KOYUNAĞILI YOLUNA ÖDENEK ÇIKTI
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Beypazarını Mihallıccık’a bağlayan Kırbaşı yolu
üzerindeki Orman fidanlığı üzerinden ayrılan Koyunağılı
Köyü yoluna dönen haritada olmayan ve projesi bulunmayan buna rağmen Sakarya Irmağı üzerine köprüsü
yapılan Uşakbükü Köprüsü olarak bilinen buna rağmen
yolu olmayan yol için ödenek çıktı. Kırbaşı yolu Orman
Fidanlığı üzerinden Koğunağılına kadar 20 km lik yol
yapılması gerekiyor. Uşakbükü köyünden Koyunağılı
Köyüne kadar yol stabilizesi döşenmiş asfalta hazır hale
getirilmiş. Uşakbükü Köyünden Kırbaşı yol ayrımındaki
Orman Fidanlığına kadar 20 km lik yol bozuk halde.
Köprüde bu yolun ortasında kalıyor. Bu yol yeni yapılacak ADÜLARYA Termik santrali ve bölge halkı için
önem zarzediyor. Bu yol hem Koğunağılı Maden Ocakları

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

(Linyit Kömür Ocakları) için hemde Eskişehir Mıhallıccık
ilçesini Beypazarı’na bağlayan önemli bir yol. Bu yol
yapıldığında Mihallıccık İlçesinin Ankaraya
Beypazarından ulaşımı kolaylaşacak.
Beypazarı İl Genel Meclisi Üyesi Seyit Çakır tarafından
verilen müjdeli haber sonrasında Alt yapı daire Başkanı
aranarak ödenek konusu teyit edildi. Salih Tekeli; ‘’bu yol
yapımı için Maliye Bakanlığından para istendi, Bu yolun
alt yapıları yapılsın diyerek Maliye Bakanlığınca gerektiği kadar para verilecek, Maliye Bakanı söz verdi’‘ açıklamasında bulundu. İl Genel Meclis Üyesi Seyit Çakır;
‘’bu işi takip ediyoruz, bu yolu mutlaka yaptıracağız, Bu
yol Beypazarı’nın en önemli yollarından’‘ açıklamasında
bulundu.

*www.ortaanadoluas.com

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA
AFÝÞ
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Dijital Baskı-Tasarım

Hollandalılar,
Havuç
Sökümü için
Makina
Geliştirdi

Türkiye'nin havuç
ihtiyacını büyük bir
kısmını karşılayan
Beypazarı'na gelen
Hollandalı bir heyet
havuç çıkarmak için
geliştirdikleri makinayı üreticilere 23
eylül 2007 de tanıtmıştı. Hollanda
Büyükelçiliği Tarım
Ataşesi Carla
Konsten
beraberindeki heyet
ile tarımsal işbirliği
konusunda
görüşmeler yapmak
üzere Beypazarı'nı
ziyaretinde
Beypazarı çiftçisine
tanıtılan Havuç
sökme makinesi 49
bin Euro'ya satılıyor
ve bir günde 400
işçinin yaptığı işi
yapıyor.
Güney Koreli Gençler
Beypazarlılara misafir
Haberi 2’de
oldu
Klasik otomabil
meraklıları
Beypazarına
uğradı. Haberi 2’de

TE LEFONUNUZ

Kuraklık desteği 21 ekim 2008 de ödendi.

İl ve ilçelerde kurulan
komisyonlar tarafından
ürünleri yüzde 30 ve
üzerinde zarar gördüğü
belirlenen 214 bin 899
çiftçinin banka
hesaplarına, 21 ekim
2008 günü 257,01 milyon YTL yatırıldı.
Bu yıl ilkbaharda
yaşanan kuraklıktan
zarar gören çiftçilerin
zararlarının karşılanması
için ilk olarak 19
Temmuz'da 35 ili ve 211
ilçeyi kapsayan bir
kararname çıkarılmış,
daha sonra 19 Ağustos'ta
çıkarılan kararname ile
Sivas ile 33 ilçe daha
kuraklık desteği sağlanmasına ilişkin kararname kapsamına alınmıştı.
Kararname, ilkbahar
döneminde kuraklık
nedeniyle zarar gören
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne
(ÇKS) kayıtlı çiftçilerin
zararlarının telafi
edilebilmesi için kuraklık desteği verilmesi ile
söz konusu çiftçilerin
Ziraat Bankası ve Tarım
Kredi Kooperatifleri'ne
(TKK) olan tarımsal
kredi borçlarının (düşük
faizli krediler dahil)
ertelenmesini öngörüyordu.
Kararname, kuru alanda
üretimi yapılan buğday,
arpa, mercimek, nohut,
fiğ, burçak ve
mürdümük ekiliş ve
ürünlerini kapsıyordu.
Kuraklık nedeniyle, söz
konusu ürünleri yüzde
30 ve üzeri zarar
gördüğü il/ilçe hasar

tespit komisyonlarınca
belirlenen ÇKS'ye
kayıtlı çiftçilere (kamu
tüzel kişileri hariç), sertifikalı tohumluk ihtiyacının karşılanması
amacıyla, kaybettikleri
ürün miktarına karşılık
gelen alan için, dekar
başına, buğdayda 22
YTL, arpada 13 YTL,
mercimekte 22 YTL,
nohutta 30 YTL, fiğ,
burçak ve mürdümükte
24 YTL kuraklık desteği
ödenecek.
İlgili kararnamelerle
kuraklık desteğinden
yararlanmak isteyen
çiftçilere, bir ay başvuru
süresi verilmişti.
Destekleme ödemeleri,
Maliye Bakanlığı
tarafından Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı
bütçesine aktarılan
ödenekten karşılanıyor.
Haksız yere kuraklık
desteği ödemesinden
yararlandığı tespit edilen
üreticiler, 5 yıl süreyle
hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.
İl ve ilçe hasar tespit
komisyonlarınca yapılacak tespitler sonucunda
kuraklık desteği alabilecek çiftçilerin Ziraat
Bankası ve TKK tarafından kullandırılan ve
kararın yayımı tarihi
itibarıyla vadesi/taksit
vadesi/hesap devresi
henüz gelmemiş olmakla
birlikte bir yıl içinde
dolacak olan veya 90
günlük bekleme süresi
içinde olan tarımsal
kredi borçları,

FORUM

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Saadette Değişim ve Yükselme
Saadet Partisinin bu pazar günü büyük 3.
olağan kongresi var. Bu kongrede görev
değişimi olacak. Saadet Partisi Genel
Başkanı bayrağı Numan Kurtulmuşa teslim edecek.
Recai Kutan güzel bir insan. Parti kurulduğundan bu yana partinin genel başkanlığını yaptı. Saadet Partili olan hiç kimse
Reci Kutan’ın genel başkanlığından
Yazısı Sayfa 2’de
rahatsızlık duymadı.

vadesinde/hesap
devresinde, ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk
ettirilmek suretiyle vade
tarihinden/taksit
vadesinden/hesap
devresinden itibaren bir
yıl süreyle erteleniyor.
Banka ve TKK'nın
Tasfiye Olunacak
Alacaklar hesaplarında
kayıtlı ve/veya kayıtlı
olması gereken tarımsal
kredi borçları ise faiz
tahakkuk ettirilmeksizin
bir yıl süreyle erteleniyor.
Ertelenen tarımsal kredi
borçlarına erteleme
döneminde Ziraat
Bankası ve TKK tarafından yüzde 7 faiz uygulanacak. Karar kapsamında ilgisine göre
cari tarımsal kredi veya
cari tarımsal kredi
temerrüt faiz oranı ile
yüzde 7 arasındaki farka
göre tahakkuk ettirilecek
gelir kayıpları, Hazine
Müsteşarlığı'nın ilgili yıl
bütçelerine bu amaçla
konulacak ödenekten
avans olarak
karşılanacak.
Kararname kapsamında,
kuraklık desteği verilen
il ve ilçeler şöyle:
ANKARA: Bala,
Elmadağ, Evren,
Gölbaşı, Haymana,
Kalecik, Nallıhan,
Şereflikoçhisar, Ayaş,
Beypazarı, Polatlı
BEYPAZARI’NDAN
7 KÖY YARARLANDI
Beypazarında 7 köy bu
desteklemeden yararlandı. Yararlanan 7 köyden bazıları ya müracaat

HER TELDEN
Mehmet BAÞTÜRK

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ 8
Burada bu son durumla ilgili olarak yine bir
alıntıdan örnek vermek istiyorum. 8 Eylül
1998 Trabzon Türk Sesi ve 17 Mayıs 1999
Trabzon Haber gazetesinde, Mehmet
Baştürk’ün “Irak Türkmenlerinin Çilesi” adlı
makalenin son bölümünde yer almaktadır.

Yazısı Sayfa 3’de

etmedi yada müracaat
tarihinden sonra müracaat etmek istedi ama
müracaat tarihini
kaçırdığı için yararlanamadı. Beypazarı’nda
yaklaşık 250 milyar lira
destekleme yapıldığı
öğrenildi. Beypazarı’nda
tüm köylerin yararlanama ma sebebinin
bankalardan kredi kullanmak için kurak arazilerin sulak arazi olarak
gösterildiği bu nedenle
bu desteklemeden yararlanamadıkları öğrenildi.
Bu şekilde göstermeyen
çiftçilerin bankalardan
daha az kredi kullanabildiği ve zamanında
bu arazileri sulak arazi
olarak gösterdikleri için
destekleme kapsamı
dışında kaldıkları belirtildi.

