Yaþayan
Kültür
Ýçin
Yaþayan
Bir
Beypazarý

Beypazarý
Karanlýkta
Kaldý
Beypazarý’nda bir dönem trafo
bakým nedeniyle ilçenin muhtelif
kesimlerine elektrik verilememiþti.
Beypazarý Baþkent Elektrik
Daðýtým A.Þ tarafýndan yürütelen
çalýþmalar sonrasýnda ilçenin
trafolarý ve hatlarý yenilenmiþti.
Devamý 4’de

*www.yeniyildizgazetesi.com

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

*www.ortaanadoluas.com

Yapýlan
çalýþmalar ve
atýlan adýmlarla
hemen her
fýrsatta isminden
söz ettiren
Beypazarý
þehirde baþlatýlan
yeniden
yapýlanmayla
birlikte artýk daha
sýk telaffuz
edilir oldu.
Devamý 4’de

*ortaanadoluas@ortaanadoluas.com

ORTA ANADOLU A.Þ.
Gazetecilik Reklamcýlýk Matbaacýlýk A.Þ.
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IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ - BRANDA AFÝÞ
DÝJÝTAL BASKI - TASARIM
ÝÞLERÝNÝZ ÝÇÝN
HÝZMETÝNÝZDEYÝZ.
TELEFONUNUZ YETERLÝ
Kemal ÇELEN
Tel : 762 51 63
Cep : 0532 557 98 53
BEYPAZARI

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ
“ Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn sesi, Haklýnýn Sesi ”
18 Temmuz 2008 Cuma

Yýl : 4

Sayý : 186

Kuruluþ : 1996

Fiyatý : 70 Ykr

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

Beypazarý En Sýcak
Temmuzunu Yaþadý

NALLIHAN
ÖZÜNE DÖNÜYOR
Tarihi ipek yolu üzerinde bulunan Nallýhan'da
Selçuklu'da baþlayan ipek böcekçiliði yakýn döneme
kadar bütün ihtiþamýyla sürdü. Adeta ülkenin ipek
kumaþý üretiminde baþkenti olan Nallýhan,
Uzakdoðu'dan ülkeye sentetik ipek kumaþlarýn
girmesiyle ipek üretiminde gerilemeye baþladý.
Devamý 4’de

Uzun zamandýr
devam eden sýcaklýklar
nihayetinde Beypazarýlýya
en sýcak Temmuz ayýný
yaþattýrdý.
Tarlalarda çalýþan
iþçilerin zor anlar
yaþamasýna neden olan
sýcaklýklar ürünleri de
tehdit etti. Meteorolojiden
müjdeli bir haberbekleyen
üreticiler ve çalýþanlar
sonunda istedikleri haberi
yaþadýklarý en sýcak
günün sonunda duydular.
36 derecenin üzerine
çýkan sýcaðýn ardýndan
Devlet Meteoroloji Ýþleri
Genel Müdürlüðü,
Ankara'nýn kuzey ve batý
kesimlerinde kuvvetli
rüzgarla gök gürültülü
saðanak yaðýþ beklendiði
müjdesini yaptý. Açýklamanýn ardýndan bölgede
2 saat etkili saðanak
yaðýþ yaþandý.
Beypazarýlýlar en sýcak
günün ardýndan gelen bu
yaðmura çok
sevindiklerini belirttiler.

Beypazarý'nda Park
Sorunu Ne
Zaman
Çözülecek

ZABITA KÖÇEÐE
DE KARÞI
Osmanlý dönemi saray
ve saltanat çevresinde
baþlayarak devam eden
köçek geleneðinde kadýn
kýlýðýna girerek dans eden
erkeklere müzisyenler
eþlik ediyorlardý. Geleneði
devam ettirmeye çalýþan
birkaç tane köçek ustasý
ilçemizde hak etmedikleri
bir tepki ile karþýlaþtýlar.
Beypazarý’nda devam
eden düðün sezonu
nedeniyle bölgede

