BEYPAZARI SODASI DÜNYA PAZARLARINDA
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Türkiye'nin maden ihracatına önemli katkı
sağlayacak projeler arasında yer alan ve
kısa bir süre önce tam kapasiteyle üretime
geçen Beypazarı trona (tabii soda) üretim
üretim tesislerinden dış pazarlara sevkiyat
başladı 350 bin tonluk ilk büyük ihracat
Lüksemburg'a yapıldı
Edinilen bilgiye göre, tesislerde üretimi
gerçekleştirilen 350 bin tonluk ilk büyük
bağlantının Lüksemburg'a gerçekleştirildi.
500 bin tonluk üretim kapasitesine sahip iki
ayrı üniteden oluşan tesislerin ilk ünitesinin
tam kapasite ile hizmete alınmasının ardından, ikinci ünitesi de kısa bir süre önce tam
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kapasiteyle üretime alınmıştı.
Park Grubu ile Eti Maden İşletmeleri Genel
Müdürlüğünün ortak olduğu Eti Soda şirketi
tarafından üretim çalışmaları sürdürülen
Beypazarı trona tesislerinde yılda 1 milyon ton
kapasiteyle soda üretimi planlanıyor.
Türkiye'nin yabancı sermayeye açılan projeleri
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
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Diyanet-Sen den
Beypazarı Ziyareti

Diyanet-Sen Genel Teşkilatlanma Sekreteri
Hacıbey Özkan, Genel Araştırma ve Dışilişkiler
Sekreteri Mehmet Yaman, Ankara 2 Nolu Şube
Başkanı Rahim Çelik ve Eğitim Sekreteri Ahmet
Erdem 1 Ekim 2009’da Diyanet-Sen Beypazarı
İlçe Temsilcisi Emin Kabasakal’ın annesinin
vefatından dolayı taziye ziyaretinde bulundular.
Ziyarette Beypazarı yönetiminden Cihan Kurt ve
Ahmet Yılmaz da hazır bulundu
Diyanet-Sen heyeti daha sonra ilçe müftülüğünü
ziyaret ederek, sendikal çalışmalar konusunda
bilgi verdiler ve çalışanların sorunlarını dinlediler
Daha sonra Ayaş’a geçen heyet İlçe Müftüsü
Muhammed Güney’i ziyaret ederek çalışmalar
konusunda bilgi alışverişinde bulundu.
Görüşmede Ayaş İlçe Temsilcisi Abdülkadir Sarı
da hazır bulundu

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü araç
sahiplerini bilgilendirici broşür dağıttı

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğünün araç sahiplerini bilgilendirici broşürde şu konulara yer verildi.
Beypazarı’nda kaymakamlık önünden, Atatürk parkı
önüne kadar uzanan yol üzerine, bazen çift sıra
halinde park edilen araçlar sorun teşkil ediyor, bu
sorun bir türlü çözülemiyordu. Bu nedenle
Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü bugünlerde bizzat araç sahiplerine bilgilendirici broşür dağıtıyor.
Broşürün son sayfasında yer alan metin şu şekilde;
"Trafik akışını engellediğinden, Hastane Caddesi,
Milli Eegemenlik Caddesi, Hanlarönü, İrfan
Gümüşel (Bankalar) Caddesine araç park etmek
yasaktır.Lütfen araçlarınızı otoparklara bırakınız.
İşyerleri olan esnaflarımız dahil, bütün vatandaşlarımızın motosiklet ve araçlarına belirtilen yerlerde en fazla 15 dakika duraklamalarına izin verilebilecektir.
Otel işletmecileri, cezai yaptırım ile karşı karşıya
kalmamaları için lütfen müşterilerinizi araç park
etme konusunda uyarınız ve onları otoparklara yönlendiriniz.
Yolcuların güvenli bir şekilde binip ve inebilmesi
için lütfen, belediye şehir içi otobüs duraklarına
kesinlikle resmi araçlar dahil hiçbir aracınızı park
etmeyiniz veya durdurmayınız.
Diğer sürücüleri tehlikeye düşürdüğünden, lütfen
Alparslan Türkeş Bulvarı üzerine Kamyon, otobüs,

Traktör vb.araçlarınızı park etmeyin.Hatalı park
veya duraklamaların cezası 61 Tldir..."
BEYPAZARI GİRİŞİNDE BULUNAN VE
ONLARCA TURİSTİK TESİSİN BULUNDUGU
KAVŞAKTA TRAFİK IŞIKLARININ OLMAMASI
KAZALARA DAVETİYE ÇIKARIYOR.
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
tenetimlerin artırılmasını gerektiğini vurguluyor.

Otomobil Traktöre
Çarptı: 2 Ölü

Beypazarı Yakınlarında, Beypazarı - Ankara
Karayolunda, Azmak Mevkii 12'inci Kilometrede
23.09.2009 gece kaza meydana geldi. Kazada önünde
giden traktöre çarpan otomobilin sürücüsü ile yanında
bulunan bir kişi öldü.

Beypazarı Kavunu Adıyaman Kahta'da Yetişmeye Başladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ilk defa 'Beypazarı
kavunu' yetiştirilmeye başlandı.
Kahta'nın Şahintepe köyünde ekilen Beypazarı

ARA SIRA

Ahmet GÖKSAN

a.goksan@hotmail.com

KIŞKIRT-MAYIN

“Biz, bulunduğumuz acınaklı vaziyeti bizden
sonra gelecek olanlara bırakmak istemiyoruz.
Yine istemiyoruz ki, yüz kızartıcı ve bizlere
lanet ettirici bir eser bırakalım”
Dr. Fazıl KÜÇÜK
Kıbrıs’ta soruna çözüm bulabilmek
adına başlatılan görüşmeler Eylül ayında birinci yılını dolduracaktır. Bu sürede ne kadar ilerleme kaydedildiği hangi konularda kesin
uzlaşının sağlandığı belirsizliğini korumakSayfa 3’d e
tadır.

kavunu beklenenden daha verimli ürün vermeye
başladı. Adıyaman bölgesinde yetişen kavunlardan
oldukça farklı bir yapıya sahip olan Beypazarı
kavunu sert olduğu kadar tatlı da. Muhafaza edildiği
taktirde uzun süre saklanabilen kavunların rengi de
diğer kavunlardan daha sarı olduğu görüldü.
Beypazarı’ndan götürdüğü tohumları deneme amaçlı
ektiklerini söyleyen Osman İnan," bölgemizde tütün
kalktıktan sonra Kahta Ziraat Odası ve bütün çiftçiler
olarak alternatif ürün arayışına girdik. Adıyaman bölgesinin iklim yapısına uyacak ürünler üzerinde
yoğunlaştıktan sonra daha önce aynı aileden olduğu
halde ekilmeyen ürünlerin ekiminin daha iyi olacağını düşünerek Beypazarı kavunu ekimine
başladık" dedi.
Beypazarı Kavunu Evliya çelebinin yazılarına da
konu olmuş, çok tatlı kavunu olur diye övmüştü.

SİZDEN GELENLER

BEYPAZARI ELEŞTİRİLERİNE DİKKAT

İnternet sitelerini geziyormusunuz. Gezerken
Beypazarı’nı öven yazılar kadar aralarda blog sitelerde, forum sitelerde Beypazarı hakkında bazı okumsuz yazıların da çıktığını görüyormusunuz.
Beypazarı milliyetçisi hep övücü yazılara değil, yerici yazıları araştırır. Bu yazılardan yola çıkarak nerelerde yanlışlar yapılıyor, neyimiz eksik gibi iç
muhasebeye çeker kendini. Demekki ilçeye gelenler
kendilerince eksik bir şeyler görmüşlerki web sayfalarında olumsuz yazılar yer alabiliyor. Yazısı 2’de

BÖLGEMİZ ŞİRKETLERE
KAZANDIRIYOR
Ciner Grubu'nun 3 şirketi,
Türkiye'nin 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu arasında

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) ''Türkiye'nin 500
Büyük Sanayi Kuruluşu 2008 Yılı Raporu''na
Ciner Grubu’nun 3 şirketi girdi.
Ciner Grubu’na bağlı; Park Teknik Elektrik
Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş., Park
Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.,
Park Termik Elektrik San. ve Tic. A.Ş, Türkiye'nin
en büyük sanayi kuruluşları arasında yer aldı.

