Beypazarı organik pazar oldu

Beypazarı ilçesi Akçakavak köyünde, 60 dönüm
alanda organik meyve, 150 dönüm arazide sebze
ağırlıklı ürün yetiştiriliyor. Büyük çaba sarf ederek
başlatılan organik ürün yetiştirilmesinde köylüyü bir
araya getirerek, toprak hamurlamasının ardından
köyde organik sebze meyve yetiştiilmeye başlandı.
İlçe Tarım Müdürlüğünden uzman Harun Reşit Beşer
köylüye rehberlik etti. Köylü; ''Organik Tarım
Gerçekten sanıldığı gibi basit bir çalışma değil,
birçok kişiye kolaymış gibi gelir ama öyle değil.
Tarım rehberinin verdiği talimatlara uyarak 7 yıldır
sebze ve meyve ağırlıklı olmak üzere köyde organik
sebze yetiştiriliyor. Organik sebzeyi insanlar yeni
yeni benimsemeye başlıyor. İlk yıllarda kimse pazarda organik ürünün yüzüne bakmıyordu. 150 dönüm*www.yeniyildizgazetesi.com

lük arazide organik olarak domates, biber, patlıcan,
bamya, fasulye, bal kabağı yetiştiriliyor. Bunun
yanında brokoli, karnabahar, kara kelem ve havuç da
yetiştiriliyor. 60 dönüm arazide ise bodur elma ağırlıklı, 10 dönüm arazi üzerinde asma (üzüm) ağırlıklı
organik ürün yetiştiriliyor.’‘ açıklamasında bulundu.

ANKARA VE İSTANBUL'DA PAZARLARDA
SATIYORLAR
Son iki yıl içinde Çankaya Belediyesi köylüye pazarda yer gösterdi. Ankaralılar, Küçükesat semt pazarında Beypazarı Akçakavak köyü organik ürünlerini
bulabiliyorlar. Sürekli olarak Sıhhiye Çok Katlı
Otopark'ta da satış yapılıyor. İstanbul'da da organik
ürün satışlarına başlandı. Şişli Belediyesi köylüye

*idare@yeniyildizgazetesi.com

yer gösterdi.
İnsanlar halen organik ürünlere yeterince rağbet
etmediğinden şikayetçi olan köylü, ''Gerçekten binbir
güçlükle yetiştirmeye çalışıyoruz. Normal yetişen
sebze ve meyvelerden biraz farklı olmasını istiyoruz.
Fiyat bakımından, hal böyle olunca da vatandaş biraz
pahalı görüyor. Sanırım almaktan vazgeçerek gidiyor. Biz de fiyatları biraz makul seviyelerde tutmaya
çalışıyoruz'' açıklamasını yaptılar.
Yavaş yavaş halkın organik ürün tercihi oluşmaya
başladı. Ankara’da vatandaşların bazıları özellikle
organik ürün almaya sıhhiye çok katlı otoparkta
organik ürün satış dükkanına gelerek organik ürün
sipariş veriyor.

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

*www.ortaanadoluas.com

Gece Yarısı Traktörü Farkedemedi Altına Girdi: 2 Ölü

Beypazarı yakınlarında, önünde giden
traktöre çarpan otomobilin sürücüsü ile
yanında bulunan bir kişi öldü.
Kaza, Beypazarı- Ankara karayolunda,
Azmak Mevkii 12'inci kilometrede
23.04.2009 gece meydana geldi.
Beypazarı’ndan Ankara yönüne giden
İsmail Aydın yönetimindeki 06 BDZ
25 plakalı traktör’e, Taki Yurdusever
yönetimindeki 06 BL 0428 plaka oto-

mobil arkadan çarptı. Kazada otomobil
sürücüsü 49 yaşındaki Taki Yurdusever
ile yanında bulunan 50 yaşındaki
Adem Akdulun olay yerinde yaşamını
yitirdi.
Kaza sonrasında Beypazarı Devlet
Hastanesi morguna kaldırılan cesetler,
yapılan işlemlerin ardından memleketleri olan Kırıkkale’nin Keskin İlçesi'ne
gönderildi.

