turistik tesislerin
yanı sıra kıbrıscık yolu güzergahındaki kavşakta
trafik ışıklarının olmaması kazalara davetiye
çıkarıyor.
Daha önce bir çok kazanın oldugu kavşakta yeni
bir kaza olmadan sorunun çözülmesini isteyen
halk bu konuyu Beypazarı Karayolları Şefine iletmelerine ragmen çözülmediğini belirttiler.
Ayrıca şehir merkezi girişindeki ışıklı kavşağında
yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten ilçe
halkı sinyalizasyonda hata var. Araçlara kırmızı,
yayalara yeşil yanarken Bankalar caddesindeve

evren caddesinde kırmızı ışık nedeniyle bekleyen
ve yeşil yanınca fırlayıp geçmek isteyen araçlar
yayalara yeşil yandığını göremiyorlar. Yayalar
yeşil yandığı için yoldan geçmek isterken kendilerine yeşil yandı düşüncesiyle fırlayan araçlar
yeşil yanan ve geiş hakkı bulunan yayalara
tehlikeli anlar yaşatoyorlar. Bu yüzden yayalar ve
araç sürücüleri arasında da bazen tartışmalar

yaşanıyor. Her an bu hata yüzünden burada bir
kazanın olması an meselesi. Buraya acil bir göbek
yapılması ve sinyalizasyon sistemi hatasının
giderilmesi mal ve can kaybını önleyecektir.
Yetkililerin bu konuya duyarlı davranacaklarını
umuyoruz. Ayrıca denetimlerin artırılması gerektiğini vurguluyoruz.

İMAM HATİP LİSESİ YOKUŞU VE İNÖZÜ KAVŞAĞI TEHLİKELİ

KARAŞAR İÇME SUYU SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Karaşar'da su sorunu Belediyenin yaptığı çalışma ile

Müze evin
restorasyonu
çalışmalarına
başlandı

Özel İdare tarafından Kültür Evi Müzenin
Restorsayon çalışmalarına başlandı. Müze
tadilat tamirat nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı. Restorasyonuna başlanan müzenin 4 ay
içinde yeniden hizmete açılacağı belirtildi.
TÜRK EVİNDEN MÜZE:
Beypazarı Müzesi tipik "Beypazarı Evi" özelliklerini taşıyor. Binada 9 oda var. 1996 yılında "Tarih ve Kültür evi’‘ olarak açılan
müzenin bahçesinde Roma dönemi sütun
ayakları, mermer sütunlar, mezar kapakları,
Bizans kilisesi kalıntıları, Selçuklu koç
heykeli, Osmanlı dönemi Sıkma Taşı, Dilek
Kuyusu yer alıyor.

Boztepe Mevkii
Oğuzkent Yolu
üzerinde 436 m2
arsanın10.000 TL
ipotek alacağımın
karşılığı devretmek
istiyorum.
Cep:0.543.3122419

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

BU FIRSAT KAÇMAZ
TEL:762 51 63

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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.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

Devlet Meteoroloji İşleri (DMİ)
Genel Müdürlüğü, olası sel
afetlerine karşı tedbir almaları
konusunda vatandaşları uyardı.

Afetlerden kurtulmak veya can ve mal kaybını en aza
indirmek için öncelikle radyo, TV gibi iletişim araçlarıyla
hava durumunun takip edilmesini isteyen DMİ'nin önerileri
şöyle:
1-Evde değerli eşya ve önemli belgeleri yüksek yerlere
kaldırın.
2-Varsa afet ilk yardım çantasını yanınıza alın.
3-Su kaynakları kirlenebileceğinden, yedek içme
suyunuzun olduğundan emin olun. Suyun evi terk ettiği her
yerden içeri de girebileceğini hatırlayın.
4-Selin kullanabileceği ark, hendek, vadi ve kanyon gibi
yerlerden uzak durun. Açık alandaysanız en yüksek cisim
siz olmayacak şekilde tepeye çıkın.Sel anında yüksek yerlere çıkın.
5-Asla sel suyu içinde araba kullanmayın, ölümlerin yüzde
80'inin araç içinde olduğunu unutmayın. Aracınızı selden
etkilenmeyecek bir yere çekin. Sel suyu, akıntı ya da
nehirlerde yürümeye çalışmayın. Hızla akan 15-20 cm
derinlikteki suyun bir insanı devirebileceğini akıldan çıkarmayın.
6-Ev ya da işyerinizi boşaltmanız gerekiyorsa elektrik,
doğalgaz vb. kapatın. Çok gerekli olmadıkça yolculuğa
çıkmayın.
7-Selden sonra, binalardaki yapısal hasarı kontrol edin.
8-Karanlıktaysanız mum değil el feneri kullanın.
9-Sel suyu ile temas etmiş bütün gıda malzemelerini 'konserve dahil' atın."