HABER
ÝSTÝHBARAT

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

Müdürlüğünün de hissesinin bulunduğu Eti-Soda
A.Ş tarafından yürütülüyordu. Dünyada kullanımı çok yaygın olan soda külü, öncelikli
olarak cam sanayinde kullanılıyor. Tamamen dış
pazarlara yönelik olarak üretim yapacak
tesislerde yılda 200 milyon doların üzerinde bir
ihracat hedefleniyor.
Trona Cevheri Hakkında Bilgiler ve
Türkiye’deki Trona Projesinin Öyküsü
Trona nedir?
Trona cevheri, tabiatta doğal olarak bulunan soda
minerallerinden en yaygın olanıdır. Doğal Soda
Külü üretiminde kullanılan temel hammaddedir.
Haberi Sayfa 2’de

Cep:0.532.557 98 53

Çamlıdere Orman Yangını’na
Beypazarı Orman İşletme
Ekipleri de katıldı
BEYPAZARI

Peçenek bölgesi Yılanlı köyü yakınlarındaki
karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda,
öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle
yangın başladı.
Yangına, Çamlıdere Orman İşletme Şefliğinin
arazöz ve orman işçileriyle müdahale ettiği,
Kızılcahamam ilçesinden de takviye ekiplerin bölgeye sevk edildiği bildirildi. Peçenek bölgesi Yılanlı
köyü yakınlarında çıkan yangını söndürme çalışmasına Çamlıdere, Kızılcahamam, Beypazarı,
Bolu'nun Gerede ve Mengen ile Çankırı'nın Çerkeş
ilçelerinden orman işletme ekipleri de katıldı.
Çok sayıda köylünün de gönüllü olarak yer aldığı
söndürme çalışmalarında, 10 arazöz ile 5 iş makinesi kullanıldı.
Çamlıdere ilçesinde çıkan orman yangını yoğun
çabaların ardından söndürüldü, ilk belirlemelere
göre 10 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangının
çıkış nedeniyle ilgili araştırmalar sürüyor.
01.10.2009

GENÇLİK DEĞİŞİM
PROĞRAMI KAPSAMINDA
GÜNEY KORELİ 20 ÖĞRENCİ BEYPAZARINA GELDİ

TÜRKİYE GÜNEYKORE ikili GENÇLİK
DEGİŞİM programı kapsamında 26 eylül 4 ekim
yarihleri arasında Türkiyeyi ziyaret eden heyetin
27-28 eylül tarihindeBeypazarı ziyareti Ünivesite
Ögrençisi 20 koreli genci Beypazarında 10 Aile
tarafından agırlandı kültürel degişim gerçekleştirildi Ögrenciler halk evinde kendilerini agırlayacak
ailelere kendi kültürlerinden danslar sundular ve
daha sonra Beypazarını gezdiler. Belediye Başkanı
Cengiz Özalp i makamında ziyaret eden Ögrenciler
Başkanın kendilerini makam odasında agırlamasından dolayı çok teşekkür ederek, kore de şimdiye
kadar hiç bir Başkanın makam odasını görmediklerini belirttiler. Ögrenciler Başkan Cengiz
Özalp’e Beypazarı hakkında bir çok soru sordular

Beypazarı’nda 4 bin
mevsimlik tarım işçisi
sağlık kontrolünden geçirildi. Haberi 4’ de

Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul Günay;
‘’Divriği’nin Beypazarı,
Kastamonu olması için
gayret sarf ediyoruz’‘ dedi.
Haberi 3’de

Çankaya Belediyesi’nde promosyon üzerinden yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla ilgili başlatılan operasyonda
Gözaltına alınan 15 kişi arasında dönemin Belediye
Başkanı Muzaffer Eryılmaz’ın yardımcıları CHP
Beypazarı Belediye Başkan Adayı İsa Varlı, Nuri Telek
Haberi sayfa 4 de
ve Bedia Söylemez de bulunuyor.