bulunan köçek oyuncularý
davetli olduklarý düðünün
ardýndan belediye iþ haný
içerisinde kýsa bir gösteri
yapmak istediler. Yoðun
gürültüden rahatsýz olan
Beypazarý Zabýta amirliði
gösterinin sona ermesi
için organizatörlere ikazda
bulundu. Düðünleri için
köçekleri ilçemize getiren
la kýsa süre bir tartýþma
ve haklý olarakta gösteri
yaþadý. Arada küfürlü
yapmalarýný isteyen
düðün sahipleri zabýtalar- sataþmalarýn da

yaþanmasý belediye iþ
hanýnda alýþ veriþ yapan
turistleri rahatsýz etti.
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Beypazarý'nda yýllardýr
sorun olan araç park alaný
yasaklara raðmen devam
ediyor. Daha önce anayoldaki kavþaklarýn kapatýlmasýna tepkide bulunan
halk itfaiyenin yangýn
anýnda yolunun uzayacaðýný belirtmiþti. 4’de

Gösteriye izin
verilmemesi üzerine olayý
yarýda kesen köçekler
daha sonra iþ hanýndan
ayrýlarak Hanlarönü
mevkiine gittiler. Olaydan
duyduklarý rahatsýzlýðý
belirten düðün sahipleri
köçek oyuncularýný
ikna ederek gönüllerini
almaya çalýþtý. Bütün bu
olaylardan sonra yapýlan
yanlýþlýk ve rahatsýz
edilen turistler akla geldi.
Günün sýkýcýlýðýndan
kurtulmak isteyen
belediye iþ haný
çalýþanlarý ise bu
isteklerini baþka bahara
ertelemek zorunda
kaldýlar.
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HIRSIZLIÐA KARÞI
‘ÖZEL TÝM' GELÝYOR

Tiyatro Severler Beypazarý’nda
Buluþacak
Özel ve amatör tiyatrolarý
desteklemek, sorunlarýný
kamuoyuna yansýtmak, alternatif tiyatro anlayýþlarýný
geliþtirmek, izleyiciyi tiyatro
sanatýyla buluþturmak
amacýyla, ulusal ve uluslararasý topluluklarýn katýlýmýyla,
1996 yýlýndan bu yana 13.'sü
gerçekleþtirilecek olan ve 17
gün sürecek festival etkinliðine bu yýl Beypazarý da dahil
edildi. 13. Uluslararasý Ankara
Tiyatro Festivali,kasýmda
yapýlacak. 14–30 Kasým
tarihlerinde düzenlenecek
festival bu yýl, yeni bir projeye
de imza atacak.
Kültür Bakanlýðý'nýn da
destek verdiði projede, hiç
tiyatroya gitmemiþ 2 bin
kiþinin tiyatroyla tanýþtýrýlmasý hedefleniyor. 5 yýl boyunca
sürdürülmek istenen proje
sayesinde toplam 10 bin
kiþinin 'tiyatro izleyicisi' olmasý planlanýyor. Proje, Çankaya,
Keçiören, Mamak, Altýndað,
Yenimahalle gibi beþ merkez
ilçe ve Gölbaþý ve ilçemiz
Beypazarý olmak üzere
Ankara'nýn yedi ilçesinde
uygulanacak.
Festival kapsamýnda
ayrýca, tiyatro temsilcileri,
sanat eleþtirmeni ve yetkililerin katýlacaðý söyleþi ve
paneller de yer alacak. 17
günlük festival etkinliðine
katýlmayý düþünen amatör ve
tiyatrocu kiþiler baþvuru
formu doldurarak bu formlarý
Toplumsal Araºtýrmalar
Kültür ve Sanat Ýçin Vakýf
derneðine ulaþtýracaklar.
Baþvuru için þu belgeler
istenecek:
1.Yönetmenin Özgeçmiºi ve
Fotoðrafý (1 adet),
2. Oyunun Afiþi (15 adet),
3.Oyundan ya da
kostümlü provadan çekilmiþ
fotoðraflar ya da slaytlar ya da
negatifler (en az 15 adet)(Fotoðraflarýn mail adreslerine gönderilmesi gerekecek.),
4.Oyunun dijital görüntü
kaydý (CD-DVD),
5.Varsa oyunla ilgili basýnda
çýkmýþ yazý ve haberler,
6.Varsa aldýðý ödüller, vs.
istenenler grubun basýna
tanýtýmýnda ve festivalle ilgili
basýlý ve görsel malzemelerin
hazýrlanmasýnda önemli bir
yere sahip olacak. Verilen
belge ve fotoðraf, CD vb.
katýlýmcýya tekrar iade
edilmeyecek.
Gruplar ile ilgili ºartlar:
1.Baºvurular 01 Eylül 2008
tarihinde sona erecektir,
2.Eksik materyallerin tamamlanmasý için son gün 15
Eylül 2008 tarihi olacak.