ADIYAMAN: Merkez, Besni,
Kahta, Gerger, Tut, Sincik,
Samsat, Gölbaşı
AFYONKARAHİSAR:
Bolvadin, Çay, Emirdağ,
Sultandağı
AĞRI: Doğubeyazıt
BİTLİS: Merkez, Ahlat,
Adilcevaz, Güroymak, Hizan,
Mutki
ÇANKIRI: Merkez,
Kızılırmak, Şabanözü, Eldivan
ÇORUM: Bayat, Dodurga,
İskilip, Mecitözü, Ortaköy,
Osmancık, Alaca, Laçin,
Sungurlu
DİYARBAKIR: Merkez,
Çermik, Güngüş, Dicle, Eğil,
Ergani, Hani, Kocaköy,
Silvan, Bismil, Çınar, Hazro
EDİRNE: Lalapaşa
ELAZIĞ: Merkez, Ağın,
Baskil, Arıcak, Keban
ESKİŞEHİR: Merkez , Alpu,
Beylikova, Günyüzü,
Mahmudiye, Mihallıçcık,
Seyitgazi, Sivrihisar, Çiftler
GAZİANTEP: Araban,
Karkamış, Nizip, Oğuzeli,
Şahinbey, Şehitkamil,
Yavuzeli
HAKKARİ: Merkez,
Şemdinli, Yüksekova
KAYSERİ: Kocasinan,
Bünyan, İncesu, Melikgazi
KIRŞEHİR: Merkez, Kaman,
Mucur, Boztepe, Akçakent,
Akpınar, Çiçekdağı Akören,

Beyp. Devlet
Hastanesi internetten
hizmet verecek

Haberi 3’de

Havuç hasadı
başladı Haberi 4’de

YE TERLÝ

Kemal ÇE LEN

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

Beypazarı'ndan
Ankara'ya seyreden
Ramazan Alıcı
yönetimindeki ev
eşyası yüklü 06 F
3273 plakalı kamyon, ilçe çıkışındaki
Azmak mevkiinde
virajı alamayarak
devrildi. 18.10.2008
tarihinde ev eşyası
yüklü kamyonun
devrilmesi sonucu
sürücü yaralandı .
Yaralanan sürücü,
Beypazarı Devlet
Hastanesi'ne
kaldırılırken, araçtaki eşyalar zarar
gördü.

İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.
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Ev
eşyası
yüklü
kamyon
devrildi

Yolun yapımının gecikme sebebi Tahirler Köylüleri arazilerinden geçen yol için kamulaştırma parası istiyorlar.
Ancak Özel idare bu parayı öedeyemiyor. Bu paranın
ödenmesi için bu yolun Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Karayollarında olması gerekiyor. Bu yol projesi bulunmadığı için Karayollarıda bu yolun yapımına bakmıyor.
Ama bölge halkı için önem arzeden bu yolun da yapılması
gerekiyor. Ayrıca son aylarda projeye alınan ve özel şirket
tarafından yapılacak Termik Santralinde kurulma aşamasında olması bu yolun önemini iyice artırdı. Bu amaçla
Maliye Bakanlığı bu yolun yapımı için para aktarıyor.
Günlük onlarca kömür taşıyan kamyon ve tır olduğu belirtilerek bu yolun yapımı ülke ekonomisine ve bölge halkına da büyük katkı sağlayacak.’‘ denildi.

Doğanhisar, Kadınhanı
KONYA: Altınekin,
Cihanbeyli, Çeltik, Çumra,
Emirgazi, Ereğli, Halkapınar,
Ilgın, Karapınar, Karatay,
Kulu, Meram, Sarayönü,
Selçuklu, Tuzlukçu, Yunak
MALATYA: merkez,
Akçadağ, Arapgir, Arguvan,
Battalgazi, Darende,
Doğanşehir, Doğanyol,
Hekimhan, Kale, Pütürge,
Yazıhan, Yeşilyurt, Kuluncak
KAHRAMANMARAŞ:
Ekinözü, Elbistan, Nurhak,
Pazarcık
MARDİN: Merkez, Mazıdağı,
Savur, Midyat, Dargeçit,
Yeşilli, Nusaybin, Derik,
Kızıltepe, Ömerli
MUŞ: Merkez, Malazgirt,
Hasköy, Bulanık, Korkut
NEVŞEHİR: Acıgöl, Avanos,
Gülşehir, Hacıbektaş, Ürgüp,
Merkez, Derinkuyu, Kozaklı
NİĞDE: Merkez , Altunhisar,
Bor, Çamardı, Çiftlik,
Ulukışla
SİİRT: Merkez, Aydınlar,
Baykan, Eruh, Şirvan, Pervari
, Kurtalan
SİNOP: Durağan, Boyabat,
Saraydüzü
TUNCELİ: Merkez, Pertek,
Çemişkezek
ŞANLIURFA: Merkez,
Siverek, Hilvan, Suruç,
Birecik, Bozova, Halfeti,
Akçakale, Viranşehir, Harran
VAN: Merkez, Gevaş,
Gülpınar, Muradiye, Özalp,
Saray, Başkale, Çaldıran,
Çatak, Edremit, Erciş,
Bahçesaray
YOZGAT: Yerköy, Şefaatli,
Yenifakılı, Akdağmadeni,
Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır,
Çayıralan, Çekerek,
Merkez,Saraykent, Sarıkaya,
Sorgun
AKSARAY: Merkez,
Ağaçören, Eskil, Gülağaç,
Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi
KARAMAN: Merkez,
Ayrancı, Kazımkarabekir,
Ermenek
KIRIKKALE: Merkez,
Keskin, Çelebi, Karakeçili,
Bahşılı, Yahşihan, Balışeyh,
Delice, Sulakyurt
BATMAN: Merkez, Beşiri,
Hasankeyf, Gercüş, Kozluk,
Sason
ŞIRNAK: Merkez, Silopi,
Cizre, İdil, Uludere
IĞDIR: Merkez, Tuzluca
KİLİS: Merkez, Elbeyli,
Musabeyli
SİVAS: Gemerek.
Kırbaşı-Gencali
yolunun yapımına
destek verenlere
plaket Haberi 3’de
Beypazarı
Müftülüğünde
görev değişimi

Haberi 3’de

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Beypazarına yeni
ilçe milli eğitim
müdürü atandı.

Beypazarı İlçe Milli eğitim müdürlüğüne yeni
müdür atandı. Yeni atanan İlçe Milli eğitim
müdürü Ahmet TEMÜR görevine başladı.

Beypazarı Sudan’lı
veterinerleri ağırladı

Sudan'lı veteriner hekimler Beypazarını gezdiler.
TİKA işbirliği çerçevesinde yapılan anlaşma
gereğince hayvancılık projeleri kapsamında
Türkiye'ye gelen Sudan Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi ve El Cezire Üniversitesi Veteriner
Fakülteleri Dekan ve Öğretim Görevlileri ile
Bakanlık yetkililerinden oluşan heyet, Beypazarını
gezdi. Konuk heyet, "Hayvan Hastalıkları ile
Mücadele ve Kontrol Sistemleri ve Hayvan
Hastalıkları Araştırma Enstitülerinin Faaliyetleri"
"Yetiştirici Birlikleri ve Ön Soy Kütüğü Kayıt
Sistemi" ile "Ülkemizde Balıkçılık ve Teknolojisi"
konularında çalışmalarını sürdüren veteriner
hekimler, hafta sonu gezisini Beypazarı'na yaptı.
Ankarada çalışmalarda bulunan yaklaşık 36 kişilk
kadınlı erkekli veteriner hekimlerin hafta sonlarını
değerlendirmek için Beypazarı'na gezmeye geldikleri öğrenildi.
Tarım Bakanlığının görevlendirdiği Rehber,
Mahmut Arhavi eşliğinde
Beypazarı'nın tarihi ve
turistik yerlerini gezen
sudanlı veterinerler,
Kültür Evi Müzeyi gezerek müze Müdürü
Bayram Koçak'tan,
müzede bulunan eserler
hakkında bilgi de aldılar.

HABER
ÝSTÝHBARAT

İHL ve Anadolu
İHL den haberler
Haberi 2’de
Kaymakamlık
Voleybol turnuvası
başladı Haberi 3’de

Tel:762 51 63

Kaymakam Hikmet
Aydın Okulları
Gezdi. Haberi 2’de
El Sanatları Kursuna
kayıtlar başladı
Haberi 2’de
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Güney Koreli Gençler
Beypazarılılara Misafir Oldu

KÜLTÜR-EDEBÝYAT

Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma
5272 Sayılı Belediye Kanunu