Haberi 2’de

EPDK dan 2009 da
Elektriğe yüzde 21,08
zam Haberi 3’de

Bölgemiz Firmaları 100
şirket arasında

Haberi 3’de

ÇAYIRHAN KUŞ
CENNETİNE
150.000 TL
ÖDENEK

Ankara İl Genel Meclisi Toplantısında Sefa
Varlık İlçe İnsan Hakları Kurul Üyeliğine, Seyit
Çakır Kent Konseyine İl Genel Meclisi temsilcisi olarak seçildiler.
Haberi 4’de
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Baştarafı Sayfa 1’de
Trona nedir?
Trona cevheri, tabiatta doğal olarak bulunan soda
minerallerinden en yaygın olanıdır. Doğal Soda Külü
üretiminde kullanılan temel hammaddedir.‘Sodyum
karbonat’ veya ‘Tabii Soda’ olarak da adlandırılır.
Suda çok kolay eridiği için yeryüzünün yüzey
tabakalarında pek rastlanmaz ve genellikle başka
madenler aranırken tesadüfen bulunan bir maden
çeşididir. Rengi içerdiği diğer maddelere ve saflığına
bağlı olarak şeffaftan başlayarak beyaza, koyu sarıya
ve bazen kahverengiye kadar değişir.
Trona’nın başlıca kullanım alanları nereleridir?
Trona esas olarak ticari alanda bazı yöntemler ve
proseslerden geçirildikten sonra farklı dökme yoğunluklarında ‘Doğal Soda Külü’ne dönüştürülür. Dökme
yoğunluklarına göre de Doğal Soda Külü; ‘Ağır Soda
Külü’ ve ‘Hafif Soda Külü’ olarak isimlendirilir.
Soda Külü ise cam üretiminde, deterjan üretiminde,
selüloz ve kağıt üretiminde, demir ve çelik
endüstrisinde, alümine üretiminde, bazı kimyasal
maddelerin üretiminde, fotoğrafçılıkta, galvaniz
kaplama banyolarında, su arıtımında ve daha pek çok
kimyasal işlemde kullanılmaktadır. Başlıca kağıt ve
tekstil sektörü olmak üzere daha pek çok sektörde de
yan mamul olarak kullanılır. Trona topraktan
çıkarıldığı şekliyle, sadece baca gazı desülfürizasyonunda ve bazı hayvan yemlerinde katkı maddesi
olarak kullanılmaktadır. Genel olarak kullanım alanlarına bakıldığında ise Doğal Soda Külünün yaklaşık
%50’lik bir oranla cam sanayiinde, yaklaşık %27’lik
bir oranla kimya sanayiinde ve yaklaşık %11’lik bir
oranla sabun ve deterjan sanayiinde kullanıldığını
görmekteyiz. Bir örnek verecek olursak, cam üretiminde her 1 Ton cam üretimi için yaklaşık 200 Kg.
ağır soda külü tüketimi gerekmektedir.
Peki, bu kadar çok ve farklı alanda doğrudan ya da
dolaylı olarak kullanılan, dünyada sadece birkaç
ülkede bulunan Trona cevherinden üretilen Doğal
Soda Külünün bir alternatifi var mı?
Günümüzde soda külü üretiminin %70’i sentetik
yoldan, %30’u da doğal yoldan yani Trona
cevherinden üretilmektedir. Özetle Trona’dan elde
edilen Doğal Soda Külü’nün alternatifi ‘Sentetik
Soda Külü’dür. Sentetik soda külü üretimi için de;
kaya tuzu, amonyak ve kireç kullanılmaktadır. Ancak
sentetik soda külü üretimi için kullanılan yöntem ve
proseslerde tesisten çıkan sıvı atıkların önemli miktarlarda klorür içermesi, deniz, göl, nehir gibi su
yataklarını kirletmesi, ayrıca katı atıkların da zararlı
maddeler içermesi nedeniyle önemli çevre kirliliği
söz konusu olmaktadır. Bu nedenle de bir çok ülkede
sentetik soda külü üretim tesisleri kapatılmaktadır.
Ayrıca, sentetik soda külü üretimi, Trona’dan elde
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edilen doğal soda külü üretiminden çok daha fazla bir
maliyete neden olmaktadır. Özetle Trona’dan elde
edilen doğal soda külü, hem daha ucuza mal olması
ve hem de çevreye hiçbir zararlı etkisi bulunmaması
nedenleriyle çok daha fazla avantaj sağlamakta ve
tüketiciler tarafından tercih edilmektedir. Bugün
Amerika, Çin ve kısmen Meksika dışındaki 34 ülkede
(ki bunlar arasında Dünyada ikinci büyük bir Trona
rezervine sahip olan Türkiye de bulunmaktadır)
Sentetik Soda Külü üretimi yapılmaktadır.
Dünyadaki en büyük işlenebilir Trona rezervi nerede
bulunmakta, ne kadar Doğal Soda külü üretilmektedir?
Bugün dünyadaki işlenebilir Trona rezervlerinin yaklaşık 45 milyar ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu rezervin yaklaşık 38 milyar tonluk kısmı
Amerika Birleşik Devletleri’ndedir. ABD’deki
Wyoming, Colorado ve California yataklarından her
yıl yaklaşık olarak 16 milyon ton Trona cevheri
çıkarılmakta, çıkarılan bu miktardan yaklaşık 10.5
milyon ton Doğal Soda Külü üretilmekte ve kendi iç
ihtiyaçlarının yanı sıra başta sanayileşmiş Avrupa
ülkeleri olmak üzere dünya pazarlarına satılmaktadır.
Peki Türkiye ve diğer ülkelerdeki durum ne?
Türkiye, Ankara yakınlarındaki Beypazarı ilçesindeki
rezervlere (yaklaşık 250 milyon ton) ilave olarak,
yine Ankara’nın Kazan ve Sincan ilçelerinde bulunduğu son günlerde açıklanan (yaklaşık 650 milyon
ton) rezervleriyle yaklaşık 900 milyon tonluk
işlenebilir Trona rezervine sahiptir ve dünyada ikinci
sırada yer almaktadır. Türkiye dışında Çin’de yaklaşık olarak 200 milyon tonluk bir rezerv olduğu ve
işlendiği bilinmektedir. Meksika’da, Kore’de,
Hindistan’da, Pakistan’da, bazı Güney Afrika
cumhuriyetlerinde, Bolivya’da, Brezilya’da ve
Venezuela’da da Trona yatakları mevcuttur. Ancak bu
yatakların neredeyse tamamı sodyum karbonatlı göl
yataklarında yer almaktadır ve Doğal Soda Külü elde
edilmesi çok zor ve uzun bir proses gerektirmektedir.
Dolayısıyla ABD, Türkiye ve Çin dünyada işlenebilir
Trona rezervleri açısından ilk sırada yer alan ülkelerdir.
Trona’nın Türkiye’deki tarihçesi…
Ülkemizdeki Trona madeni 1979 yılında MTA’nın
Ankara Beypazarı bölgesinde yürüttüğü kömür arama
çalışmaları sırasında tesadüfen bulunmuştur. Daha
sonra yapılan rezerv çalışmalarının ardından ise 1983
yılında Etibank’a devredilmiştir. Yine aynı tarihlerde
Trona 2840 sayılı yasa ile “Devletçe İşlenecek
Madenler” listesine alınmıştır. 1983 yılından itibaren
de, bugün dünya Trona kartelini oluşturan ABD orijinli FMC Wyoming Corporation ve Belçika orijinli
Solvay grubu gibi ABD Trona yataklarının büyük bir
kısmının kontrolünü ellerinde tutan firmaların
Trona’ya ilgi duyduklarını ve yine bu yıllarda
Etibank ile görüşmelere başladıkları bilinmektedir.
Başlatılan fizibilite çalışmaları 1983’ten 1997’ye tam
14 yıl sürmüş, bu çalışmalar sonunda söz konusu şirketler Trona için ‘çıkartılamaz, fizibıl değil’ raporu
vermişlerdir. Özetle, dünya kartelinin belkemiğini
oluşturan bu şirketler ülkemizi tam 14 yıl boyunca bu
şekilde oyalamışlardır. Bu arada ( 1983-1997 yılları
arasında) 1994 yılında çıkarılan 3971 sayılı yasa ile
Trona madeni “Devletçe İşlenecek Madenler”
statüsünden çıkarılmış ve özel sektör tarafından
işletilmesine de imkan tanınmıştır. 1997 yılında
madenin çıkartılmasının uygun olmadığını söyleyen
yabancı firmalar meydanı terk etmişlerdir.
Bunun üzerine, Eti Holding 1998 yılında yerli firmalarla kurulacak bir ortaklık yoluyla bu madenimizden Doğal Soda Külü üretiminin sağlanması, iç ve
dış satım yapılması yönünde bir karar almış ve ihaleye çıkmıştır. Eti Holding tarafından açılan bu ihaleye teklif veren Demir Export, Süzer-STFA Grubu ve
Park-Bayındır Grubu arasında en fazla fiyatı ve kurulacak şirkette Eti Holding’e en fazla ortaklık hissesi
payını Park-Bayındır Grubu vermiş ve ihaleyi kazanmıştır (Yıllık en az 4 milyon USD kira bedeli ve Eti
Holding’e %26 hisse verilmiştir. Diğer teklif sahipleri
yıllık en fazla 1.2 milyon USD kira bedeli ve Eti
Holding’e daha az hisse önermişlerdir). Burada Park
Grubu’nun verdiği en yüksek kira bedelinin ve hisse
payının yanı sıra, özellikle yeraltı madenciliğinde