Bu tarihte gruplarýn festival
akýþýný engelleyecek eksiklikleri bulunduðunda (örneðin
festival kitabýna girecek dökümanlar vb. iletilmemiþse)
grup festivalde yer alamayacak,
3.Gruplar festivale, baþvuruda belirttikleri oyun ile katýlacaklar. Bu nedenle özellikle
yeni oyun oynamak isteyen
gruplarýn festival tarihine
kadar tamamlayabileceklerini
düþündükleri bir oyunla
baþvurmalarý gerekecek,
4.Gruplar daha önceki festivallerde (1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11. ve 12. Uluslararasý Ankara
Tiyatro Festivali) sahnelediði
oyunla yeni festivale katýlamayacak, Festivalde oynanacak oyunlarýn daha önce
(festival dýþýnda) oynanmýþ ya
da oynanmamýþ olma zorunluluðu aranmayacak,
5. Festival Komitesi 29 Eylül
2008 tarihinden itibaren
baºvurulara faksla ve e-mail
yolu ile yanýt verecek,

Düzenlenen tanýtým toplantýsýnda konuþan Ýçiþleri
Bakaný Beþir Atalay, projeyi
hýrsýzlýk suçlarýný azaltmak
için hayata geçireceklerini
söyledi. Aldýklarý önlemler
sayesinde suç oranlarýnda
ciddi azalma olduðunu
belirten Atalay, "Genel
olarak geçen yýl kapkaç,
evden ve iþyerinden hýrsýzlýk, oto hýrsýzlýðý, gasp,
otodan hýrsýzlýk ve yankesicilik suçlarý, bir önceki yýla
oranla yüzde 24 oranýnda
azaldý. Bu yýlýn ilk 5 ayýnda,
geçen yýlýn ayný dönemine
oranla söz konusu suçlarda
yüzde 20'lik bir düþüþ oldu."
bilgisini verdi. Türkiye'de
suç türlerinin büyük
kýsmýnýn organize suçlar
olduðunu aktaran Ýçiþleri
Bakaný, geçen yýl 12 ilde
gerçekleþtirilen çetelere
yönelik 35 planlý
operasyonda 865 kiþinin
yakalandýðýný ifade etti.
Atalay, Emniyet birimlerinin
hýrsýzlýkla mücadelesi
sonucunda bu yýlýn ilk 5
ayýnda geçen yýla oranla
azalma olduðuna dikkat
çekerek, yýl sonuna kadar

6.Grup her türlü dekor,
kostüm ve yardýmcý malzemeleri (ütü, teyp, radyo vb.)
yanýnda bulunduracaktýr.
Festival bu malzemeleri saðlamak yükümlülüðünde
olmayacak,
7.Gruplarýn oynadýklarý oyuna ait telif haklarýna girebilecek senaryo, müzik v.s gibi
yasal prosedürün sorumluluðundan festival yükümlü olmayacak.
Baºvuru formunda; Grup
sorumlu bilgileri, Oyunun
konusu, Oyun hakkýnda
yeterli bilgi (oyunun süresi,
oyuncu kadrosu tam liste,
oyunun kaç perdelik olduðu,
dekoru hazýrlama ve bozma
süresi v.b), Festivale katýlacak
kadro sayýsý bunlardan her
hangi biri eksik olduðu takdirde baþvurular dikkate alýnmayacak. Katýlýmcýlarýn bütün
bu ayrýntýlarý düþünerek
zamanýnda baþvurularýný
tamamlamalarý gerekecek.