Geçen haftadan devam
Belediye Encümeni
Kanunda yer alan düzenlemeye göre (md. 33) belediye encümeni,
belediye başkanının başkanlığında; il belediyelerinde ve nüfusu
100 binin üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl
kendi üyeleri arasından bir yıl için, gizli oyla seçeceği dört üye ile
biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının
her yıl birim amirleri arasından seçeceği dört üyeden, devamı
vardiğer belediyelerde ise, belediye meclisinin her yıl kendi
üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye ile biri mali
hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl
birim amirleri arasından seçeceği üç üyeden oluşacaktır.
Stratejik Plan ve Performans Planı
Türkiye ile Güney Kore Cumhuriyeti arasında imzaKanunun 41. maddesine göre, nüfusu 50 bin ve üzerindeki
lanan “2005-2008 Yıllarına İlişkin Kültürel ve
belediyelerde, belediye başkanı, mahalli idare seçimlerinden
Bilimsel Değişim Programı” çerçevesinde
itibaren altı ay içinde kalkınma planı ve programı ile varsa bölge
planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili yıl başından önce yıllık
Türkiye’ye gelen on Güney Koreli üniversite öğrenperformans planı hazırlayıp meclise sunmakla görevlidir. Kanunun
cisi Beypazarılı gençlerin evinde misafir oldular.
Geçici Altıncı maddesine göre, stratejik planın bir yıl içerisinde
Türk kültürünün tanıtılması için gerçekleştirilen
hazırlanarak belediye meclisi tarafından kabul edilip uygulamaya
organizasyonla önce İstanbul’u gezen Güney Koreli
konması gerektiği belirtilmektedir. 2005/36 sayılı bakanlık
Genelgesi, nüfusu 50 bin ve üzerindeki tüm belediyelerde ilk
Gençler, Beypazarı Belediyesi tarafından belirlenen
stratejik planın bir sonraki mahalli idareler genel seçimlerinden
ailelerin misafiri olarak Beypazarı’na geldiler.
itibaren bir yıl içinde hazırlanarak uygulamaya koyulacağını açıkBeypazarı Belediyesi anosla bu gençleri evlerinde
lamaktadır. Ancak, o tarihe kadar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
misafir edebilecek ailelere çağrı yaptı. Evlerinde bu
ve Kontrolü Kanunu gereğince Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığınca seçilen belediyelerde stratejik planlar hazırgençleri misafir edecek aileler belediyeye başvurdu.
lanacaktır.
Beypazarılı gençler ve aileleriyle iki gece üç gün
Stratejik planın hazırlanmasında, varsa üniversiteler ve meslek
geçiren konuk heyet hem Türk aile yaşantısını hem
odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri de alıde Türk kültürünün inceliklerini yaşayarak öğrenme
nacaktır. Stratejik plan, Devlet Planlama Teşkilatınca hazırlanmış
ve ilgili web sitesinde bulunan Stratejik Plan Rehberine göre hazırfırsatı buldular. Kısa zamanda güzel dostlukların
lanacaktır. Stratejik plan ve buna uygun olarak hazırlanacak yıllık
kurulduğu organizasyonda, Beypazarı’nın ardından
performans planı belediye bütçesinin hazırlanmasına esas teşkil
Kapadokya’nın da ziyaret edileceği bildirildi.
edecektir. Nüfusu 50 binin altındaki belediyeler stratejik plan ve
performans planı yapmak zorunda değildir.
Belediye Teşkilatı
Kanunun 48. maddesi ile Belediye teşkilâtı yeniden tanımlanmıştır.
Norm kadro uygulaması getirilmiş ve belediye teşkilâtında bulunması zaruri birimler yazı işleri, mali hizmetler, fen işleri ve zabıta
birimleri olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte kurulması çeşitli
şartlara ve ihtiyaca göre meclis kararıyla kurulabilecek ihtiyari birimler tanımlanmaktadır.
Norm Kadro ve Personel İstihdamı
Kanunun 49. maddesi ile norm kadro ve uygulaması açıklanmaktadır. Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet
Personel Başkanlığı tarafından belirleneceği, Bunlara uygun norm
kadro çalışmasını ise belediyenin yapması ya da yaptırması düzenBeypazarı Dünyanın Dört Bir Yanından Gelen
lenmektedir. Norm kadro düzenlemesi yapıldıktan sonra personel
çalıştırılmasına ilişkin konuları 49. madde ayrıntılarıyla düzenleKlasik Otomobil Meraklılarını Ağırladı.
mektedir. Bununla birlikte çalıştırılacak personel için harcamalarıBeypazarı, son olarak klasik otomobil merakna da sınırlama getirilmektedir. Buna göre, personel giderleri,
lılarının da dikkatini çekti. Amsterdam'dan
nüfusu 10 binin üzerindeki belediyelerde bir önceki yıl bütçesinin
yeniden değerlendirilmesiyle elde edilecek miktarın %30"unu,
başlayan Türkiye üzerinden, pek çok ülkeyi
nüfusu 10 binin altındaki belediyelerde ise % 40"ını aşamayacakziyaret ederek Çin'e kadar uzun bir yolculuğa
tır. Belediye başkanları, personel harcamasının bu %30 ve %40"lık
oranları aşmamasına özel dikkat edeceklerdir. Çünkü, bu oranların
çıkan klasik otomobil meraklıları Beypazarı'nda
aşılması halinde, belediye başkanları şahsen sorumlu tutularak yeni
mola verdiler. Çin'e kadar uzanan yolculuk güzpersonel alımı nedeniyle oranların aşılmasıyla belediyenin uğrayaergahına Beypazarı'nı da ekleyen maceracılar,
cağı zararın belediye başkanından tahsil edilmesi öngörülmektedir.
Kanunun Geçici 2. maddesine göre 49. maddede belirtilen oranları
birbirinden özel ve klasik 39 otomobille İnözü
aşmış olan belediyelerde bu oranların altına inilinceye kadar ek
Vadisi'ne gelerek, yöresel yemekleri tattılar.
personel istihdam edilemeyecektir. Ancak kanun, belirlenen oranın
üzerinde personel harcamasının yapılması halinde bile personel
alımını tümüyle yasaklamamaktadır. Boş kadro ve pozisyon bulunması ve bütçe imkanları yeterli ise mevcut memur ve sözleşmeli
personel sayısının yüzde onunu geçmemek üzere zorunlu durumlarda İçişleri Bakanlığının izni ile yeni personel alınması
Belediye Gençlik Merkezinde yapılacak kurslara
mümkündür.
Acil Durum Planlaması
son müracaat tarihi 14 kasım 2008 Cuma günü.
Belediyelere eski kanundan farklı olarak, kanunun 53. maddesiyle
Yöresel minyatür kıyafet kursu, Ahşap boyama
acil durum planlaması yapma görevi verilmiş, acil durumlarda
diğer bölgelere yardım yapabilmesine yasal olanak sağlanmıştır.
kursu, Pullu çiçek yapımı kursu, Folyo ürünleri
Denetim
yapımı kursu, Serbest çalışmalar kursu.
Belediyelerin yeni ve çağdaş normlar esas alınarak denetlenecektir.
Hukukilik, mali ve performans
denetimi kanunun dördüncü
kısmında düzenlenmektedir.
Denetim iç ve dış olarak ikiye
ORTA ANADOLU A.Þ. WEB HÝZMETÝNÝ AYAÐINIZA GETÝRDÝ.
ayrılmış, hukuki ve mali denetr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
tim yanında performans deneODTÜ nic.tr Ýdari sorumluluk yetkimizle
timine de yer verilmiştir. 5018
.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
sayılı Kanunun gerekleri
yanında idari denetimin yapılatescillerini de biz yapýyoruz
cağı ve denetim sonuçlarının
Alan adı tescili ve Hosting bayililiklerimizle
kamuoyuna açıklanacağı
.com - .net - .org - .býz - .ýnfo
hükmü ile yeni bir uygulama
getirilmektedir.
alan adý tescillerinide biz yapýyoruz.
Hizmetlerde
Web sitenizin yayýnlanmasý hizmetinide biz veriyoruz.
Aksama(Müdahale Sistemi)
Domain paketlerinizi de bizden alabilirsiniz.
Kanunun 57. maddesi ile yeni
Sýnýrlý ve sýnýrsýz Paketleriniz bizden.
bir uygulama getirilmektedir.
Evinizden, veya iþyerinizden sitenizin kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz.
Belediyenin hizmetlerini ciddi
biçimde aksattığı, bu durumun
Ýsterseniz tüm hizmetleri bizim yapmamýzý talep edebilirsiniz.
da halkın sağlık, huzur ve
Beypazar’na yepyeni bir hizmet ve yeni bir fýrsat.
esenliğini hayati derecede
Domain ve Hosting Paketlerinde
olumsuz etkilemesi durumunda
Ýþte size bir Fýrsat
İçişleri Bakanlığının istemi ile
bu durumun yetkili sulh hukuk
İnternet Hizmetleri Bayisi Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.
hakimliğince belirlenmesi üzerHosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
ine İçişleri Bakanı söz konusu
Hostinginizi
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
aksamanın makul bir süre
FİYATLARI
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n
Ýþte size fýrsat. Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin .
içinde giderilmesini Başkandan
DÜŞÜRDÜK
İmkanlardan
Sizinde bir siteniz olsun.
ister. Aksaklık buna rağmen
Yararlanın
giderilmediğinde o hizmetin
Fiyatları Düşürdük
yerine getirilmesini o ilin val700 MB Web alanı 4 GB Trafik Hızı, 50 adet 20 MB lık mail
isinden ister.
Hosting ve Web Alan adı alımı sadece 65 YTL
Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet
Web Sitem Yok Elektronik Posta Adresi Alabilirmiyim? Evet Herkese Elektronik Posta
Yüklenmeleri
Ýsterseniz Web tasarýmlarýnýzý da biz yapýyoruz.
Kanunun 67. maddesi ile
belediyelerin görevlerinin bir
Kendinizin yaptýðý veya baþkalarýna yaptýrdýðýnýz Web sayfalarýnýz var, ama siteniz yok.
çoğunu Bakanlık kararına
Gelin size bir site kuralým. Hemde size özel elektronik posta hesabýnýz olsun.