sahip olduğu tecrübe ve bilgi birikimi ile şu anda
Avrupa’nın en verimli yeraltı kömür madeni işletmesi
olan Çayırhan’da kendini ispat etmesinin de önemli
bir rolü olmuştur.
Park-Bayındır Grubunun ihaleyi kazanmasının ardından ne gibi gelişmeler oldu?
İhale şartnamesinde yer alan şartlar kapsamında oluşturulan Çerçeve Anlaşması doğrultusunda ortaklar, 23
Eylül 1998 tarihinde ortaklar anlaşmasını imzalayarak, Trona madenini çıkarmak, işletmek ve pazarlamak amacıyla Eti Soda A.Ş.’yi kurmuşlar ve bu şirketin %26 hissesi Eti Holding’e verilmiştir. Daha
sonra Bayındır Grubunun hisseleri, çerçeve ve ortaklar anlaşması hükümlerine göre tüm ortakların onayı
ve oybirliği ile Vakıfbank’a devredilmiştir.
Bugün Eti Soda A.Ş.’de Park Grubu’nun payı %72,
Eti Holding’in payı %26, Vakıfbank’ın payı %2’dir.
Mevcut çerçeve ve ortaklar anlaşmasına göre, Eti
Soda A.Ş’ de herhangi bir ortağın kendi hisselerini
yerli veya yabancı başka bir kuruma, firmaya veya
şahsa istedikleri gibi devretmesi veya satışı imkanı
mevcut değildir ve şirket yönetim kurulunun oybirliği
ile onayını gerektirmektedir.
1998 yılından bugüne Beypazarı Trona Projesinde ne
gibi gelişmeler oldu?
Eti Soda A.Ş., madenin fizibilite çalışmalarının yapılması ve Trona madeninden Doğal Soda Külü üretebilmek amacıyla kurulacak proses tesisi ile ilgili
mühendislik çalışmasını yapmak üzere dünyanın bu
konuda en iyi mühendislik ve müşavirlik firması olan
Amerikan Kvaerner Metals firması ile danışmanlık
anlaşması imzalamış, yaklaşık 1 yıl boyunca bu firma
ile çok detaylı incelemeler ve proses tesisi üzerinde
müşterek çalışmalar yapılarak fizibilite çalışmalarını
tamamlamıştır. Bu fizibilite çalışmaları 18 Mayıs
2000 tarihinde bitirilmiş, Eti Holding onayı ile ikinci
etap fizibilite çalışmaları başlatılmış ve bu ikinci etap
çalışmaları da 18 Mayıs 2001 tarihinde son bulmuştur. 18 Mayıs 2001 itibarıyle, madende tamamıyla
Park Grubu’nun kendi öz kaynaklarıyla yapılan çalışmalarda 1600 metre galeri açılmış idi. Bu rakam
Mayıs 2002 sonu itibarıyle 2056 metreye ulaşmıştır.
Park Grubu bugüne kadar Trona projesi için yapılan
fizibilite, maden araştırma ve galeri açma çalışmalarında gerekli tüm harcamaları tamamıyla kendi
öz kaynaklarından gerçekleştirmiştir.
Bundan sonraki süreçte neler olacak ve projenin
ülkemiz ekonomisine katkısı nedir?
Trona madenini işleyerek Doğal Soda Külüne
dönüştürecek olan Beypazarı’ndaki tesisin temeli
önümüzdeki günlerde atılacaktır. Proje tamamlandığında yaklaşık 300 milyon dolarlık bir yatırım
gerçekleştirilmiş olacak, Yıllık ortalama 2 milyon ton
Trona rezervi işlenerek 1 milyon ton Doğal Soda
Külü elde edilecek, projeyle 1.500 kişiye doğrudan,
yaklaşık 4.500 kişiye dolaylı istihdam olanağı sağlanmış olacak, 30 yılda ülkemize 4,2 milyar dolarlık bir
katma değer yaratılmış olacaktır. En önemlisi, ülkemizde ilk defa devlet ve özel sektör işbirliği ile ve milli
menfaatlerimize uygun biçimde bir madenimizin
işletilmesi ve bundan tam olarak istifade edilmesi
sağlanacak, diğer yer altı kaynaklarımızın da
işletilmesinde bu proje, başarılı bir model olacaktır.
Türkiye’nin diğer Soda Külü üreticilerine göre bir
avantajı var mı?
Pek çok… Öncelikle Türkiye’nin Beypazarı’ndaki
Trona rezervleri %87 tenörlüdür. Yani içeriğindeki
sodyum karbonat oranı %87 gibi oldukça yüksek bir
düzeydedir. Bu durum, Türkiye doğal soda külünün
kalitesini yükseltmektedir. Diğer bir önemli avantaj
ise ülkemizde Trona rezervlerinin bulunduğu noktanın ulaşımı ile ilgilidir. ABD’de dünyanın en büyük
Trona rezervlerinin bulunduğu Wyoming eyaleti
coğrafi konum olarak ABD topraklarının tam orta
noktasında bulunmaktadır. Bu da, üretilen Soda
Külünün önce demiryolu ile çok uzun bir mesafeye,
bir Amerikan limanına, oradan denizyolu ile
Avrupa’ya ve Avrupa’da da hammaddeye ihtiyaç
duyan üretim tesislerine üçüncü bir taşıma aracıyla
ulaştırılmasını gerektirmektedir. Bu da taşıma
maliyetlerinin bir anda üçe dörde katlanması demektir. Oysa Türkiye’nin coğrafi konum olarak Avrupa,
Ortadoğu, orta Asya ve Afrika pazarlarına yakınlığı
Türkiye’nin ürettiği Doğal Soda Külünü çok daha
ucuz maliyetlerle pazarlayabilmesi anlamına gelmektedir. Doğal Soda Külü pazarının yüzde 25’ini oluşturan Avrupa ve Ortadoğu, Asya ve Afrika pazarında
Türkiye daha avantajlı olacaktır.
Soda Külü pazarının şu andaki durumu nedir?
Dünya Soda Külü pazarının büyüklüğü bugün,
toplam yaklaşık 35 milyon tonluk üretim ile yaklaşık
3.5 milyar dolardır. Bu pazarın %70’ini sentetik
olarak üretilen soda külü, %30’unu da Trona’dan
üretilen doğal soda külü oluşturmaktadır. Dünya soda
külü talep, üretim ve satışlarında önümüzdeki yıllarda
da %2.5 seviyelerinde artışlar olacağı ve bu artışların
ise daha çok cam üretimi sanayiinde yoğunlaşacağı
değerlendirilmektedir. Sentetik soda külü üretiminin
maliyeti ile çevreye olan olumsuz etkileri ve çevre
kirliliğinin önlenmesi amacıyla sentetik üretim yapan
eski teknolojilerin modernize edilmesi için gerekli
olan maliyetin çok yüksek boyutlarda olması ve bu
nedenle de teker teker bu tesislerin kapatılması gibi
hususlar dikkate alındığında Beypazarı Trona
Projesinin geleceği ve pazar payının çok önemli olacağı ortaya çıkmaktadır.
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SİZDEN GELENLER

BEYPAZARI ELEŞTİRİLERİNE DİKKAT

İnternet sitelerini geziyormusunuz. Gezerken
Beypazarı’nı öven yazılar kadar aralarda blog sitelerde, forum sitelerde Beypazarı hakkında bazı okumsuz yazıların da çıktığını görüyormusunuz.
Beypazarı milliyetçisi hep övücü yazılara değil, yerici yazıları araştırır. Bu yazılardan yola çıkarak nerelerde yanlışlar yapılıyor, neyimiz eksik gibi iç
muhasebeye çeker kendini. Demekki ilçeye gelenler
kendilerince eksik bir şeyler görmüşlerki web sayfalarında bizim pek alışamadığımız yerici yazılar da
yer alabilmekte. Geleceğimizi kaybetmemek için bu
tür yazıların bence büyük önemi var. Önümüzü ve
arkamızı iyi görelim. Yoksa bu turizm yarına çıkmaya bilir. Hepimizin dikkat edeceğine inanıyorum.
Yazının yayınlandığı site adresi. ve yazıyı aynen alıp
uyarımamız açısından yayınlıyoruz.
http://gezgingun.blogspot.com/2009/07/beypazarmemleketimden-insan-manzaralar.html
GEZGİN'İN BLOGU
GEZGİNGUNDEN GUN GUN GUNDEM... NE?
24 Temmuz 2009 Cuma
Beypazarı & Memleketimden İnsan Manzaraları
Geçen hafta Beypazarı'ndaydık, yarım günlüğüne.
Pazar olduğu ve esnafın yarısı düğüne gittiği için
olsa gerek pek bir şey anlamadık. Sıcaktan o kadar
baygındık ki kendimiz dışında fotoğraf da
çekemedik pek, çekmeye değer pek bir şey de yoktu
belki. Beypazarlılar alınmasınlar ama, Safranbolu
çok daha güzel bir yerdi.
Çarşıyı dolaşacak olursanız, yokuşun en başlarında
bir kaç konak var, aşağıdaki fotoğraftaki ilan da bu
konaklardan birinde asılıydı. Afişin sempatik görünmek için mi yoksa doğal olarak mı bu şekilde hazırlandığını hala merak etmekteyim:
Bir de Beypazarı'nda bir vadi var, İnözü. Gerçekten

Ankara çevresindeki bu çoraklığın arasında yeşilliğiyle farkedilen bir doğal ortam, biraz daha
uğraşsam Toroslara benzeteceğim. "Su hayattır"ın en
büyük kanıtlarından biri. Ama yeşillik dedim diye
çok fazla ümitlenmeyin, piknik yeri ayarında bir yer.
Vadi boyunca bir kaç tesis var. Biz de bir tanesine
girdik. Vadinin içinden incecik su geçiyor. Tesis de
suyun kenarına kurulmuş. Kahvaltısını filan pek
beğenmedim o yüzden tesisin adını da söylemeyeceğim. En büyük problem ise kahvaltı değil
sivrisineklerin çokluğuydu. Su yavaş akınca
sivrisinekler artar, heralde sebebi bu olsa gerek.
Suyun halini gördüğümde biraz içim acıdı açıkçası.
Vadiyi besleyen su yıllar içinde azalmış, köyle tarla
sulamak için kürekle açılan kanallar kadar kalmış
sadece. Biz suyun kenarında bir masaya otururken
bir yandan da tesisteki abiler vadinin olayını anlatıyorlardı. Buranın suyu budur, yosunlar da doğal
yosun diye. Aslında gerçekten doğal yosun, kurbağa
yumurtası ve pisliklerinden oluşan bir yosun çeşidi.
Burda da fotoğrafı, yeterince zoom'a sahip bir
makinemiz olsaydı içinde yüzen kocabaşları (kurbağa yavrusu) görüntüleyebilirdik.

Bu tür yazıların kaç kişiyi Beypazarı’na gelmekten
alıkoyduğunu veya vazgeçirdiğini biliyormusunuz. O
halde Beypazarı’na gelen insanlara davranışlarımıza
dikkat edelim. İkramlarımıza dikkat edelim.
Yemeklerimize dikkat edelim. Bizden söylemesi...