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

DÜĞÜN SÜNNET NİŞAN
VİDEO KASETLERİNİZ
CD YE AKTARILIR

ORTA ANADOLU REKLAMCILIK A.Þ.

Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

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

Kemal ÇELEN Gsm: 0.532.557 98 53

DİJİTAL BASKI MERKEZİ
Kaşeleriniz 20 Dakikada hazır

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

Beypazarı için Hava Durumu

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin
bir çok yerinde şiddetli yağış uyarısında bulunarak,
vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
Yapılan son değerlendirmelere göre şiddetli yağış
görülecek yerler şunlar:
Marmara, Ege, Batı Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur),
Doğu Karadeniz (Trabzon, Rize, Artvin) ile öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir,
Ankara'nın batı ilçeleri), Batı Karadeniz (Bolu, Düzce,
Karabük, Zonguldak, Bartın) ve Doğu Anadolu'nun
kuzeydoğusunda (Kars, Ardahan) sağanak ve gök
gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların, ilk
saatlerde Doğu Karadeniz kıyılarında (Trabzon, Rize ve
Hopa), öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege (Muğla,
Aydın, İzmir), Denizli, Manisa ile Antalya'nın merkez
ve batı ilçelerinde (Finike, Kemer, Kaş ve Kalkan)
akşam saatlerinden sonra ise Marmara bölge geneli.
Hava sıcaklığı, Marmara'nın batısı, Ege ve Batı
Akdeniz'de 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde 1 ila
3 derece artacak. Rüzgar, Genellikle kuzey yönlerden,
Akdeniz kıyıları ile zamanla ülkemizin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra
orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli
olarak esecek.
-KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISISağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek
yağışların, ilk saatlerde Doğu Karadeniz kıyılarında
(Trabzon, Rize ve Hopa), öğle saatlerinden itibaren Kıyı
Ege (Muğla, Aydın, İzmir), Denizli, Manisa ile
Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde (Finike, Kemer,
Kaş ve Kalkan) akşam saatlerinden sonra ise Marmara
bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel,
su baskını, taşkın, yıldırım düşmesi, toprak kayması,
ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiğini duyurdu.
-BÖLGELERE GÖRE HAVAMarmara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden
itibaren aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
geçecek. Yağışların akşam saatlerinden sonra bölge
genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
Ege: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı
sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Yağışların öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege (İzmir,
Aydın, Muğla) ile Denizli ve Manisa çevrelerinde
kuvvetli olması bekleniyor.
Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz (Antalya,
Isparta, Burdur) aralıklı sağanak ve gökgürültülü
sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Antalya il merkezi
ile batı ilçelerinde (Kemer, Finike, Kaş ve Kalkan)
kuvvetli olması tahmin ediliyor.
İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden
sonra Eskişehir ile Ankara'nın batı ilçeleri (Polatlı,
Beypazarı, Güdül, Ayaş) aralıklı sağanak ve
gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek
Batı Karadeniz: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlarinden
sonra Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın
çevreleri sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.
Orta ve Dogu Karadeniz:Parçalı çok bulutlu, Doğu
Karadeniz kıyıları ile Artvin çevreleri sağanak ve
gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; ilk
saatlerde Trabzon, Rize ve Hopa çevrelerinde kuvvetli
olması bekleniyor.
Dogu Anadolu: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra
Kars ve Ardahan çevreleri kısa süreli ve yerel olmak
üzere sağanak ve
Sıcaklık (ºC)
27,6 °C
gökgürültülü sağanak
Nem
(%)
31
yağışlı.
Basınç
(hPa)
1006,2
hPa
Beypazarı’nda ise son 6
.......
Görüş
(km)
günlük hava tahmin
raporu ise şöyle;
Rüzgar (km/sa) Kuzeydoğudan 4

12 Eylül Cumt.
En Yüksek
27°C
En Düşük
17°C

15 Eylül Salı
En Yüksek
26°C
En Düşük
12°C

13 Eylül Pazar
En Yüksek
21°C
En Düşük
15°C
16 Eylül Çrşam.
En Yüksek
27°C
En Düşük
12°C

14 Eylül P.tesi
En Yüksek
24°C
En Düşük

11°C

17 Eylül Perşem.
En Yüksek
26°C
En Düşük
12°C

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

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