Klasik Otomobil Meraklıları
Beypazarına uğradılar

El Sanatları Kursuna
kayıtlar başladı

BÖLGEYÝ WEB’LÝYORUZ

Tel:762 51 63 Beypazarý/ANKARA

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

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

BU FIRSAT
KAÇMAZ
TEL:762 51 63

gerek kalmadan ihale yoluyla üçüncü şahıslara yaptırabilme
olanağı sağlanmaktadır. İhale süresi; mahalli idare seçimlerini
izleyen altıncı ayın sonunu aşamayacaktır.
Arsa ve Konut Üretimi
Düzenli kentleşmeyi sağlamak üzere, belediye, beldenin konut,
sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve
mücavir alan içinde arsa ve konut üretiminde bulunabilir (md. 69).
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projeleri
Büyükşehir belediyeleri, Büyükşehir sınırları içindeki ilçe ve ilk
kademe belediyeleri ile nüfusu 50 binin üzerindeki belediyeler,
kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent unsurlarını inşa ve
restore etmek; konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji
parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem risklerine karşı
tedbirler almak veya tarihi kültürel dokuyu korumak amacıyla
kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir (md. 73).
Yurt Dışı İlişkileri
Belediyelere, belediye meclisi kararı ve Bakanlık izniyle uluslararası anlaşmalara uygun olarak yurt dışı kuruluşları ile ilişki
kurabilme, kardeş kent olma, ortak faaliyet ve hizmet projeleri
yapabilme imkanı getirilmiştir (md. 74).
Diğer Kuruluşlarla İlişkiler
Belediyelere, diğer mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşları ile
meclis kararı üzerine yapılacak anlaşmaya uygun olarak ortak işler
gerçekleştirebilme, bu kuruluşların hizmetlerini bedelli yada bedelsiz yapabilme; personel, kaynak ve arsa tahsis edebilme imkanı
getirilmiştir (md. 75).
Kent konseyi
Belediye kanununun 76. maddesiyle çoğu belediyede uygulama
imkanı bulan kent konseyleri yasal zemine kavuşmaktadır. Kent
konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması,
sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve
dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve
yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler,
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların,
noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin,
siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda
yardım ve destek sağlayacaktır. Kent konseyinde oluşturulan
görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak
değerlendirilir.
Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım
Belediyeler, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik esaslarına
göre, çeşitli sosyal hizmetlere yönelik gönüllü katılımları
destekleyecek programlar uygulayacaktır (md. 77).
Spor Kulübü Başkanlığı Yasak
Başkanlar, geçici 8. madde gereği, profesyonel spor kulüplerinin
başkanlığı ve yönetiminde bulunamayacaklardır.
Belediye Tasarrufundaki Yerler
Kanunun 79. maddesiyle belde sınırları içindeki sahipsiz araziler
ile ortak kullanımdaki araziler üzerinde belediyelerin tasarruf yetkisi getirilmiştir.
Ülkemizde bitmeyen senfoni olarak da adlandırılan yerel yönetimlerde yeniden yapılanma sürmektedir. Bu yazımızda özetle incelendiği şekliyle 5272 sayılı Belediye Kanunu önemli yeni düzenlemeler getirmektedir. Hukuki niteliği anlamında başta vurgulanan
özelliği gereği yasa koyucu, bugün uygulanmakta olan kanuni
düzenlemeyi tekrar gündemine alacaktır. Uygulama sürecinde
ortaya çıkacak aksaklıkların kısa zamanda giderilmesi ve gerekli
diğer değişikliklerin yeni yasal düzenlemede dikkate alınması
gerekmektedir. Kanun koyucunun bu süreçte ortaya koyduğu
değişim, yeni anlayış, genel yetkili yerel yönetimler, yerel özerklik, katılım ve etkinlik gibi temel gerekçeleri her şeyden önce çağdaş ve modern belediye yönetimleri için yaşamsal öneme sahiptir.
Sürecin başarıya ulaşması, başta uygulayıcı belediyeler olmak
üzere tüm halkın yeni yasal düzenlemeleri takip ederek daha iyiye
ulaşmada üzerlerine düşeni yapmalarına bağlıdır.
Belediyelerimizin çok daha demokratik aynı zamanda etkin ve verimli hizmet sunan yapılar olabilmeleri belediye yönetimlerinin,
hemşehrilerin ve diğer kurumsal yapıların, gelinen noktada,
geliştirecekleri yeni açılımlarla hayata geçirecekleri işbirliğine
dayanmaktadır.
[1] 03.03.2004 tarih 1044 sayılı T.C. Başbakanlık Kanunlar ve
Kararlar Genel Müdürlüğü"nün TBMM Başkanlığı"na Tasarı ve
Gerekçe yazısı.
[2] T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü,
07.04.2005 tarih 2005/36 sayılı 5272 sayılı Belediye Kanununun
uygulanması hakkında Genelgesi.
[3] T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü,
31.12.2004 tarih 2004/160 sayılı 5272 sayılı Belediye Kanunu
Genelgesi.
Yayınlandığı İlk Yer: Yönetim Bilimleri Dergisi(YBD), Cilt: 3,
Sayı: 1, ss. 27-33. YBD`nin özel izni ile USAK Stratejik Gündem
tarafından tekrar yayınlanmıştır. Ön yazılı izin olmaksızın hiçbir
şekilde yeniden çoğaltılamaz, ya da yayınlanamaz.
USAK... Nitelikli Yayınlar Sunar, Bizim İçin ve Dünya İçin...
2007
Hamit PALABIYIK ve Hikmet YAVAŞ

Kaymakam Hikmet AYDIN
OKULLARI GEZDİ
14.10.2008 Salı günü Beypazarı Kaymakamı
Hikmet AYDIN ve Beypazarı İlçe Milli Eğitim
Müdürü Vekili Enver AYDINER Beypazarı İmam
Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip lisesini
ziyaret ettiler, okulun pansiyonunda incelemelerde bulundular

İHL OKUL ÖĞRENCİ MECLİSİ SEÇİMİ
YAPILDI

14.10.2008 tarihinde Beypazarı İmam Hatip
Lisesi ve Anadolu İmam Hatip lisesi Okul
Öğrenci Meclis Başkanlığı seçimleri yapıldı.
Yapılan seçimlerlerde okulun Anadolu 12/A sınıfı
20 numaralı öğrencisi Bayram YÜCEL Okul
Öğrenci Meclis Başkanı seçildi.
İHL 2008 ÖYS’de Ek Yerleştirme ile bir öğrenci
daha Üniversiteye Gönderdi.
Beypazarı İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam
Hatip lisesi 2006-2007 Öğretim Yılı mezunlarından Saliha AYDOĞAN 2008 ÖYS Ek
Yerleştirmeler sonunda Fırat Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliğini kazandı.
İHL Okul Aile Birliği toplantısı Yapıldı
Beypazarı İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam
Hatip lisesi 2008-2009 Öğretim Yılı Okul Aile
Birliği ve Veli Toplantısı 22.10.2008 tarihinde
okul salonunda yapıldı.
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Saadette Değişim ve Yükselme

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Saadet Partisinin bu pazar günü büyük 3. olağan kongresi
var. Bu kongrede görev değişimi olacak. Saadet Partisi
Genel Başkanı bayrağı Numan Kurtulmuşa teslim edecek.
Recai Kutan güzel bir insan. Parti kurulduğundan bu yana
partinin genel başkanlığını yaptı. Saadet Partili olan hiç
kimse Reci Kutan’ın genel başkanlığından rahatsızlık duymadı.
İçerdekiler rahatsızlık duymadı ama Saadeti eleştirmek
isteyen ve Milli Görüş hareketinden koparak sağa sola
gidenler Saadette olmayışlarının gerekçesini Recai Kutan
olarak gösterdiler. Daha genç, atik, heyecanlı bir lider olsa
Saadete geliriz dediler. Saadet kadrolarında onların istediği gibi onlarca aday var. Çünkü Saadet insan yetiştirdi.
Sonunda açılım ve değişim için Saadet Partisi de düğmeye
bastı ve parti için hayırlı olacağını umduğumuz değişikliği
bu hafta pazar günü kongrede gerçekleştirecek.
Bu değişim Saadet Partisine heyecan katacak. Bu heyecanla Saadet oylarını yerel seçimde mutlaka yükseltecek.
Belki barajı aşamayacak ama Gelecek Genel seçimlerde
meclise girmenin kapılarını aralayacak bu seçimlerde.
Saadet içinde olmayıp dışardan ahkam kesenlerin bekledikleri oldu. Buyursunlar bakalım bundan sonra ne diyecekler!?.. Saadet için başka ne bahaneleri olacak?!..
Evet ben Saadet Partiliyim. Geçen dönem de Saadet
Partisinden Belediye Başkan Adayı oldum. Seçilip seçilememem önemli değildi. Yıllardır bu partide hizmeti olupda aday olamayanlar var. Bu partiden aday olmak herkese
nasip olmuyor. Bize nasip oldu işte...
Beypazarı’nda Milli Görüş hareketi olarak bakıldığında
yerel seçim hiç kazanılamadı. Ama bu partinin yüklendiği
misyon büyük ve kutsal bir misyon. Bu partiden aday
olmak her kese de nasip olmuyor. Ben bu partiden aday
olarak bu nasipten nasiplenenlerden biriyim.
Milli görüş hareketinin Beypazarı’ndaki Belediye Başkan
adayları çok geçmişe gitmeden yakın tarihden başlarsak
sırasıyla Hasan Hüseyin Ceylan, Avni Erdoğan, İbrahim
Demir, Kemal Çelen.
Ceylan’ın adaylığı döneminde 250-300 lerde olan parti
oyları 1800 lere çıkmıştı. Avni Erdoğan adaylığı döneminde düşüş gösterdi. Refah kapandı Fazilet kuruldu.
Fazilet döneminde Beypazarı adayı İbrahim Demir oldu.
Bu dönem parti oyları 4500 lere yükseldi. Tekrar Fazilet
kapandı. Milli Görüş’ün en son kurulan partisi Saadet
Partisinin Beypazarı’ndan ilk Belediye Başkan Adayı
Kemal Çelen oldu. Bu dönem tüm partilerin oylarının
sıfıra düştüğü bir dönemdi. Sandıklara delege koymamız
bile ilçe seçim kurulunca engellenmişti. Oylarımıza bu
dönem sahip çıkılamadı. Buna rağmen Belediye
Başkanlığında 3 ncü parti olundu. İl Genelde dördüncü
parti olundu. İktidar partisinin adayı İbrahim Demir bile
bu dönem Beypazarında seçim kaybetti. Beypazarı’nda
elbet Saadet Partisinin de seçim kazandığı günler gelecek.
İşte o zaman Saadet Partisi icraatlarıyla vatandaşın gönlüne taht kuracak. O gün çok da uzak değil. Belki
önümüdeki dönemde de bu mümkün olmayacak. Ama
Saadet bu dönemde de mutlaka aday çıkaracak. Ben
Saadet’in adayı olmayacam bu dönem. Ama hiç kimsenin
olmadığı yerde ben varım diyen bir gençlik var Saadette.
İçlerinden biri bu bayrağı taşıyacak. Saadet Bayrağı hiç
bir zaman yere düşmeyecek.
Ben yine Saadet Partiliyim. Hocam ölünceye kadar onun
işaret gösterdiği yolda yürümeye devam edeceğim. 2009
yerel seçimlerinde Saadet Partililiğim yüreğimde olarak
Beypazarı’nın ihtiyacı olan değişime imza atmak için
toplum mühendisliği görevini üstlenecem. Beypazarı’nda
bir değişim yaşanmalı ve bu değişimin yaşatılması
Beypazarlılara borcumuz. Milli görüşünde bize görevi...