ÝÞTE GAZETE BU YAA...
Haberler Ýnternette

HABER-EKONOMİ

BÖLGEMİZ FİRMALARI 100 ŞİRKET ARASINDA
02 Ekim 2009 Cuma

Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi arasında Park Teknik
Elektrik, BEYPİ Beypazarı Tarım ve Er piliç de yer alıyor.

Türkiye'nin son 10 yılda en hızlı büyüyen 100 şirketi
arasında Goldaş birinci, Bimeks ikinci, Penta bilgisayar ise
üçüncü sırada yer aldı. Geçen yıl bu 100 şirketten en büyük
ciroyu 6,8 milyar dolar ile Turkcell yaparken, bunu 4,6 milyar dolar ile Sarkuysan, 3,6 milyar dolar ile Oyak-Renault
izledi.
CNBC-e Business, 3 bin 500 şirketin son 10 yıllık performansını inceledi ve 100 milyon dolar ve üstü ciroya sahip
547 şirket arasından Türkiye'nin büyüme rekortmeni 100
şirketi tespit etti.
Araştırmaya göre, "en istikrarlı 100" diye ifade edilen bu
şirketlerin son 10 yılda ciroları 8 kat artarak, geçen yıl 72,3
milyar dolara ulaştı. Oysa bu şirketlerin bundan sadece 10
yıl önce 8,9 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu 100 şirketin 43'ü cirosunu ortalamanın üzerinde artırmayı başarırken, 19'u ise 1 milyar dolar ciro barajını
geçerek milyar dolarlıklar kulübüne adını yazdırdı.
Son 10 yılın büyüme şampiyonu, milyar dolarlık şirketler
kulübüne adım atmak üzere olan Goldaş, 1998'den beri
cirosunu dolar bazında tam 56 kat artırmayı başarırken,
bunu 52 katlık artışla teknoloji perakendecisi Bimeks takip
etti.
-METAL VE DÖKÜM İŞLEME LİDER SEKTÖRAraştırma sonucuna göre, en hızlı büyüyen sektör metal ve
döküm işleme oldu. 2003-2008 arasında yaşanan küresel
ekonomideki bahar havasıyla birlikte ana sanayi kollarının
en önemli hammadde tedarikçisi konumundaki metal ve
döküm işleme sektörü hızla büyüdü. Bu durum büyüme
şampiyonları listesinde de yansımasını buldu. En hızlı
büyüyen 100 şirketin 31'i metal ve döküm işleme sektöründe faaliyet gösterirken, bu listede yer alan 31 metal ve
döküm işleme kuruluşunun 11'i son bir yılda cirosunu
yüzde 50'nin üzerinde artırdı.
İkinci sıradaki sektör ise 15 şirketle gıda oldu. Üçüncü sırada 11 şirketle bilgi teknolojileri sektörü yer alırken, son 10
yılın parlayan yıldızı otomotiv küresel mali krizin önemli
etkisiyle ancak 8 şirketle dördüncü sırada yer alabildi.
Kimya ile petrol ve petrol türevleri ise listede beşer şirketle
yer alarak beşinci sırayı paylaştılar.
-EN HIZLI BÜYÜYEN İLK 10 FİRMANIN BAŞARI
SIRLARIAraştırmada en hızlı büyüyen ilk 10 firmanın başarı sırları
şöyle sıralandı:
"GOLDAŞ: Özellikle 2000 yılından itibaren markalaşmaya
ağırlık verdi. Gold Chip Gold markasıyla altını, D'sign
markasıyla ise gümüşü, marketlerde hatta akaryakıt istasyonlarında bile satılır hale getirdi.
BİMEKS: Diğer firmalar, daha çok talep gören masaüstü
bilgisayarlarla uğraşırken dizüstü bilgisayarlara ağırlık vererek geleceğe yatırım yaptı. İki büyük zincirin piyasadan
çekilmesini, hızla yayılarak fırsata çevirdi.
PENTA BİLGİSAYAR: Pratik mühendislik çözümleriyle
fark yarattı. 1997 yılında sektörde fiyat ve ürün listeleri
faks kağıtlarında basılıyken Bayinet adıyla Türkiye'nin ilk
B2B sitesini kurdular.
AUTOLIV CANKOR: Romanya'daki yıllık 500 bin adetlik
direksiyon simidi üretimi Türkiye'ye kaydırılınca Autoliv
Cankor 2001 krizinin etkilerini rahatlıkla silerek ciro
hedefini yakalamakta zorlanmadı.
DATAGATE BİLGİSAYAR: En büyük rakibi Karma
pazardan çekildiği sıralarda Index'e satılan Datagate önce
dış kaynak kullanımıyla maliyetleri üçte birine düşürdü.
Önemli markalarla art arda yaptığı anlaşmalarla ürün
gamını, yeni satış noktalarıyla dağıtım ağını genişletti.
Sonuç hızlı büyüme oldu.
TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI: Yassı
çeliği sıcak şekilde daldırıp galvanizle kaplamaya başladı
ve korozyon sorununu ortadan kaldırdı. Galvanizli sacın
otomobillerde kullanılmaya başlaması da buna eklenince
Tezcan Galvaniz işlerini hızla büyüttü. Kocaeli'ne kurduğu
yeni tesisle lojistik avantajı sağladı.
ENERJİSA: Avrupalı enerji devi Verbund'la ortaklığa gittikten sonra mevcut kurulu gücü en az 5 bin megawatta
çıkarma stratejisi doğrultusunda yatırımları hızlandırdı.
Başkent Elektrik Dağıtımı satın alması ciro artışı sürecine
ivme kattı. İnşa halindeki projeler devreye girdikçe cirosunun çok daha hızlı şekilde artması bekleniyor.
DATATEKNİK: Zaman zaman adı Exper markasıyla
özdeşleşmiş görünse de şirketin asıl başarı sırrı, sistem
entegrasyonundaki başarısı. Güçlü bir sistem entegratörü
haline gelmesini aldığı kamu ihalelerine borçlu. Türk
Telekomu en büyük müşterisi haline getirmesi de büyümeyi
iyice hızlandırdı.
TURKCELL: İletişim sektörü son 10 yılda büyük yol kat
etti. Her türlü krize rağmen teknoloji dünyasındaki yeniliklerin ardı arkası kesilmedi. Sektörü domine eden oyuncu
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unvanına da sahip olan Turkcell, bunun ödülünü abone ve
ciro artışındaki süreklilikle almayı başardı.
AKDENİZ KİMYA: PVC katkı malzemeleri ve metal
sabunları gibi endüstriyel kimyasallar üreten Akdeniz
Kimya, PVC'nin kullanım alanında son 10 yılda yaşanan
genişleme sayesinde hızlı bir ciro artışı sağladı. Kurduğu
Ar-Ge departmanının getirdiği 'müşteriye özel' üretim
imkanları da bu artışa önemli role sahip oldu."
-SON 10 YILIN BÜYÜME REKORTMENİ ŞİRKETLERSon 10 yılın büyüme rekortmeni 100 şirketin 10 yıllık
büyüme oranları ve 2008 yılı ciroları şöyle:
ŞİRKET BÜYÜME (yüzde) 2008 CİRO
(10 yıllık) (milyon dolar)
-------------------- -------------- ---------------GOLDAŞ KUYUMCULUK 5609 955
BİMEKS 5297 208
PENTA BİLGİSAYAR 2168 334
AUTOLIV CANKOR OTOMOTİV 2009 264
DATAGATE BİLGİSAYAR 1760 163
TEZCAN GALVANİZLİ YAPI 1747 419
ENERJİSA 1744 384
DATATEKNİK BİLGİSAYAR 1672 379
TURKCELL 1448 6862
AKDENİZ KİMYA 1439 186
GENPA 1429 1396
YEŞİLYURT DEMİR ÇEKME 1423 420
TOYOTA OTOMOTİV 1297 1939
KROMAN ÇELİK 1280 1609
FIRAT PLASTİK 1255 725
KAPTAN DEMİR ÇELİK 1155 1096
K.V.K 1154 1593
ETİ GÜMÜŞ 1138 129
KÜÇÜKBAY YAĞ 1063 323
ER-BAKIR 1008 915
VODAFONE 978 2095
ALTINMARKA 959 300
GOLD BİLGİSAYAR 947 136
İÇDAŞ 940 2949
KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ 940 491
DEMİRSAN HADDECİLİK 936 268
SUPERONLINE 923 125
ÖZKAN DEMİR ÇELİK 890 488
MOGAZ 887 432
ŞÖLEN ÇİKOLATA 886 181
MİLANGAZ LPG DAĞITIM 881 1248
ERMETAL 859 104
KERİM ÇELİK 849 238
HAYES LEMMERZ İNCİ JANT 833 118
ÖZER METAL 816 147
MAN TÜRKİYE 800 423
NAKSAN PLASTİK 793 292
GEMAK GEMİ İNŞAAT 779 136
YÜCEL BORU 765 626
MODERN KARTON 727 189
ERPİLİÇ 725 279
İNDEKS BİLGİSAYAR 718 720
AŞKALE ÇİMENTO 711 170
NOBEL İLAÇ 696 179
BİOFARMA İLAÇ 689 2678
HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR 689 132
AYGAZ 682 2527
İZDEMİR 677 1053
ERCİYAS ÇELİK BORU 675 234
DİLER DEMİR ÇELİK 668 955
FORD OTOMOTİV 662 1403
SARKUYSAN 662 4627
ŞENPİLİÇ 651 236
HES HACILAR ELEKTRİK 648 521
ORACLE 631 120
FEDERAL-MOGUL PİSTON 625 257
ABALIOĞLU YEM 623 354
NOKSEL ÇELİK BORU 603 440
BETEK BOYA 600 264
BOSCH SAN. 596 860
BALIKESİR ELEKTROMEKANİK 593 156
KESKİNKILIÇ 592 150
YÖRSAN 591 199
İPRAGAZ 558 1313
TAT KONSERVE 549 457
KUMTEL 540 114
DİMES 526 150
BİZİMGAZ 514 164
BORUSAN MANNESMANN 514 896
ARMADA BİLGİSAYAR 512 174
YAZICI DEMİR ÇELİK 511 846
BORÇELİK ÇELİK 509 922