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ
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BEYPAZARI'NA DOLU ŞOKU
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
24 Nisan 2009 Cuma Yýl:5 Sayý:225 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- YKr

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.
TE LEFONUNUZ
YE TERLÝ

Kemal ÇE LEN

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

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

TAŞ GİBİ CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI
Beypazarı ve çevresinde
önceki gün akşam saatlerinde yaklaşık 20 dakika süren sağanak yağış
ve dolu ekili alanlara
zarar verdi.
Beypazarı’nda yıllardır
görülmeyen Dolu olayı
gerçekleşti.
İlçe Merkezi ve
çevresinde etkili olan
dolu 10 dakika yağdı.
Ağaçların çiçek açtığı
mevsimde yağan dolunun ceviz büyüklüğünde
herkesi heyecana soktu.
Binaların çatılarından

kütür kütür sesler çıkartarak yağan dolu kısa
sürede yerleri bembeyaz
yapt. Dolunun bitininden
sonra sağnak yağışlar
devam etti. Yollar sel
gibi sularla doldu.
Yetkililer, BeypazarıÇayırhan yolunun Solta
Boğazı mevkisinde sel
sularının karayoluna
zarar verdiğini,
Beypazarı-Ankara yolunun Azmak ve Gelin
Kayası mevkilerinde ise
şiddetli dolu nedeniyle
ulaşımın güçlükle sağ-

Sel ulaşımı engelledi

Beypazarı'nda
Sağanak Yağış

ve Dolu Yaşamı
Felç Etti.

Karayollarının Bazı Kesimlerindeki
Yapım Çalışmaları Nedeniyle
Ulaşım Farklı Güzergahlardan
Sağlanıyor.
Karayollarının bazı kesimlerindeki
yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım
farklı güzergahlardan sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünden
yapılan açıklamaya göre, BeypazarıNallıhan yolunun Solta Boğazı
Mevkisi, sel tahribatından kapandı.
Nallıhan ilçesi Çayırhan beldesi,
Kızılboğaz mevkiinde sel tahribatı
nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Nallıhan dan Çayırhan istikametine
doğru 140?03 nolu karayolunun 18.
kilometresinde sel tahribatı sonucu
meydana gelen yırtılma ve oyuk
nedeniyle, karayolu dün akşam saat 18.00 den itibaren ulaşıma kapandı. Karayolları
43'üncü Şube Şefliği yetkilileri, yolda geniş kapsamlı önlemlerin alındığını belirterek,
Jandarma ekiplerinin araçlara servis yolundan geçiş verdiklerini söyledi.

FORUM

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

KUTLU DOĞUM HAFTASI

Kutlu Doğum Haftası ülkemizde son yıllarda
yoğun bir şekilde kutlanmaya başladı.
Kutlu Doğum Haftasından maksat İslamın
Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.)
anlamak, anlatmak ve ona özlem duymak...
Hz. Muhammedi anlamak. El emin insanı tanımak,
ona yakın olmak, ondaki insan sevgisini öğrenmek.
‘’Siz birbirinizi sevmedikçe iman etmiş
Yazısı Sayfa 2’de
olmazsınız’‘ diyen ve

landığını bildirdi.
Çayırhan Belediye
Başkanı Ömer Bayrak,
Nallıhan-Çayırhan yolunda Kızılboğaz mevkisindeki köprünün yıkılmasından dolayı,

Özgür Karakaya/Bursa
ozgkara@hotmail.com

SANSÜR ENGELLEMEKTİR 4

1980 sonrasında Yorgun Savaşçı filmi de
yakıldı. TRT denetçisi dizi hakkında bazı
sakıncalı noktalar olduğunu Sayfa 2’de

Çayırhan istikametine
doğru karayolunun 18.
kilometresinde sel tahribatı sonucu meydana
gelen yırtılma ve oyuk
nedeniyle, karayolu
ulaşıma kapandı.