Madadın 1. sokak yap boz

Beypzarı Madadın 1. sokakda 1 yıl önce yapılan
inaşatlardan dolayı deforme olan kaldırımlı yol
sökme düzeltme çalışmaları başladı. 24.10.2008
cuma günü başlayan kaldırım sökme çalışmaları
nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

24 Ekim 2008 Cuma YIL:4 SAYI:200

Gazi Gün düzalp Ýþ Merkezi P. Katý No: 7-32 Beypazarý
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 Cep:0.532.557 98 53

Ýmtiyaz Sahibi:Orta Anadolu Gazetecilik A.Þ. adýna Kemal Çelen
Genel Yayýn Yönetmeni : Kemal Ç ELEN
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Murat ÇELEN
Sayfa Editörü
Seyithan Melih BİNGÖL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerin e
uymaya söz vermiþtir.
Gazetemizde yayýnlanan yazýlar
yazarlarýný baðlar.
Gazetemizde yayýn lan an yazý haber
ve fotoðraflarýn her türlü telif hakký
Orta Anadolu Gazetecilik A.Þ.’ye aittir.
Ýzin alýnmadan, kaynak dahi gösterilerek
iktibas edilemez.
Dizgi: Ort a An adolu A.Þ.
Tel- Fax:762 51 63 Beypazarý
Baský:Ren k İş Matbaası
Tel-Fax:763 12 76 Beypazarý/Ank.

Haber Koordinatörü:
Şükran ÇELEN
Muhabirler
Nihat UÇAR-Tarık AKYILDIZ
Nallýhan Temsilcisi
................................
Çayýrhan Temsilcisi
Ayhan DEMÝRÇELÝK
Sincan &Yenikent Temsilcisi
Musa UYSAL
Güdül Temsilcisi
Bünyamin AFÞAR
Kýbrýscýk Temsilcisi
Ýsa BÝLGÝN
Seben Temsilcisi
Çetin BÝLEN

REKLAM VE ABONE FÝATLARIMIZ
Tam Sayfa (SB)
1.500 YTL
Yarým Sayfa (SB)
750 YTL
Çeyrek Sayfa (SB)
375 YTL
Kartvizit Reklam (SB)
30 YTL
Resmi Ýlanlar St/cm
6 YTL
Kongre Ýlanlarý
60 YTL
Sosyal ilanlar
60 YTL

HABER-İLAN

Kırbaşı-Gencali yolu yapımına
destek verenlere plaket
24 Ekim 2008 Cuma

Kırbaşı Belediye Başkanı uzun yıllardır yılan hikayesine dönen ve Kırbaşı halkı için
önem arzeden Kırbaşı-Gencali arası yolun yapımı için destek veren Beypazarı İl Genel
Meslisi Üyesi Seyit Çakır’a ve yolun yapılmasına onay verdiği günlerde İl Genel
Meclisi Grup Başkan Vekili olan H.Arif ALTINKAYNAK’a törenle plaket verdi.

BEYPAZARI
MÜFTÜLÜĞÜNDE
GÖREV DEĞİŞİMİ

6 yıldır Beypazarı’nda görev yapan Beypazarı
Müftüsü İhsan Caner’in Konya Kulu ilçesine tayin
olması nedeniyle Beypazarı Müftüsü olarak Ankara
Müftü Yardımcısı Mustafa Düzgüney tayin edildi.
Mustafa Düzgüngüney Beypazarı’ndaki görevine 02
Kasım 2008 Pazartesi günü başlayacak. Eski
Beypazarı Müftüsü İhsan Caner ise 25 Ekim 2008
Pazar günü Beypazarı’ndan ayrıldı.

İHSAN CANER KİMDİR?

1957 Yozgat doğumlu İhsan
Caner İlkokulu Yozgat merkez
yeşilova köyünde okudu. İlk
dini bilgiler ve kur’an eğitimini
Yemen Gazisi olan 1. Dünya
Savaşında Yemen cephesinde 4
yıl savaşıp esir düşen 1.5 sene
Mısırda tutuklu kalan ve
esaretten kurtulduktan sonra
evine dönen, arapça ve osmanlıcaya vakıf dedesinden aldı. 5
yaşında iken kur’an okumaya
başladı. İlkokul 3. sınıfta iken
camide cemaat önünde kur’an
okumaya başladı. 1969 da
Yozgat İmam Hatip Lisesine kaydoldu 1976 yılında mezun
oldu. Öğrencilik yıllarında değişik dini ve dernek faaliyetlerinde bulundu. Yozgat merkez Çapanoğlu büyük camide
yapılan dini proğramlarda görev aldı. O yıllarda okulun
çıkardığı gazetelerde köşe yazıları yazdı. Okul bitiminde
D.İ.B.’nın açtığı İmamlık sınavını kazanarak 02.08.1976
tarihinde Kayseri Bünyan ilçesi merkezYenimahalle camiine imam hatip olarak atandı. Bu görevi yürütürken
Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. Müteakiben
müftülük ve vaizlik sınavlarını kazanarak Kırşehir il müftü
yardımcılığına atandı. Askerlik görevini 1982
yılındaPolatlı Topcu okulundan Kıbrısa giderek Kıbrısta
yaptı. Daha sonra Gaziantep Islahiyede 2 yıl vaiz olarak
çalıştı. Van ili Gürpınar ilçesine müftü olarak atandı.1996
yılında Iğdır ilinde geçici görevde bulundu. 2 yıl görev
yaptıktan sonra Diyanetin açtığı yurt dışı sınavlarını kazanarak Almanyada 6 yıl din görevlisi olarak görev yaptı.
Yurtdışı dönüşü tekrar Gürpınara vaiz olarak atandı. 1 yıl
kaldıktan sonra Kırşehir ili Boztepe İlçesine müftü olarak
tayin oldu. 3 sene o görevi yaptıktan sonra Ankara Evren
ilçesine atandı. 4.5 sene görev yaptıktan sonra 09.12.2002
tarihinde Beypazarı’na atandı. 6 yıl Beypazarında görev
yaptı. 16.102008 tarihinde bu görevden ayrıldı.
Diyanet ve Hakses Dergilerinde ve Mahalli Gazetelerde
makaleleri yayınlandı. Arapça ve ingilizce biliyor. Kur’an-ı
Kerimde Takva-cin-Melek-Şeytan isimli basılmamış
risaleleri mevcut. Beypazarında görev yaptığı süre içinde
yapılan hizmetler
45 caminin tamiri yapıldı. 10 adet Köy Merkez camii
inşaatı bitti. 10 adet imam lojmanı yapıldı. Vaaz ve irşad
hizmetleri aksatılmadan yürütüldü.Yaz kurslarında din
eğitimine önem verildi. Her sene 1500’e yakın öğrenciye
eğitim verildi. 6 sene içinde 4 adet Kur’an kursunda 650
kişiye mezuniyet belgesi verildi. Özellikle Beypazarında
yapılan yağmur duası ve hacet bayramlarına katılarak
halkın dini heyecanını artırıcı vaaz ve irşad yapıldı. Son
yıllarda dejenerasyon ve yozlaşmaya karşı gençliğin ve
çocukların gayri ahlaki davranışlardan korunması konusunda yoğun gayretler sarfedildi. Gerek ilçe halkı gerekse
resmi erkanla güzel münasebet ve güzel dostluklar kurdu.