alacaklarý önleyici ve
caydýrýcý tedbirlerle
vatandaþýn daha da
rahatlayacaðýný söyledi.
Emniyet Genel Müdürü
Oðuz Kaðan Köksal da
projeyi tanýttý. Buna göre ev,
iþyeri ve otomobilden
hýrsýzlýk ile otomobil hýrsýz-

lýðýnýn önüne geçilebilmesi
için suç ve fail analizleri
yapýlacak. Her ilde risk
haritalarý oluþturularak,
önleyici ve caydýrýcý nitelikte
yeni tedbirler geliþtirilecek.
Hýrsýzlýkla mücadele birimleri güçlendirilerek, hýrsýzlýk
timleri oluþturulacak.

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 - .edu.tr - . name.tr - .gen.tr
tescillerini de biz yapýyoruz
Ayrýca Türk Ticaret Net Bayiliðimiz ile
.com - .net - .orh - .býz - ýnfo
alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
Web sitenizin yayýnlanmasý hizmetini de 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.
Beypazarý’na yepyeni bir hizmet ve yeni bir fýrsat.
Ýþte size bir Fýrsat
Türk Ticaret Net Bayisi Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde
Hosting hizmetlerini de biz veriyoruz.
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
Ýþte Size Fýrsat.
Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin.
Sizinde bir siteniz olsun.
1 Yýllýk sýnýrsýz hosting + 10 Elektronik Posta + Arama Motorlarýna Kayýt
+ Web Tasarýmý = 400 YTL
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

ARPACI EMLAK
DAÝRE
ARSA ALIM - SATIM
iNÞAATÇILIK
MÜTEAHHÝTLÝK

Yaþar ARPACI

Emniyet Genel Müdürlüðü hýrsýzlýk suçlarýný en aza indirebilmek
için özel timler oluþturacak. Emniyet bünyesinde hazýrlanan
'Hýrsýzlýk Suçlarý Ýle Etkin Mücadele Stratejisinin
Geliþtirilmesi Projesi' çerçevesinde illerde hýrsýzlýk risk
haritalarý çýkarýlarak, yeni mücadele yöntemleri oluþturulacak.

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMLARINIZ
DEÐER BULSUN

Milli Egemenlik Cd. No:74/5 Beypazarý/ANKARA
Tel : (0312) 762 65 28 Gsm : 0532 737 57 60
yasararpaci@beypazariemlakci.com
www.beypazariemlakci.com

HABER ÝRTÝBAT TEL : 762 51 63
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Boþanan Kadýn
Memura KEY'den
Kötü Haber

SAÐLIK KÖÞESÝ

Astým Hastalarý da Aþýrý
Sýcaða Dikkat Etsin

Aþýrý sýcakta sadece kalp ve tansiyon deðil, astým hastalarýnýn da büyük risk altýnda olduðu belirtildi.
Ýzmir Dr. Suat Seren Göðüs Hastalýklarý ve Cerrahisi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Uz. Dr. Ali Kadri
Çýrak, "Aþýrý sýcak ve susuzluk, kalp ve beynin yaný sýra akciðerler dahil bütün organlarý olumsuz etkileyebilir." dedi.

Dr. Çýrak, sigara, aðýr koku ve
buharlar, grip benzeri enfeksiyonlar, alerji söz konusuysa ev tozu
akarlarý, polenler, bazý yiyecekler,
ilaç benzeri alerjen maddelerin
yaný sýra ani hava deðiþimleri, aþýrý
nemli, aþýrý soðuk ve aþýrý sýcak
havanýn da astýmý tetikleyebileceðini söyledi. Aþýrý sýcak havanýn
astým krizlerine yol açabileceðine
dikkat çeken Dr. Ali Kadri Çýrak,
alýnabilecek tedbirleri þöyle anlattý:
Astým ilaçlarýnýn, her mevsimde
olduðu gibi yazýn da aksi önerilmediði takdirde düzenli olarak
kullanýlmasý gerekir. Özellikle
kontrol edici ilaçlara uygunsuz
olarak ara verilmesi ya da her gün
kullanýlmasý gereken bu grup ilaçlarýn düzensiz kullanmasý, hastayý
sýcak havalara karþý daha savunmasýz hale getirecektir. Hava
sýcaklýðý 32 derecenin, nem oraný
yüzde 60'ýn üzerinde olduðu
günlerde özellikle çocuk ve ileri
yaþtaki astým hastalarý evde
kalmalý. Günün en sýcak saatleri
olan 10.00 ile 16.00 arasýnda
mecbur kalmadýkça dýþarýya
çýkýlmamalý.