Sağanak yağış köprüyü uçurdu
Beypazarı ilçesinde sağanak yağış ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Nallıhan-Çayırhan yolu üzerindeki köprü yıkıldı.
Beypazarı ve çevresinde akşam saatlerinde yaklaşık 20 dakika süren
sağanak yağış ve dolu ekili alanlara zarar verdi.
Yetkililer, Beypazarı-Çayırhan yolunun Solta Boğazı mevkiinde sel
sularının karayoluna zarar verdiğini, Beypazarı-Ankara yolunun Azmak
ve Gelin Kayası mevkilerinde ise şiddetli dolu nedeniyle ulaşımın
güçlükle sağlandığını bildirdi.
Çayırhan Belediye Başkanı Ömer Bayrak, Nallıhan-Çayırhan yolunda
Kızılboğaz mevkisindeki bir köprünün yıkılmasından dolayı, ulaşımın
başka yollardan sağlandığını kaydetti.
Şiddetini yitiren yağış, aralıklarla devam ediyor.

23 nisan şenlikleri
iptal edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beypazarı
Şehir Stadı’nda yapılması planlanan etkinlikler havanın yağışlı olacağı
gerekçesiyle iptal edildi. Beypazarı şehir stadında bu yıl Beypazarı
İlköğretim Okulu tarafından yapılacak gösteriler yoğun yağış nedeniyle
ertelendi. Sabah erken saatlerde okula giden öğrenciler gösterilerin iptal
edildiği bilgisi ile evlerine döndüler.
Beypazarı Kaymakamlığından yapılan ve Belediye hoparlöründen
yapılan anonsla 23 Nisan gösterilerinin 28 Nisan Salı günü gerçekleştirileceği bildirildi.
23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle okullar 4 gün
tatile girdi.

MÜHÜR VE KAŞELERİNİZ
20 DAKİKADA TESLİM Tel:7625163
Misafir Kalem

ulaşımın başka yollardan
sağlandığını belirtti.
Nallıhan, Çayırhan
beldesi, Kızılboğaz
mevkiinde sel tahribatı
nedeniyle yol ulaşıma
kapandı. Nallıhan’dan

ARA SIRA

Ahmet GÖKSAN
a.goksan@hotmail.com

TEK YÜZLÜ OLABİLM EK
Nisan ayını, Ermenilerin Türkiye
karşıtı eylemlerinin doruğa tırmandığı
bir ay olarak tanımlamak olasıdır.

Sayfa 3’de

10 ÜLKEYE İHRACAT
YAPTI ŞİMDİ SIRA
KANADA’DA

Beypazarı Tarım Kredi
Kooperatifi Başkanı
Erdoğan Orhan: ‘Havuç
hasadında çiftçi verimden memnun’
Haberi 2’de

Beypazarı Otantik
Köy Projesi
Haberi 2 de

Ankaralılar bu yazıyı
mutlaka okuyun !

Haberi 4 de
BAŞBAKAN HAVUÇ SUYU
İÇTİ ÜRETİCİNİN YÜZÜ
Haberi 4’de
GÜLDÜ

Beypazarı İmam Hatip
Lisesi Haberleri
Sayfa 2’de

İşte Ankaralılar için yaz
aylarında alternatif
piknik ve gezi alanları...
Haberi 3’de

23 NİSAN’DA
BEYPAZARI’NA
TUR
ZİYARETLERİ

23 Nisan Bayramı
nedeniyle Tur
Şirketleri gezileri için
Beypazarı’nı tercih
ettiler. Tempo tur
tarafından Beypazarı
turu için Sabah saat
07.30 da TEMPO
TUR önünde buluşma
ve hareket.
Beypazarı’nda
Hıdırlıktepe, el sanatları atölyeleri,
Beypazarı Müzesi,
çarşılar, fırınlar ve
İnözü Vadisi’nin
gezilmesinden sonra
dönüş. Akşam saat
20.30 sularında
Ankara’ya varış.
Folklorik Turizm
tarafından 23 Nisanda
Beypazarı turu düzenlendi. Beypazarı
Konakları, Hıdırlık
Tepesi, Gümüşçüler
Çarşısı, Yöresel
Lezzetler, Beypazarı
Evleri, Müze, Halk
Evi, Halk Pazarı gezileri yapıldı.