Kırbaşı-Gencali yolu nun
yapılmasına sevinen
Kırbaşı Belediye Başkanı
Cengiz Yılmaz Kırbaşı
halkı adına yolun
yapımında desteklerini
esirgemeyen ve imza
atarak yolun yapılmasını
onaylayanları unutmadı.
24.10.2008 Cuma günü
Kırbaşı Belediye
Başkanlığında düzenlenen törenle o gün İl
Genel Meclisi Grup
Başkan vekili olan
H.Altınkaynak’a ve
Beypazarı İl Genel
Meclisi Üyesi Seyit
Çakır’a plaket verdi.
Kırbaşı Belediye
Başkanlık odasında
yapılan tören sonrasında
yapılan yolu görmeye
giden Altınkaynak; bu

yolunharitada ve projede
olmadığını bana söylediler. Kırbaşı Belediye
Başkanı Cengiz Yılmaz
geldiğinde yolun durumu
hakkında bilgi verince bu
yolun yapılmasına onay
verdim. Şimdi görüyorum ki bu yol Bölge için
stratajik bir öneme sahipmiş. Bölge halkına hayırlı uğurlu olsun, yapılan
hizmetler unutulmuyor.
Şimdi il Genel Meclisi
üyesiyim. Başkan
Yılmaz bizi çağırdı yaptığınız hizmeti ve önemini yerinde görün dedi
bizde geldik. Yolun

yapılması anısına plaket
verdi’‘ dedi.
H.Arif ALTINKAYNAK
Elektrik Mühendisi
İl Genel Meclisi Üyesi
Ayaş Evci Köyünden.
Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanlığında 25 yıl yurt
içi ve yurt dışı
görevlerde bulundu. 16
yıllık ticari ve müteahhitlik tecrübesi var. Bir
Mühendislik ve imalat
firması sahibi. Ankara
Ak Parti İl Yönetiminde
bulundu, 2 yıl İl Genel
Meclisi Başkan vekili
olarak görev yaptı.

KAYMAKAMLIK VOLEYBOL TURNUVASI BAŞLADI

Voleybol Turnuvası 22 Ekim 2008 tarihinde başladı.
Beypazarı Kaymakamlığı tarafından organize edilen,
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Voleybol Turnavası, İlçe Kaymakamı Hikmet
AYDIN'ın da katılımıyla başladı. Karşılaşmalar hafta
içi her gün saat 18.00'de devam ediyor. .16 takımın
katıldığı turnuva, 8. takım halinde iki grupta oluşuyor. Her gruptan ilk dörde kalan takımlar birbirleri ile
eleme usulu karşılaşacak ve finalistler bu şekilde
belli olacak.
Turnuvaya Katılan Takımların Listesi :
A Grubu
B Grubu
1- Eti Soda
1- Akın Halı Mobilya
2-İlçe Milli Eğitim Müd.
2- Çayırlıoğlu İ.Ö.Ö.
3-Ank. Üniversitesi M.Y.O 3-İlçe Emniyet Müd.

4-Devlet Hastanesi
4- Jandarma Blk. Kom.
5-İlçe Tarım Müd.
5- İlçe Müftülüğü
6-Anadolu Öğretmen Lisesi 6- Özalp Ticaret Gazipaşa İ.Ö.Ö
7-Anadolu Tic.ve Tic.Meslek L. 7- Dernekler Şefliği
8- Kırbaşı Belediyesi
8-Samanyolu Koleji
22 Ekim 2008 tarihinde yapılan ilk Voleybol
Turnuvası Maç Sonuçları :
Akın Halı Mobilya : 2 - Çayırlıoğlu İ.Ö.Ö : 3
Eti Soda
: 2 - İ.Milli Eğitim Müd. : 3
Ankara Üni. M.Y.O. : 1 - Devlet Hastanesi : 3
24 Ekim 2008 tarihinde yapılan Voleybol turnuvası
Maç Sonuçları
Kırbaşı Belediyesi 3 Anadolu Ticaret Meslek
Lisesi 2

Beypazarı Devlet Hastanesinin
Web sitesi Hizmete Girdi.

ve Tüberküloz)
Başhekim yardımcıları
ERCAN DALÇIK Uzmanlık Alanı: Kulak Burun
Boğaz
LEVENT BALTACI Uzmanlık Alanı: Üroloji
ALİ DOLGUN UZMANLIK ALANI:
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
ÖZER KASAP Uzmanlık Alanı: Pratisyen Tabip
Hastanenin Müdürü HAYRULLAH ACAR, Hastane
Başhemşiresi MEHTAP DEĞİRMENCİ

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ
İNTERNET ÜZERİNDEN DE HİZMET VERECEK

Beypazarı Devlet Hastanesi için hastane uzman
ekibi tarafından özenle hazırlanan yeni nesil
internet sitesi test yayınına başladı.
http://www.beypazaridh.gov.tr/indexx.php
adresinden ulaşabilirsiniz. İnternet üzerindekirandevu sistemi ile hastaneden randevu alınabilecek, ayrıca doktor çalışma takvimini de
internet sitesinden görebileceksiniz.

Hastanede Yeni Doktorlar Göreve Başladı.

Ortopedi Uzmanı Yüksel KAVCU, Dahiliye
Uzmanı Seyfullah AKKILIÇ Hastanede yeni
görevlerine Başladılar.
Bandroller Artık Poliklinik Önlerinden Veriliyor.
Bilgi İşlem Bandrolleri
Poliklinik Önlerinden Verilmeye Başladı.
.Hastanenin bahçe sınırları içerisinde 7 adet ayrı
bina ile halka hizmet vermektedir. 100 yataklı
hastanede Hemodiyaliz ünitesi merkez sağlık
ocağının lojmanlarının alt katına kurulmuş,
burada 8 makine ile tam kapasite ile çalışmakta.
Hastanede 3 ameliyathane mevcut. Kan merkezi
var, Röntgen bölümü iki cihazla hizmet veriyor.
Günlük yirmi hastaya ultrasyon çekimi (acil
çekimler hariç) yapılıyor. Laboratuar
bölümünde biyokimya ve eliza (hormon) cihazları mevcut.

Beypazarı Devlet Hastanesi
Temmuz Ayına Ait İstatistik Çizelgesi

Ayaktan Hasta Sayısı
19673
Kliniklerimizde Yatan Hastan Sayısı
202
Yatan Hasta Gün Sayısı
553
Dışarıya Sevk Edilen Hasta Sayısı
502
B Grubu Özellikli Ameliyat Sayısı
12
C Grubu Özellikli Ameliyat Sayısı
165
D Grubu Orta Ameliyat Sayısı
1
E Grubu Küçük Ameliyat Sayısı
2
Normal Doğum
48
Sezaryan Doğum
5
Başhekim SALİM SARIYILDIZ (Göğüs Hastalıkları

DOKTORLAR VE UZMANLIK ALANLARI

Bekir İnan Uzmanlık Alanı:Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Ayşin MALKOÇ Uzmanlık Alanı: Aile Hekimliği
Serdar ŞİRİN Uzmanlık Alanı: İç Hastalıkları
Abdullah ÖZDEMİR Uzmanlık Alanı: Genel Cerrahi
Feray AYDIN Uzmanlık Alanı: Genel Cerrahi
Kenan KIR Uzmanlık Alanı: Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Günal ALBAYRAK Uzmanlık Alanı: Kadın
Hastalıkları ve Doğum
Veysi KILIÇ Uzmanlık Alanı: Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Runa ÖZELÇİ Uzmanlık Alanı: Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Kuddusi TANRISEVEN Uzmanlık Alanı: Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları
Ercan DALÇIK Uzmanlık Alanı: KBB Hastalıkları
Nesrin UYSAL Uzmanlık Alanı: Enfeksiyon
Hastalıkları
Mithat UYSAL Uzmanlık Alanı: Nöroloji
Mustafa TÜRKOĞLU Uzmanlık Alanı: Ortopedi ve
Travmatoloji
Yüksel KAVCU Uzmanlık Alanı: Ortopedi ve
Travmatoloji
Metin Ümit ÖZELÇİ Uzmanlık Alanı:
Radyodiagnostik
Rifat ERTÜRK Uzmanlık Alanı: Tabip
Münevver KARSLI Uzmanlık Alanı: Tabip
Levent YURTSEVER Uzmanlık Alanı: Tabip
Arda GAFUR Uzmanlık Alanı: Tabip
Nihat DANLI Uzmanlık Alanı: Tabip
Berrin Çınar AYDIN Uzmanlık Alanı: Diş Tabibi
Meral ÖZTÜRK