KEY kesintisi yapýlan 1987-1995 yýllarý arasýnda evli olan
devlet memurlarýndan boþananlar varsa, yapýlacak KEY
ödemesinden yararlanamayacak. Ödeme sadece erkek
memura yapýlacak.
Habere göre, KEY ödemelerinde geri sayým devam
ederken, hem eþi hem de kendisi devlet memuru olan
ancak boþanan kadýnlarýn KEY (Konut Edindirme Yardýmý)
ödemelerinden yararlanamayacaðý ortaya çýktý. 1987 ile
1995 yýllarý arasýnda KEY için kesinti yapýlýrken evli olan
memurlarýn hesaplarý birleþtirildi. KEY hesabý tek elden
takip edildi. Þayet kesinti yapýlan yýllarda evli olan devlet
memurlarýndan boþananlar varsa, ortada tek bir hesap
olduðu için sadece tek ödeme yapýlacaðý anlaþýldý.
Sözkonusu ödeme de, uygulama döneminde hesap
erkek olan memurun hesabýnda takip edildiði için sadece
erkeðe yapýlacak. 8 milyon 493 kiþiye toplam 2 milyar 855
milyon YTL konut edindirme yardýmý ödeneceði tahmin
ediliyor. 1987-95 yýllarý arasýnda sürekli çalýþmýþ bir kiþiye
yaklaþýk 1391 YTL ödeme yapýlacak.

Terleme yoluyla kaybedilen su
ve minerallerin her gün en az 2-2,5
litre su içerek, hafif gýdalar, sebze
ve meyve yiyerek yerine
konulmasý gerekir.
Dýþarýda bulunulmasý zorunlu
hallerde, baþlamadan önce hastalýk
belirtililerini önlemek amacýyla
semptom giderici ilaçlar
kullanýlabilir.

Dýþarýda açýk renkli, bol ve sýk
dokunmuþ kumaþlardan giysiler
tercih edilmeli, aþýrý hareketten
kaçýnýlmalý, ýlýk suyla duþ
alýnmalýdýr.
Hasta gün içinde çok bunalýrsa,
küçük dinlenme molalarýyla el
bileklerini, ensesini ve alnýný suyla
sýk sýk serinletebilir. Mümkünse
öðle uykusuna yatmak, sýcaða

karþý çok etkili olabilecek diðer bir
korunma tedbiridir.
Bütün bu tedbirlere raðmen nefes
darlýðý, öksürük, hýrýltý hýþýltý
þikâyetleri ortaya çýkýyor ya da
artýyorsa ve hasta sýcaða hiç
tahammül edemiyor hale geliyorsa,
düzenli kontrole gidilen doktorlardan yardým almak hayati önem
taþýyabilir.

Ýþte Ergenekon'un 441 klasör dosyasý
Soruþturmanýn tamamlanmasýnýn ardýndan hazýrlanan
iddianamenin Beþiktaþ'taki
Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesine sunulmasý sonrasý, bu
mahkemenin bulunduðu koridorda ve mahkeme heyeti baþkanýnýn odasýnýn yanýnda, iddianame ile ilgili belge ve dosyalarýn konulmasý için özel bir
bölüm oluþturuldu.

Soruþturmanýn tamamlanmasýnýn ardýndan hazýrlanan
iddianamenin Beþiktaþ'taki
Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesine sunulmasý sonrasý, bu
mahkemenin bulunduðu koridorda ve mahkeme heyeti baþkanýnýn odasýnýn yanýnda, iddianame ile ilgili belge ve dosyalarýn konulmasý için özel bir
bölüm oluþturuldu.