DÜZCE TURİZM
KONSEYİ
FAALİYETLERİNE
BEYPAZARI’NDAN
BAŞLADI.
Haberi 2 de

NALLIHAN
KUŞ GÖZLEM
MERKEZİ
YENİLENECEK
Haberi 2’de

HABER
ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

Misafir Kalem

Özgür Karakaya
ozgkara@hotmail.com

SANSÜR
ENGELLEMEKTİR 4
Geçen sayının devamı
1980 sonrasında Yorgun
Savaşçı filmi de yakıldı. TRT
denetçisi dizi hakkında bazı
sakıncalı noktalar olduğunu
bildirince filmin yakılması
kararı alındı. Bir kopyası
MİT’te kaldı. Diğer negatifleri yakıldı. Atıf Yılmaz
tarafından çekilen
‘’Değirmen’’, Halit Refiğ’in
‘’Teyzem’’ filmi de sansürden nasibini almışlardı.
Daha birçok sanatçı da
yasaklandı.
1986 yılında yılında
çıkartılan yasa ile filmlerin
denetlenmesi İçişleri
Bakanlığı’ndan alınıp Kültür
Bakanlığı’na verildi. Bununla
birlikte çıkarilan yasa ile
denetimin yerel yönetimlerce
yapılması olumsuzluğu da
beraberinde getirdi. ‘’Su da
Yanar’’ filmi 50’ye yakın
Vali tarafından yasaklandı.
1990 yılından itibaren Özel
TV’lerin ve radyoların yayına başlamasıyla toplumsal
yaşam tarzını da değiştirmeye başladı. Konuşulanlar
konuşulmaya gösterilmeyenler de gösterilmeye başlandı.
1980 döneminde adı bile
geçmeyen ’’Gece Yarısı
Ekspresi’’ defalarca gösterildi. ‘’Karartma Geceleri’’ ve
içeriğinde işkence sahneleri
olan filmler de bakanlığın
izniyle festivale katılabilmişlerdir. 1992 yılında
gösterime giren ‘’Temel
İçgüdü’’ filmi Yargıtay’ca
aklanan ilk filmdir.
Gösterimin 5. haftasında
Ankara Cumhuriyet Baş
Savcısı’nın filmde tahrik
edici sahnelerden rahatsız
olması üzerine, kopyalarının
toplatılmasına karar verildi.
Ancak Kültür Bakanlığı’nın
onay verdiği filme Adalet
Bakanlığı onay vermiyordu.
Sonunda Yargıtay’ca yasalara
uygun bulunarak tekrar sinemalarda yerini aldı. 1993’te
RTÜK kuruldu. RTÜK
kanunu ve yapısı DSP’nin
karşı oylarına rağmen yürürlüğe girdi. Bu kurulun özelligi önceden denetleme
Ãözelligi olmamasına rağmen kanallar ve radyolar
yayınlarından ötürü kapatmalar ve karartmalarla karşı
karşıya kalmıştır. Kurul 9
kişiden oluşmaktadır.
Bugünkü yapısı 6’sı iktidar
partisinin üye gösterdiği
üyeler, 3 ise muhalefetin
aday gösterdiği üyelerden
oluşmaktadır. O dönemden
günümüze kadar geçen süre
içersinde yine sansür uygulamaları devam etti. Grup
Yorum’un ‘’Boran Fırtınası’’,
‘’Feda’’ albümleri toplatıldı.
Kızılırmak’ın Sır albümü
Ahmet Kaya’nın bazı albümleri de bazı illerimizde yasaklandı.
Günümüzde ise yayınlanan
eserler TV’lerde bütünü tam
olarak gösterilememektedir.
Ya reklamla kesilme ya da
sesler ile biplenerek ya ses
kısılarak yapılmaktadır.
Dublajlı filmlerde hoşa gitmeyen kelimeyi olduğu gibi
vermek yerine farklı şekilde
seyirciye sunulmaktadır.
Sansür’den internet siteleri
de nasibini almaktadır.
Sansür gençlerin ahlakını
korumak için yapılması bile;
hem seyirciye hem esere
saygısızlıktır. Bu durum
kitabın sayfalarının yırtılmasına benzer.
Sansür tek tipleştirmeyi
sağlar. Böyle bir uygulama
yapılmaktansa bakış
açılarının değişmesinde fayda
vardır. Her yapılan yasak,
engelleme ona ilgiyi artırır.
HOSTİNG
FİYATLARI
ALAN ADI
TESCİLİ
Hemde 700 MB
ARTIK HERKESE
100 YTL