Her Telden

3

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ
8

Mehmet BAŞTÜRK

Burada bu son durumla ilgili olarak yine bir alıntıdan örnek vermek istiyorum. 8 Eylül 1998 Trabzon Türk Sesi ve 17 Mayıs
1999 Trabzon Haber gazetesinde, Mehmet Baştürk’ün “Irak
Türkmenlerinin Çilesi” adlı makalenin son bölümünde yer
almaktadır. “Baas Partisinin talimatı üzerine Irak dışında bulunan Saddam Hüseyin ABD’nin Beyrut Büyükelçiliğinde ABD.
yetkilileri ile 11 maddelik bir antlaşma imzalar. Bu antlaşmanın
9. maddesi “Irak’lı Türkmenlerin Arap ve Kürt kimliği
içerisinde asimilasyonu tamamlanacak. Türkmenlere verilen
bütün haklar iptal edilecek” ifadesini taşımaktadır. Yine bu
konuda Türkeli Dergisinin Şubat 2004, 106. sayısının 118. sayfasında “Saddam birinci körfez harekâtında “Kuveyt’i işgal
etmem için beni teşvik edenler, şimdi bana savaş açanlardır”
derken Suudi yönetimini ve ABD’yi ve bazı batılı ülkeleri
kastediyordu.” İfadelerine yer verilmektedir.
Diğer taraftan 11 Eylül saldırılarından sonra, ABD’nin bazı
Müslüman ülkeleri terörist ilan ederek işgale yönelmesi de akıllara bazı soru işaretini getirmektedir. Her şeyden önce dünya
teknoloji üstünlüğünü elinde bulunduran ABD’nin en hassas
konumdaki üssü olan PENTAGON, içeriden lojistik destek
olmadan teröristlerce vurulması mümkün müdür? Ayrıca bu
olayla suçlanan USAME b. LADİN soğuk savaş döneminde
kimler tarafından yetiştirildi. Bütün bunlar bilinmesine rağmen,
kimse kalkıp da ABD. gibi süper bir güce hesap sormamakta
veya soramamaktadır. Bunun en çarpıcı bir örneği ise Uzak
Doğuyu vuran TUSUNAMİ dalgasından sonra yaşandı.
10 / 01/ 2005 tarihinde ATV televizyonunda, gündüz kuşağı
programında yer alan “Gülbence’ye” konuk olan İTÜ. Öğretim
görevlilerinden Prof. Dr. Ahmet Ercan, “26 Aralık 2004 tarihinde Uzak Doğuda meydana gelen deprem ve sonrasındaki
tusunami felaketinin yol açtığı felaketin verdiği zararlarda
ABD’nin büyük etkisi olduğunu ileri sürdü. Kendiside bir
deprem uzmanı olan Ercan, dünyanın neresinde olursa olsun
meydana gelen bütün yer hareketlerinden ABD. haberdar olur.
Çünkü bu bilgiler oraya ulaşır. Dünyada tusunami erken uyarı
merkezi sadece ABD’de vardır. Şayet ABD. bölge ülkelerini
uyarmış olsaydı bu can kayıpları olmayacaktı. Ama bu durumda
küresel sömürgenin bir parçasıdır” ifadelerine yer vermiştir.
Aynı programa konuk olan TEMA vakfı başkanı Hayrettin
Karaca’da küresel sömürü konusunda benzer ifadelere yer vermiştir. Son günlerde bu bölgede Amerikan askerlerinin yardım
kampanyası altında faaliyet gösterdiği haberleri basında yer
almaya başlamıştır. Ama bu faaliyetin arkasındaki asıl amacın
yardım değil, Amerikanın bölgedeki stratejik deniz yollarını
kontrol etmek olduğu ifade edilmektedir. ABD’nin askerlerini
bölgeye yerleştirmesine zemin oluşturması açısından gelecek
olan felaketten dolayı bölge hükümetlerini uyarmadığını ve yüz
binlerce insanın hayatını kaybetmesine, milyonlarca insanın
yaralanmasına ve bölgenin milyarlarca dolar maddi zarara uğramasına sebep olmuştur. Bu durum da bize göstermektedir ki;
ABD. bir bölgeye önce bilerek zarar vermekte sonrada bu zararı
bahane ederek bölgeye gerek askeri gerekse kültürel çıkarma
yapmaktadır. Bu durum zaman içerisinde bölgenin ABD. kontrolüne geçmesini sağlamaktadır.
Buraya kadar Büyük Ortadoğu Projesinin kapsadığı genel anlam
üzerinde durmaya çalıştık. Birde bu projenin Türkiye’yi
ilgilendiren yönü vardır. Belki de Türkiye bu projenin en odak
noktasında yer alan bir ülke konumundadır. Fakat bu proje
Türkiye’yi bu kadar ilgilendirmesine rağmen, maalesef
Türkiye’nin menfaatlerine uygun değil, Ortadoğu bölgesinde
sadece ABD’nin ve onun arkasındaki asıl güç olan İsrail’in
menfaatlerine uygun olarak gelişmektedir. Bunu anlayabilmek
için bir makaleden tekrar alıntı yapmakta fayda vardır. 1
Temmuz 2004 tarihli Ortadoğu gazetesinde yayınlanan M.
Baştürk’ün “Büyük Ortadoğu Projesi” adlı makalesinde şu
görüşlere yer verilmektedir.
“Bu projenin bizi ilgilendiren en önemli nedeni ise projenin
kapsamı içerisinde Türkiye’nin de bulunmasıdır. Belki de projenin en önemli nedeni yaklaşık bir asır önce Osmanlıyı yok
etme projesi gibi bir asır sonra da Türkiye’yi dolayısı ile Türk
dünyasını yok etme projesidir.” Aynı makaledeki şu ifadelerde
çok dikkat çekicidir. “İsrail Başbakanı, ABD’nin Ortadoğu ile
ilgili dış politikasında, kendi ülkesinde sahip olduğundan çok
daha fazla nüfusa sahiptir.”
Büyük Ortadoğu Projesini bir de bu açıdan değerlendirdiğimiz
zaman ortaya şu gerçekler çıkmaktadır. 1990 yılında Sovyetlerin
dağılmasından sonra, bağımsızlığını kazanan Orta Asya Türk
Cumhuriyetleri ile Türkiye arasındaki ilişkiler gelişme trendi
gösterirken, birden bire ABD’nin ortaya çıkarak “Türkiye, Orta
Asya ile bizim aramızda köprü konumundadır” ifadelerini gündeme taşımasıyla birlikte, Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri
arasında ki gelişmelerin seyri değişmiştir. Bundan sonra Türkiye
üstlendiği köprü konumunda kalmıştır.

1992 yılında Türkiye ve bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin en
üst düzey yetkilileri bir araya gelerek, “Türk âdeti” olan “Örs
üzerinde kızgın demir dövmüşler”, “Atriyatikten Çin Seddine”
ifadeleri kullanılmış olmasına rağmen, ABD’nin yukarıdaki
çıkışı karşısında bu proje uygulama sahasına konamamıştır. Bu
gün Orta Asya bölgesinde ekonomik ve askeri güç olarak ABD.
vardır ama, Türkiye o soydaş ülkelerde ABD’nin çok gerisinde
kalmaktadır.
Devamı haftaya

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’’
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HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

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

Kemal ÇELEN

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

ÇİFTÇİ VERİMDEN MEMNUN

Türkiye Havuç İhtiyacının Yüzde 55'ini Tek Başına Karşılayan Beypazarı’nda
Çiftçiler Mayıs Ayında Tarlaya Ektikleri Havucun Hasadına Başladı. Havuç
Veriminin Bu Sene Beklentilerin Üzerinde Olması Üreticileri Sevindirdi.
cek havucu üreteceği ifade ediliyor.

Havuçta verim artışı bu yıl bekleneni verdi

Türkiye havuç ihtiyacının yüzde 55'ini tek başına
karşılayan Beypazarı’nda çiftçiler mayıs ayında tarlaya ektikleri havucun hasadına başladı. Havuç veriminin bu sene beklentilerin üzerinde olması üreticileri sevindirdi.
Yaklaşık 20 bin dönüm havuç ekiminin yapıldığı
Beypazarı'nda üreticiler 120-140 bin ton arası ürün
hasat etmeyi hedefliyor. Mayıs, Haziran ayında havuç
ekimi yapan çiftçiler yetiştirdiği ürünü Ekim, Kasım
aylarında hasat ediyor. Havucun büyük bir miktarı
kuyulama denilen yöntemle toprağa gömülerek veya
soğuk hava depolarında Şubat ayına kadar muhafaza
ediliyor. Şubat ayından itibaren yerden çıkartılan
havuç yıkandıktan sonra peketlenip tüketiciye
sunuluyor.
Üretme konusunda herhangi bir sıkıntılarının
olmadığını belirten bölgenin büyük miktarda havuç
üreticileri tek problemin üretilen ürünlerin değerinde
pazarlanamaması olduğunu belirtiyorlar. "Havuç
insan vücudu için çok faydalı bir bitki. Biz üreticiler
havucun reklamını iyi yapamıyoruz. İnsanlarımıza
havucun faydaları tam olarak anlatılırsa tüketim de
kaliteli üretim de artacaktır. Beypazarı'nda
Türkiye'nin en kaliteli havucu yetişmektedir.