Sivil plakalý bir otomobile
konulan klasörler polislerce
Beþiktaþ'taki Ýstanbul
Adliyesi'ne getirildi. Klasörler
daha sonra görevlilerce adliyenin hakim ve savcýlarýn kullandýðý arka kapýsýndan binaya
alýndý.
Klasörlerin taþýnmasý sýrasýnda adliyenin arka kapýsýnýn
karþýsýnda yer alan caddeden
görüntü almak isteyen basýn

mensuplarý polislerce engellenmek istendi. Gazetecilerin
bulunduklarý alanýn cadde
olmasý nedeniyle kendilerine
müdahale edilmemesi gerektiðini söylemeleri üzerine, olay
yerine çaðrýlan ve ellerinde
kalkanlar bulunan Çevik Kuvvet
görevlileri, dosyalarýn önünü
kapatarak, basýn mensuplarýnýn
görüntü almasýný engelledi.
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Beypazarý
Karanlýkta Kaldý
Yenilenen trafolar
Beypazarý’nýn elektrik
yüküne dayanamadý ve 16
Temmuz Çarþamba akþam
yenilenen trafo tekrar patladý ve þehir karanlýða büründü. Bir bölümüne elektrik
verilemeyen Beypazarý
adeta iki ayrý þehir olarak
hafýzalara kazýndý.
Karanlýðý yaþayan
Hanlarönü mevkii ve Öteki
Beypazarý Alparslan Türkeþ
Bulvarý Beypazarý’nýn iki
ayrý yüzünü ortaya koydu.

Olayýn akþam saatlerinde
meydana gelmesi akþamcý
olarak iþ yapan mekanlarý
fazlasýyla vurdu. Tamir için
hemen harekete geçen
Beypazarý Baþkent Elektrik
A.Þ yetkilileri arýzayý gidererek Beypazrý’nýn karanlýk
yüzünü aydýnlatmayý
baþardýlar. Kýsa da olsa
karanlýðý yaþayan öteki
Beypazarýlýlar elektriklerin
gelmesiyle yeniden sýradan
hayatlarýna döndüler.

NALLIHAN ÖZÜNE DÖNÜYOR
saðlandý. Ancak üretim için
ihtiyaç duyulan koza miktarýndaki artýþ tekrar dut
aðaçlarýnýn dikilerek ipek
böcekçiliði yetiþtiriciliðine
yöre halkýnýn yönlendirilmesi saðlandý. Ýlçede ipek
böcekçiliði kozasýnýn üretiminde artýþýn saðlanmasý
için devlet eliyle çeþitli
teþviklerde yapýlmaya
baþlandý. Tarým Kredi
Kooparatifi tarafýndan teþvik
kredisi verilirken, üretilen
kozalarýnda alým garantisi
saðlandý. Ýpek böceðini
yumurtalarý, üreticilere
ücretsiz verilmeye baþlandý.
Böylelikle ilçede koza
alanýnda üretimde artýþ
yaþandý.

Yakýn zamana kadar ipek
borsasý þeklinde büyük
pazarlarýn kurulduðu ilçede,
yöre halký ürettiðini satamaz
hale gelince ipek böceðini
yetiþtirdiði dut aðaçlarýný
keserek üretimde kýsýtlamaya gitti. Dut aðaçlarýnýn
yerine çeþitli aðaçlar ve
sebze üretimi yer aldý.
Ýnsanlarýn eskiye olan özlemini gözönünde tutan Halk
Eðitim Merkezi ilçede adeta
seferberlik baþlatarak
Nallýhan'ýn ipek kozasýnda
tekrar bir merkeze dönüþmesi için harekete geçti.
Çeþitli branþlarda ipek iþlemeciði faaliyetine geçilen
ilçede hammadde ihtiyacý
ilk etapta Bursa'dan
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Haber Koordinatörü
Yüksel UYSAL
Kadýn ve Aile Köþesi Haberleri
Þükran ÇELEN
Bölge Heberleri
Mustafa Ekrem UYSAL
Muhabirler
Haldun ÞAHÝN - Nihat UÇAR
Nallýhan Temsilcisi
Hasan OLUM
Çayýrhan Temsilcisi
Ayhan DEMÝRÇELÝK
Sincan ve Yenikent Temsilcisi
Musa UYSAl
Güdül Temsilcisi
Bünyamin AFÞAR
Kýbrýscýk Temsilcisi
Ýsa BÝLGÝN
Seben Temsilcisi
Çetin BÝLEN