PAŞA KONAĞI
Çok yakında Hizmete girecektir.
Konaklama Yemek

Paşa Camii Yanı Tel:0.542.245 22 22

İSDEMİR 507 2444
ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON 500 154
ETİ 492 365
BAYER TÜRK KİMYA 491 118
PROBİL 491 300
GAP GÜNEYDOĞU TEKSTİL 489 131
SARAY DÖKÜM 483 126
TOROS GÜBRE 472 849
KALEKİM KİMYEVİ 470 124
BOYTAŞ MOBİLYA 467 317
SÜTAŞ 452 441
TİRE KUTSAN 447 202
DEMİR EXPORT 445 143
ÇİMTAŞ ÇELİK 443 153
İSTANBUL HALK EKMEK 437 105
OYAK-RENAULT 429 3629
ÇOLAKOĞLU METALURJİ 425 2061
PARK TEKNİK ELEKTRİK 423 212
BEYPİ BEYPAZARI TARIM 421 281
TAM GIDA 411 106
COŞKUNÖZ METAL 407 153
HEWLETT-PACKARD 406 683
OLTAN GIDA 406 347
HİDROMEK HİDROLİK MEKANİK 402 3224
TOFAŞ 402 134
ZORLUTEKS 401 300
DEMİRER KABLO 399 164
İSTİKBAL 397 186

Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul Günay;
‘’Divriği’nin Beypazarı,
Kastamonu olması için
gayret sarf ediyoruz’‘ dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay,
Türkiye`nin artık içinde çatışan değil, barışan bir
ülke olmasını istediklerini belirterek, ``Bu barış
açılımı, kardeşlik açılımı, esenlik açılımı, birlik
açılımı, bütünlük açılımıdır. Buna ihtiyacımız var``
dedi.
Sivas Kongresi`nin 90. yıl dönümü etkinliklerine
katıldıktan sonra Divriği Ulu Cami ve
Darüşşifası`nı gezen Bakan Günay, geceyi geçirdiği
Divriği`de bugün önce butik otel şeklinde restore
edilmeye çalışılan tarihi konaklar ile sokak sağlıklaştırma projesi kapsamındaki semtleri gezdi.
-``DİVRİĞİ BİR HAZİNEYE SAHİP``Malatya`ya gideceği için tören programının kısa
tutulmasını isteyen Günay, törende yaptığı konuşmada, ``Divriği bir hazineye sahip, bir mücevhere
sahip, yeteri kadar farkına varmadığımız bir
mücevhere sahip`` dedi.
Bu önemli tarihi eserin UNESCO tarafından Dünya
Kültür Mirası Listesi`ne alındığını, Divriği`de
inanılmaz sivil mimarlık örneklerinin olduğunu
anlatan Günay, Divriği`nin gelecekte Safranbolu
gibi, Beypazarı gibi bir turizm merkezi haline
gelmesi için gayret sarf ettiklerini söyledi.
2009-09-05

EPDK dan 2009 da
Elektriğe yüzde 21,08 zam

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu elektriğin toptan satış fiyatına, TETAŞ'ın zam talebini kabul
etti. TETAŞ zammı yüzde 20 istemişti EPDK
elektrik'e yüzde 21,08 oranında zam yapılmasını
kararlaştırdı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)
TETAŞ'ın toptan elektrik fiyatının kilovat saat
fiyatının yüzde 21,08 oranında artırılarak, 12,62
liradan 15,28 liraya çıkmasına dönük başvurusunu onayladı.
EPDK haftalık kurul toplantısında, TETAŞ'ın
elektrik dağıtım şirketlerine sattığı elektrik satış
fiyatının 1 Ekim 2009 tarihinden geçerli olmak
üzere yüzde 21,08 oranında artırılmasına dönük
başvuruya onay verdi.
TETAŞ'ın talebini geldiği gibi onaylayan Kurul,
dağıtım şirketlerine satış fiyatlarındaki artışı
bildirdi.
Buna göre 20 dağıtım şirketi önümüzdeki haftalarda 1 Ekimden geçerli olacak yeni tarife taleplerine EPDK'ya bildirecek. EPDK da bu
çerçevede nihai olarak konut ve sanayi elektriğinin tarifesini onaylayacak.
Bu arada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız bu sabah bir soru üzerine yaptığı açıklamada, söz konusu artışın nihai tüketiciye yüzde 10
civarında yansıyacağını bildirmişti.
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“Biz, bulunduğumuz acınaklı vaziyeti bizden
sonra gelecek olanlara bırakmak istemiyoruz.
Yine istemiyoruz ki, yüz kızartıcı ve bizlere
lanet ettirici bir eser bırakalım”
Dr. Fazıl KÜÇÜK