HAVUÇ ÜRETİCİLERİNİN EN BÜYÜK
PROBLEMİ SUSUZLUK

Kaliteli havuç kumlu toprakta, zamanında ve bol
sulama ile elde edilir. Bu bölgenin toprağı havucun
yetişmesi için çok elverişli.’’ açıklaması yapıldı. Son
yıllarda yer altı sularında büyük problem yaşandığını
belirten Beypazarı çiftçileri zor şartlarda üretim
yapıyor. Bölgedeki yer altı suları, kuraklığın da etkisiyle son iki yılda büyük ölçüde azaldı. Havuç,
yetişirken çok fazla su ihtiyacı olan bir bitki.
Çiftçilerin tarlalarının yanındaki kuyular artık
kurudu. Tarlalarından 4-5 kilometre uzağa sondaj
vurarak su bulmaya çalışıyorlar. Çiftçiler buldukları
suları yaptıkları yapay havuzlarda toplayıp ürünleri
bu su ile yetiştirmeye çalışıyor. Tarım girdileri zaten
çok pahalı, bir de sulama maliyeti arttığı zaman ekim
yapamayacak duruma geliyorlar.
İçinde bulundukları zor şartlara rağmen bu sene
kaliteli ve yüksek verimli havuç ürettiklerini belirten
çiftçiler pazarlama konusuda da sıkıntıların aşılması
durumunda Beypazarı çiftçisinin Türkiye'yi besleye-

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL
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Beypazarının en önemli ürünlerinden olan havuç üretiminde bu yıl yüzde 27’lik bir artış olduğu belirtiliyor.
Tarım ve Köyişleri bakanlığı verilerine göre geçen yıl
59 milyon 247 bin 703 ton olan tarla ürünleri üretiminin 2008 yılında 54 milyon 777 bin 210 tona
düştüğü kaybın yüzde 7.5 olduğu bildirildi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Sabri Şener, ilkbaharda yaşanan kuraklık nedeniyle tarım ürünlerinde
verim kaybı yaşanırken, kökleri daha derinde olan
meyve ve sebzelerin ilkbahar kuraklığının olumsuz
etkisinden daha az etkilendiklerini belirtti.
Prof. Şener, Tarım ürünlerinin özellikle tahıllarda
kardeşlenme, gelişme ve çiçeklenme dönemleri olan
ilkbahar aylarında yeterli suyu alamadıkları için verimin düştüğüne dikkati çekerek "Ülkemizde ve
Çanakkale’de tarım alanlarının yüzde 80’inde tarla
bitkileri yetiştirildiğinden, üreticilerimiz 2007 yılında
ciddi bir gelir kaybına maruz kalmışlardır. Buna
karşılık kökleri daha derinde olduğu için ilkbahar
kuraklığının olumsuz etkisinden daha az etkilenen
sebzelerde ve meyvelerde verim düşüklüğü daha az
olmuştur, kuraklıktan olumsuz yönde etkilenen tarla
ürünlerinden arpanın üretiminde yüzde 22,3 , buğday
üretiminde yüzde 11,4 , fasulye üretiminde yüzde
11,2 oranında verim kaybı bekleniyor, gelecek yıllarda aynı kurak periyotlarla karşılaşılması durumunda
özellikle tahıllarda çiçeklenme ve dane doldurma
dönemleri olan nisan ve mayıs aylarında sulama
yapılması gerekli" açıklamasını yaparak kök derinlikleri fazla olmasından dolayı derinlerdeki sudan yararlanma olanağı bulan ve Mart ayında düşen yağışın
taban suyunu beslemesi nedeniyle meyve ve
sebzelerin ilkbahar kuraklığının olumsuz etkisinden
çok fazla etkilenmediğine dikkati çekmiş üretimin
elmada yüzde 13,2 , armutta yüzde 10, kayısıda
yüzde 14,8 , kirazda yüzde 26,3 oranında artacak,
Sebzelerde verim düşüklüğüne bağlı börülcede yüzde
14,5 , fasulyede yüzde 11,4 , dolmalık biberde yüzde
11,5 , salçalık biberde yüzde 7, sivri biberde yüzde
4,2 oranında üretim azalacak buna karşılık damla sula
yöntemiyle sulanan domateste yüzde 0,7 , salatalıkta
yüzde 4,2 , havuçta ise yüzde 27,5 oranında verim
artışı beklenmekte demişti. Şener’in açıklamaları
Havuç da yerini buldu ve Beypazarı’nda Havuç üretiminde 2008 yılında çiftçi verimden memnun kaldı.
KANSERE KARŞI HAVUÇ YİYİN
Araştırmalar, havuç tüketimi arttıkça kanser riskinin
azaldığını ortaya koyuyor. Bunun temel sebebi,
bitkinin betakaroten, C ve E vitaminleri gibi antioksidanlar açısından zengin oluşudur. Her gün yenen
havucun akciğer kanseri riskini yüzde 50 azalttığı,

İstediğiniz Kategoriye Göre
Bilgisayar Toplanır.
Bizim Fiyatlarımıza Başka Yerden
Bilgisayar Bulamazsınız.

Her türlü bilgisayar ürünleri için fiyat alınız.

kansere karşı etkili olduğu gibi cildin kurumasını
engellediği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği
belirtiliyor.
Harvard Üniversitesi'nde havuç üzerinde yapılan
araştırmalarda, havucun birçok faydasının olduğu
belirlendi. Havuçtaki Beta-Karotin'in gözleri,
yaşlılığın getirdiği görme zayıflığından koruduğu ve
bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği belirlenen
araştırmada, haftada 5 kez yenilen havucun kadınlarda kalp enfarktüsünü, felç tehlikesini yüzde 68
oranında azalttığı, günde yenilen iki havucun ise
erkeklerde kandaki kolesterolü yüzde 10 oranında
azalttığı görüldü. Havucun diğer yararları ise şöyle
sıralandı:
"Beta Karoten (kansere neden olan serbest radikallari
durduruyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor)
içeren havucun en büyük özelliklerinden biri de
içerdiği bu maddenin cildin kurumasını engelleyen A
vitaminine dönüşebilmesi. Her gün bir tane
yendiğinde akciğer kanseri riskini yüzde 50 oranında
azaltır. Kansere karşı etkili olduğu gibi cildin kurumasını engeller ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
Mide ve bağırsak kanamalarını önler, kansızlığı
giderir, anne sütünü artırır. Yüz ve boyun kırışıklıklarını giderir, idrar ve bağırsak gazlarını söktürür,
ülserdeki şikayetleri giderir."
Ayrıca, hacuç, Alzheimer'e karşı önleyici, durdurucu
ve tedavi edici olarak kullanılır. Romatizma ve gut
hastalığına iyi gelir,diş etlerini güçlendirir. Kandaki
kolesterol oranını düşüren Havuç, kalp hastalıkları ve
damar sertliğine faydalı bir nimet.

KARAYOLLARINDA
DURUM

Beypazarı yolunun 16-22'inci kilometreleri
arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle
ulaşım Ayaş yönünde iki yönlü sağlanıyor.
Afyonkarahisar-Konya yolunun 30-46'ıncı
kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları
nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan
yazılı açıklamaya göre, Ankara-AyaşBeypazarı yolunun 16-22'inci kilometreleri
arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle
ulaşım Ayaş yönünde iki yönlü sağlanıyor.
Bartın-Safranbolu yolunun 2-6'ıncı kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle
Akçalı köprüsü-Muratbey Köyü arasında
ulaşım alternatif güzergahtan veriliyor.
Afyonkarahisar-Konya yolunun 30-46'ıncı
kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları
nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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

Beypazarı için Hava Durumu

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden
alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun
kuzeybatı kesimlerinde 1 ile 3 derece azalacak,
diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Türkiye’nin doğusunda yağışlar devam ederken
kuzeyde havanın daha da soğuması ile hafta sonu
Marmara ve Karadeniz’de sağanak yağmurlar bekleniyor. Hafta sonu soğuk geçecek.
İç Anadolu genelinde bugün Sivas-Çankırı
civarında yağmur görülebilir. Bölgede hava soğuk,
sıcaklık gece Kayseri’de -1 dereceye kadar iniyor.
Yarın bölgede hava parçalı bulutlu geçecek, pazar
günü ise Ankara-Eskişehir civarında yağmur
görülme olasılığı yüksek..
Yurdun kuzey ve doğu bölgelerinde sağanak ve
gökgürültülü sağanak yağış geçişlerinin görüleceği
tahmin ediliyor. Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis,
Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Mardin ve
Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun
doğu bölgeleri ile zamanla Akdeniz kıyılarında
güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta
kuvvette, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli
olarak esecek.
Bazı illerimizde beklenen hava durumuyla günün
beklenen en yüksek ve düşük sıcaklıkları ise
şöyle:
İstanbul Parçalı zamanla çok bulutlu geçecek.
(Rüzgar; kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli
olarak esecek) İstanbul’da dört gündür güneş
bolca görülüyordu, bugün ise bulutlanma artıyor,
akşam hafif yağmur görülebilir. Yarın akşam yağmur sağanağa dönüşecek, İstanbul’da pazar günü
yağmurlu ve soğuk geçecek. İstanbul 18 13
Ankara Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu ve soğuk, pazar günü daha kapalı olacak.
Ankara 16 derece
İzmir: Az bulutlu ve açık. İzmir’de rüzgar sert
estiğinden akşamları hava soğuk oluyor. İzmir 23
12 derece
Bursa’da da pazar günü yağmurlu geçecek.
Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu pazar günü
hafif yağmur görülebilir. Adana 26 14 derece
Antalya: Az bulutlu ve açık 26 17
Samsun: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak
yağışlı 16 12
Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak
yağışlı 18 15
Erzurum: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak
yağışlı 12 5
Diyarbakır: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere
aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
23 10
Sıcaklık (ºC)
14,8
Eskişehir 16 derece
Nem
(%)
48
Niğde 15 derece
1020,4
Beypazarında bekle- Basınç (hPa)
.......
Görüş
(km)
nen hava durumu ve
Rüzgar
(km/sa)
Güneyden
6
günün en yüksek
sıcaklıkları 6 günlük tahmin raporu şöyle:

25 Ekim Cumt.
En Yüksek
16 °C
En Düşük
5°C

28 Ekim Salı
En Yüksek
15°C
En Düşük
7°C

26 Ekim Pazar
En Yüksek
17°C
En Düşük
5°C

29 Ekim Çrşam.
En Yüksek
17°C
En Düşük
5°C

27 Ekim P.tesi
En Yüksek
15°C
En Düşük

6°C

30 Ekim Perşem.
En Yüksek
18°C
En Düşük
5°C

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

DİJİTAL BASKI MERKEZİ

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 JÝTA L B ASK I SÝ STE ML ER ÝM ÝZ L E B AS KIL 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