Beypiliç Yeni Kümeslerle
Büyümeyi Hedefliyor
Piliç sektöründe Türkiye'de ikinci sýrada yer alan Beypiliç
sermaye artýrmayla kümes kapasitesinde büyümeye gidiyor.
Beypi Beypazarý Tarýmsal Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret
A.Þ. ise ödenmiþ sermayesini iç kaynaklardan 1,2 milyon YTL,
temettüden 4,6 milyon YTL bedelsiz artýrýmla 67,3 milyon YTL' ye
yükseltecek. Yapý ve Kredi Bankasý A.Þ. ödenmiþ sermayesini 920
milyon YTL bedelli artýrýmla 4 milyar 347 milyon YTL' ye çýkaracak.
Yapý ve Kredi Bankasý A.Þ. ile birlikte 10 þirketin sermaye
artýrýmýný
kayda aldý.
Yapý ve Kredi
Bankasý
ödenmiþ
sermayesini
3 milyar 427
milyon YTL'
den 920
milyon YTL
bedelli
artýrýmla 4
milyar 347
milyon
YTL' ye
çýkaracak.
Denizbank
A.Þ. de
çýkarýlmýþ sermayesini 400 milyon YTL bedelli artýrýmla 316,1
milyon YTL' den 716,1 milyon YTL' ye yükseltecek.
Beypiliç bünyesinde kümes kurmak için proje aºamasýna
geçildiðini de aktaran Koca, "600 bin adet tavuk kapasiteli kümesimizi 8 milyon Euro'luk yatýrýmla 2009'da tam kapasite ile
faaliyete geçirmeyi planlýyoruz" dedi.
Türkiye'nin ikinci en büyük piliç eti üreticisi Beypiliç, 2008'de 30
milyon dolarlýk biryatýrým planladýðýný ve Bolu'da dünyanýn en
büyük kesimhanelerinden birini yapacaðýný açýkladý.
Beypiliç, ayný zamanda 8 milyon Euro'luk yatýrýmla yumurta
üretimine de giriyor. Beypiliç Genel Müdürü Sait Koca, kuº gribi
dolayýsýyla piliç eti ihracatýnýn yapýlamamasýndan yakýnarak,
hükümetin, kuþ gribi konusundaki engelleri bir an önce kaldýrmasý
ve ihracata destek vermesi halinde ihracat-ta büyük bir
potansiyelin yakalanacaðýný söyledi. Beypiliç'in üretim merkezi

Yaþayan Kültür Ýçin Yaþayan Bir Beypazarý
Baþbakandan bakanlara,
turizmcisinden özel ilgi
turistine kadar herkesin bir
þekilde bulunduðu yer olan
ve cümle aralarýnda deðil
cümle kurmak için kullanýlan
bir terim olan Beypazarý
alýþýlagelmiþ mekânlardan
çok farklý bir yüz olarak
karþýmýza çýkýyor. Tarihi
konaklarýn restore edilmesiyle yeni bir çehreye
kavuþan Beypazarý
ilçede yer alan müzelerle
adeta yaþayan bir tarih kenti
durumunda. Böyle olmasý
da müzelerden birisine
"Yaþayan Müze" ismini
verdirdi. Göreve geldiðinden
bu yana sayýsýz baþarýlara
imza atan Beypazarý
Belediye Baþkaný Mansur
Yavaþ'ýn öncülüðüyle
Beypazarý ilklere imza

atmaya devam ediyor.
Beypazarý'nda klasik
müzecilik anlayýþýnýn
dýþýnda bir kültür kenti
yaratmaya çalýþan baþkan
Yavaþ, gelen turistlere farklý
olaný göstermek hedefinde.
Gelen ziyaretçilerin
memnun ayrýldýklarý
yaþayan kültür müzesinin
sahip olduðu yapý Osmanlý
dönemi klasik mimarisinin
en özgün örneklerinden biri
olarak gösteriliyor. Bütün bu
artý unsurlar ziyaretçileri
eskiye götürerek o günlere
dair anýlarla yoðurarak
tükenmeyen tarih tutkusunu
anlatýyor. Her gelen kiþinin
anlatacak çok þeyle ayrýldýðý
ilçemiz yapýlacak yeni
düzenlemelerle hiç bitmeyen bir cazibe merkezi
olmayý hedefliyor.