Kıbrıs’ta soruna çözüm bulabilmek
adına başlatılan görüşmeler Eylül ayında birinci yılını dolduracaktır. Bu sürede ne kadar ilerleme kaydedildiği hangi konularda kesin
uzlaşının sağlandığı belirsizliğini korumaktadır. Anlaşmaya varıldığı duyurulan, ‘tek egemenlik ve tek kimlik’ konusunda ayrıntıların
net olarak açıklanması gerekmektedir.
Son derece sakıncalı olan böyle bir uzlaşının,
BM kararlarına ve ilkelerine de aykırı olduğunun unutulmaması gerekiyor. Rumların yıllardır adada Türklerin yaşamakta olduğunu
inkar etmeleri, Annan’ın belgesinin oylanması
sonrasında ortalık yerden kalmış gibi oldu. Ne
kadar inkar edilirse edilsin Türkler adada asli
unsur olarak varlıklarını sürdürmektedirler.
Kıbrıs sorununun 1974 yılından sonra ortalık
yere çıktığını söylemeleri de aynı şekilde BM
kararlarını paspasa çevirmekle koşuttur.
Özellikle anılan tarihten sonra iki bölgeli ve
iki devletli yapının oluşması da bu kararlarla
sağlanmıştır. Karşılıklı olarak nüfus değişiminin bu amaçla yapıldığının da unutulmaması gerekmektedir.
Şimdi bu kararlar yok sayılarak başlatılan
görüşmelerde konuşulan iki bölgeliliğin suya
tirit cinsinden bir iki bölgelilik olduğunu da
vurgulamak istiyoruz. Bu bölgelerdeki egemenlik tek egemenliğe indirgeniyor. O zaman
buna razı olanlara sormak durumundayız.
Egemenliğin olmayacağı bir çözüm nasıl bir
çözüm olacaktır? Eşitliğin olacağının
söyleniyor olması dolapta bekletilen kocaman
bir dolmadır. Doğal olarak yerseniz…
Konuşulmaması gereken bir başka konu ise
garantiler konusudur. Bu konunun tüm uluslararası kurum ve kuruluşlarca da kabul edilerek güvence altına alındığı da unutulmamalıdır. Kabul edilen bu konuyu konuşmak ve
görüşmek abes ötesi bir durumdur. Bunları
konuşuyor olmak bile çözümsüzlüğe çağrı
çıkarmak mıdır ne…
19 Temmuz 2009 günlü Alithia gazetesine
konuşan DİSİ Parlamento Grubu Sözcüsü
Hristos Burguridis, yapılacak olan anlaşmadan
neleri murat ettiğini gizleme gereğini duymayanlardan. Bay Burguridis, “Kıbrıslı
Türklerle uzlaşı. Bunu kim kabul eder?
Uzlaşının ateşli taraftarları olduğumuzu
söyleyen bizlerden bile, pek çoğumuzun
gerçekte Kıbrıslı Türklere uzlaşı adı altında
hükmetmek istediğimizi göreceksiniz” diyordu.
Sürdürülmekte olan görüşmelerden fazla bir
beklentiye girmediği anlaşılan Bay Burguridis,
“Zürih ve Londra Anlaşmalarına geri dönmemizde bize kim yardım edecek? Bazı parametreleri belirleyen BM kararlarından kurtulmamızda bize kim yardım edecek? Ancak
bunun farkında değiliz” vurgusunu yapıyordu.
Kıbrıs’ın bu noktaya varmasında, “Makarios
suçsuz olamaz” diyerek de gerçek suçlulardan
sadece bir tanesini mi işaret ediyor ne…
Rum Yönetiminin Hükümet sözcüsü Stefanos
Stefanu, 26 Temmuz 2009 günlü Simerini
gazetesindeki açıklamasında, “Kıbrıs sorununa
bir çözüm bulma çabasının özellikle 35 yıl
sonra zor olacağı yönündeki öngörümüz
doğrulandı” diyordu. Türkiye’nin tutumunu
değiştirmediği için “2009 yılının sonuna kadar
bir çözüm olmaz. Ne de daha sonra” vurgusunu yapıyor. Yeri dar gelen gelini mi
oynuyorlar ne…
Bulunacak çözümde, “İşbirliğinin yaşayabilirliği büyük bir önem taşımaktadır. Ertesi gün
çökecek ya da gerçekte işgal ve istilanın yarattığı sorunları çözemeyecek bir çözüm üzerinde
anlaşmaya varmak istemiyoruz” Rum
siyasetçiler arasında her hangi bir fark yok mu
ne…
Görüşmelere ara verildiği bu günlerde, yeni
bir oldubitti ile karşılaşmak istemiyoruz. Bu
nedenle de gelinen nokta açıklıkla kamuoyuna
sunulmalıdır. Karşı tarafın kendi kamuoyunu
sürekli olarak bilgilendirmekte olduğu da
unutulmamalıdır. Fısıltı gazetesinin satışını
arttırmak istiyorlar mı ne…
AB dönem başkanı İsveç’in Dışişleri Bakanı
geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ‘Türk
tezlerini destekliyoruz’ diye konuşuyordu. Bu
güne değin benzer açıklamaları sıklıkla yaptıklarının da unutulmaması gerekiyor.
Söylemlerle eylemler arasındaki okyanus
ortalık yerden kaldırılmadığı sürece bu tür
söylemler, gaz almaya yönelik bir açıklama
olmanın ötesine geçmeyecektir.
Görünen odur ki son yaza girilirken adadaki
hava iyice ısınacaktır. Adanın güneyinde
petrol arama izni alan bir Amerikan şirketi
çalışmalarına başlayacaktır. Böyle bir çalışmanın başlatılacak olması çözümün önünü
tıkamak oluyor mu ne…
SEVGİ ile kalınız…
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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

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’’
02 Ekim 2009 Cuma Yýl:5 Sayý:248 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr

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

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Çankaya Belediyesi’nde promosyon üzerinden yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla ilgili başlatılan
operasyonda Gözaltına alınan 15 kişi arasında dönemin Belediye Başkanı Muzaffer
Eryılmaz’ın yardımcıları CHP Beypazarı Belediye Başkan Adayı İsa Varlı, Nuri Telek ve
Bedia Söylemez de bulunuyor.

Çankaya Belediyesi’nde promosyon üzerinden
yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla ilgili operasyon
başlatıldı. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında dönemin Belediye
Başkanı Muzaffer Eryılmaz’ın yardımcıları İsa
Varlı, Nuri Telek ve Bedia Söylemez de bulunuyor.
Çankaya Belediyesinde çalışanların maaşlarından
elde edilen “promosyon üzerinden yolsuzluk
yapıldığı” iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı.
Belediyenin çalışanlarının maaşlarıyla ilgili
İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı incelemenin ardından suç duyurusunda bulunmaları
üzerine, Ankara Cumhuriyet Savcısı Şadan
Sakınan soruşturma başlattı.
Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube
Müdürlüğü ekipleri, bu sabaha karşı Çankaya
Belediyesinde görev yapan, çalışanların
maaşlarının yatırıldığı bir banka görevlilerinin de
aralarında bulunduğu 15 kişiyi gözaltına aldı.
Çankaya Belediyesinde çalışanların maaşlarının
neması olan 1.6 milyon TL ile ilgili yolsuzluk

yapıldığı ileri sürüldü.
Çelişen ifadeler
Yolsuzluk iddiaları üzerine, Bankanın Finans
Market Şube Müdürü İrfan A. gözaltına alındı.
Banka Müdürü, söz konusu parayı dönemin
Belediye Hesap İşler Müdür Vekili Nusret
Özgür’ün, elden götürerek verdiğini öne sürdü.
Özgür ise ifadesinde, böyle bir paranın kendilerine ödenmediğini savundu. Gözaltına alınanlar
arasında, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı
İsa Varlı, Nuri Telek ve Bedia Söylemez
bulunuyor. Varlı 29 Mart Yerel Seçimleri’nde de
CHP’nin Beypazarı Belediye Başkan Adayı
olmuştu.
Söz konusu parayla ilgili hizmet ve mal karşılığı
olmayan bazı faturaların kesildiği de tespit edilerek, söz konusu faturaları kesen firma yetkililerinden de gözaltına alınanların bulunduğu
kaydedildi.

Beypazarı’nda 4 bin mevsimlik tarım işçisi sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki tarlalarda çalışan
yaklaşık 4 bin mevsimlik tarım işçisi sağlık grup
başkanlığınca oluşturulan mobilize ekip tarafından
sağlık kontrolünden geçirildi.
Beypazarı Sağlık Grup Başkanlığı'nın 1 doktor 2
hemşire ve 3 sağlık memurundan oluşan mobilize
ekibi, mevsimlik işçilerin yoğun olarak yaşadığı
Kırbaşı nahiyesindeki çadırkentte sağlık taraması
yaptı. Çadırkentte yaşayan tüm insanları muayene
ederek sağlık kontrolünden geçiren ekip; rahatsızlığı
hafif olanları tedavi ederken acil müdahale gerektiren
hastaları ise Beypazarı Devlet Hastanesi'ne sevk etti.
Yaptıkları sağlık taraması ile birçok bulaşıcı
hastalığın yayılmasının önlendiğini belirten
Beypazarı Sağlık Grup Başkanı Doktor Özer Kasap,
mevsimlik işçilerin yaşadıkları ortamın sağlıksız
olduğunu söyledi. Dr. Kasap, "İlçemizde yaklaşık 4

bin civarında mevsimlik işçi çalışıyor. Bu insanlarımızın yaşadıkları koşullar maalesef çok sağlıksız.
Su, elektrik gibi temel gereksinimleri karşılanamadığı
için bulundukları ortam hastalıklara davetiye çıkartıyor. Biz de sağlık grup başkanlığı olarak kurduğumuz
mobilize ekiple sağlık hizmetini bu insanlarımızın
ayağına götürüyoruz." dedi.
Dönem dönem yapılan bu taramalar neticesinde
çadırkentte yaşayan insanların birçok hastalığının
tespit edilerek tedavi edildiğinin altını çizen Kasap,
"İnsanların ayağına kadar gidip yapılan bu hizmetlerin devletin dağdaki vatandaşına da sahip çıktığının
göstergesi olduğunu" belirtti.
Çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden yaklaşık 4 bin tarım işçisi sebze tarlalarında çalışmak
üzere Nisan ayında Beypazarı'na geliyor. Kasım ayı
sonuna kadar sebze tarlalarında çalışan tarım işçileri