Yaþayan Kültür Müzesi, uygulamalarla, küçük
gösterilerle, dramatizasyonlarla Ankaralýlýk bilincinin
canlandýrýlacaðý bir müze. Bu uygulamalý kültür
müzesinin hedefi, gelen ziyaretçilere geleneði
bire bir yaþama fýrsatý sunmak.

Beypazarý'nda Park Sorunu Ne Zaman Çözülecek
Kavþak konusunda ýsrarcý
olan vatandaþ belediyeden
yapýlan açýklamaya raðmen
araçlarýný Beypazarý'nda ara
sokaklara park etmeye
devam diyor. Sokaðýn kapanmasýna yol açan araçlar
ambulans ve itfaiyenin
olaylara zamanýnda müdahale edememe riskini oluºturuyor. Bunu bildikleri halde
dar sokaklara park eden
araç sahipleri kendi haklýlýklarýný ön görerek yapacak
bir þeylerinin olmadýðýný
belirtiyorlar. Her konuda ve

her fýrsatta örnek olarak
gösterilen ilçemize yakýþmayan bu olay nedeniyle
tarihi konaklarýn bulunduðu
dar sokaklara araçlarýn park
edilmesi yasakladý. Belediye, konuyla ilgili olarak vatandaºýn olaydan haberdar
olmasý istemiyle sokaklara
uyarý yazýlarý astý. Ancak,
ahþap evlerin yangýndan
korunmasý ve ambulanslarýn
sokaklara rahat girebilmesi
yönündeki ikazlara raðmen
bazý vatandaþlar araçlarýný
dar sokaklara park etmek

konusunda ýsrarcý davrandý.
Beypazarý'nda dar sokaklara araçlarýný geliþi güzel
park edenlerin olasý faciaya
davet çýkardýðýna iþaret
eden yetkililer, uygulanan
cezalarýn caydýrýcý olmadýðýn belirtiler. Yetkililer, bu
konuda vatandaºlarý bir
konuya dikkat etmelerini
isteyerek tamamen ahþaptan meydana gelen evlerin
olasý bir yangýndan tamamen zarar göreceðini ve
bunun olmamasý için daha
duyarlý olmalarýný istedi.

olan Bolu'da düzenlenen basýn toplantýsýnda þirketin gelecek
planlarý hakkýnda bilgi veren Sait Koca, Amerikan Fast Food
þirketi Burger King ile tedarikçilik anlaþmasý imzaladýklarýný bildirdi.
Koca, "Bir ay kadar önce dünyadaki bütün Burger King'lerin
tedarikçisi olma yetkisini aldýk. Þirketimiz Arby's, Dominos Pizza,
Little Ceasar's ve Popeyes gibi firmalarýn da yetkili tedarikçisi
konumunda. Þu anda sadece Azerbaycan'da Beypiliç markalý
ürünlerimiz satýlýyor. Burger King üzerinden tüm dünyaya
ihracat yapmayý planlýyoruz" diye konuþtu.
Kanatlý et sektörüne yönelik yatýrýmlara bu yýl da devam edileceðini vurgulayan Koca, geçen yýl 13 milyon dolarlýk yatýrým gerçekleþtirildiðini kaydetti. Koca, 2008'de 30 milyon dolarlýk yatýrým
yapacaklarýný belirterek, Konya'da bulunan bir firmayla da yumurta
üretimi için anlaþtýklarýný duyurdu. Kendi denetim ve kontrollerinde
yumurta üretimi yapýlacaðýný ve Beypiliç markasýyla piyasaya
sürüleceðini anlatan Koca, "Pilot il olarak Ankara'yý seçtik. Daha
sonra Türkiye geneline satýþýmýz olacak. Bu arada kendi kümesimizi de kurmak için proje aþamasýna geçtik dedi.