araziye kurdukları baraka türü çadırlarda barınıyor.
Su ve elektrik gibi ihtiyaçlardan yoksun bir hayat
süren tarım işçileri sağlıksız koşullardaki çadırlarda
barınıyor.
Diyarbakır'dan Beypazarı'na tarlada çalışmaya gelen
mevsimlik işçi Abdullah İmirza yetkililere teşekkür
ederek, "İnsanlara doğu batı diye ayırt etmeden
yapılan bu hizmetler sayesinde birlik beraberliğin,
kardeşliğin pekişeceğini" söyledi.
Sağlık ekipleri tarama yaparken daha yeni doğmuş
bir bebekle karşılaştı. Anne ve bebeği muayene eden
sağlık ekibi anneye bir dizi tavsiyelerde bulundu.
Sağlık ekibine eşlik eden Kırbaşı Belediye Başkanı
Mustafa Atak ise önümüzdeki sene çadırkentin
koşullarının iyileştirileceği müjdesini vererek çocuklara şeker dağıttı.

Ankara İl Genel Meclisi, 13 Nisan 2009 Pazartesi
günü saat 14.00’te Meclis Başkanı Ahmet Arslanoğlu
Başkanlığında, üyelerin katılımıyla toplandı.
Gündemin 19 uncu sırasında bulunan ve 5 inci

madde olarak görüşülmesi kabul edilen; “Mülkiyeti İl
Özel İdaresine ait Beypazarı Tarih ve Kültür
Müzesinin 2009 yılı giriş ücretinin “..öğrencilerden
ve grup halinde gelen öğrencilere nezaret eden öğretmenlerden ücret alınmaması ve bilet ücretlerinin 2
lira olması” hususu oylandı ve oy birliği ile kabul
edildi.
Ankara İl Genel Meclisi, 14 Nisan 2009 Salı günü
saat 14.00’te Meclis Başkanı Ahmet Arslanoğlu
Başkanlığında, üyelerin katılımıyla toplandı.
İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev
ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 6.
maddesinin (b) bendine İlçe İnsan Hakları Kurulu
üyeliklerine; Beypazarı’ndan Sefa Varlık seçildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim
Kurulları Yönergesinin 17. maddesi uyarınca ilimizde
mevcut 76 Eğitim Bölgesine Yerel Yönetimi tem-

silen; Beypazarı 40 Nolu Eğt. Böl. Beypazarı İlçe
Milli Eğ.Müd. Sefa Varlık
Gündemin 11 inci sırasında yer alan ve 10 uncu
madde olarak görüşülmesi kabul edilen; “Kent
Konseyi Yönetmeliğinin 8. maddesi gereği İl Genel
Meclisi Üye tam sayısının % 30 unu geçmemek
üzere, Kent Konseyinde İl Genel Meclisi temsilcisi
olarak Beypazarı’ndan Seyit Çakır seçildi.

Beypazarı için Hava Durumu

Türkiye'de lodosdan dolayı bugün de hava sıcak.
Sıcaklık tüm bölgelerimizde 30 dereceye yakın,
güneyde ise 35 dereceye yaklaşıyor. Batıda yine hafif
yağmurlar var. Salı günü ise ülke yeniden serinlemeye
başlayacak.
Türkiye'nin beş büyük kent merkezinin hava koşulları
şöyle: İstanbul sıcak ama bulutlu, semt semt hafif yağmur da yağacak. Sıcaklık 25 derece. Ankara parçalı
bulutlu 29 derece, yarın hafif yağmur var. İzmir'de de
yağmur var ama hava sıcak, rüzgar da zayıfesiyor.
Bursa bulutlu 28 derece. Adana 34 derece, salı günü ise
yağmur olasılığı var.

Marmara'da lodos hafif, hava yine ılık, Kocaeli 30
derece. Ancak gökyüzü kapalı ve Trakya'da daha etkili
olmak üzere bölgede kısa süreli yağmurlar görülüyor.
Yeni haftayla birlikte rüzgar yeniden kuzeye dönecek ve
serin esmeye başlayacak. Pazartesi bölgede sis oluşabilir.
İç Anadolu bugün daha sıcak, birçok kentte sıcaklık 29
dereceye çıkıyor, ama gökyüzü bazı kesimlerde beyaz
bulutlarla kaplı. Yarın bölgede kısa süreli yağmurlar var,
Salı günü ise yaz havası yerini, serin sonbahar havasına
bırakack.
Ege!de bir lodos var, sıcaklık yüksek 30 derece. Ancak
İzmir, Muğla ve Afyon boyunca heryerde görülmeyen,
semt semt yağan yerel yağmurlar olacak. Pazartesi de
bölgenin güneyi hafif yağmurlu, salı rüzgar serin ve sert
esecek.
Akdeniz'de sıcaklık 32-34 derece. Antalya biraz bulutlanacak, Güneydoğu güneşli. Yarın Isparta-BurdurAntalya arasında, salı günü ise Doğu Akdeniz ve
Güneydoğu'da kısa süreli yağmurlar olacak.
Doğu Anadolu'da pastırma yazı 1 gün daha etkili olacak, Erzurum 22, Malatya 30 derece. Salı günü ise
havanın serinlemeye başlaması ile yağmurda başlayacak.
Karadeniz sıcak, Bolu da, Rize de 28 derece. BoluKastamonu arası yine bulutlu, yarın ise yağmur var. Salı
günü bölge serinlemeye Sıcaklık (ºC)
26°C
başlıyor, Doğu Karadeniz Nem (%)
57
de yağmurlu olacak.
Basınç (hPa)
1010,2 hPa
Beypazarı’nda ise son 6
.......
Görüş (km)
günlük hava tahmin
Rüzgar
(km/sa)
Doğudan
8
raporu ise şöyle;

03 Ekim Cumt.
En Yüksek
27°C
En Düşük
11°C

06 Ekim Salı
En Yüksek
23°C
En Düşük
12°C

04 Ekim Pazar
En Yüksek
23°C
En Düşük
10°C
07 Ekim Çrşam.
En Yüksek
22°C
En Düşük
11°C

05 Ekim P.tesi
En Yüksek
25°C
En Düşük

13°C

08 Ekim Perşem.
En Yüksek
24°C
En Düşük
11°C

ZAYİ
Olivetti-OL-2004-MT Sicil No BAF
10025265 nolu Yazar Kasa Ruhsatımı
kaybettim. hükümsüzdür.
Canan ÇANAK

Ankara İl Genel Meclisi Toplantısında Sefa Varlık İlçe İnsan Hakları Kurul Üyeliğine,
Seyit Çakır Kent Konseyine İl Genel Meclisi temsilcisi olarak seçildiler.
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

İlçemiz eşrafından esnaflarından
Beypazarı Ticaret Odası Başkanı
Necdet ÇaLIŞKAN’IN babası
Mehmet ÇALIŞKAN
hakkın rahmetine kavuşmuştur. Değerli
büyüğümüze Allah’dan rahmet ailesine
ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Kemal ÇELEN ve Ailesi

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

UF
SARR
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

ÇAYIRHAN KUŞ
CENNETİNE
150.000 TL ÖDENEK

Ankara İl Genel Meclisi, 15 Nisan 2009 Çarşamba
günü saat 14.00’te Meclis Başkanı Ahmet Arslanoğlu

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

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

Başkanlığında, üyelerin katılımıyla toplandı.
Gündemin 7 nci sırasında bulunan ve 9 uncu madde
olarak görüşülmesi kabul edilen; “2009 Yılı İl Özel
İdaresi Yatırım Proğramında Çevre ve Orman
Hizmetleri başlığı altında bulunan Nallıhan İlçesi Her
Köye Bir Orman Projesi amacıyla ayrılan 150.000
TL. ödeneğin Nallıhan İlçesi Çayırhan Kuş Cenneti
Gözlem Evi kapsamında kullanılması.” konusundaki
gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna
sevki oylanarak kabul edildi.

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