BU FIRSAT
KAÇMAZ
TEL:762 51 63
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ÞÝÝRLERÝNÝZ

GEL DE COŞTUR AŞK SELİMİ

Gözlerinle eritirsin, zerre zerre yanıyorum
Karşılıksız sevdalandım, sevdam diye
anıyorum
Gecenin tam ortasında, rüyalara banıyorum.

Seherime neşe getir, huzur eyle tan yelimi
Kurak toprağa dönmeden; gel de coştur
aşk selimi.

Bu sevgiyi çok göreni; ayıplayıp, kınıyorum
Tutamadım ellerini, için için kanıyorum
Nefesine yıl veririm, gül sesini tanıyorum.
Kimsesizim, üşüyorum; kıskaç gibi sar
belimi
Kurak toprağa dönmeden; gel de coştur
aşk selimi.

Dilimdeki kutlu sözüm, sensiz kırık kol,
kanadım
Görmüyorum başkasını, bedelsizce can
adadım
Yollarında geliyorum, ardındayım adım
adım.
Yokuşlarda çok yoruldum; n'olur artık
tut elimi
Kurak toprağa dönmeden; gel de coştur
aşk selimi.

Sevgimsin, şen pınarısın; kaynağından
içiyorum,

Yudumların damlasında, ben kendimden
geçiyorum
Gönlümün nur perisisin, seni bana seçiyorum.

Perişanım, parelendim; biçareyim, gör
halimi.
Kurak toprağa dönmeden; gel de coştur
aşk selimi.

Sol yanımın sırlı süsü, sinemdeki gizimsin sen
Desen desen efkârımsın; nakış nakış,
dizimsin sen
Mefkuremin güneşisin, hedefimsin,
izimsin sen
Kurtar kara cahillikten, öğret yüce sır
ilimi
Kurak toprağa dönmeden; gel de coştur
aşk selimi.

Rahmet olup yağmayınca; sicim sicim
ağlıyorum
Hasretimi ilmik ilmik, gözyaşıma
bağlıyorum
Şafağıma doğmayınca, bedenimi dağlıyorum

Yüreğimde yaşıyorsun, deme acep bu
deli mi?
Kurak toprağa dönmeden; gel de coştur
aşk selimi.
KADİR DURAK (LEBİDERYA)

ESER YAZAR ADINA TESCİLLİDİR
KAYNAK GÖSTERİLMEDEN
İKTİBAS EDİLEMEZ...

BEYPAZARI İMAM HATİP LİSESİ
HABERLERİ

İmam Hatip Lisesi Müdürü Halil İbrahim HALİLOĞLU 16.04.2009 Perşembe günü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Sincan İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam
Hatip Lisesinde düzenleyeceği "İstişare Toplantısı"na katıldı.
Öğrencilerin temiz su içebilmeleri, yemeklerin ve çayın temiz su ile yapılabilmesi için
pansiyon yemekhanesine sanayi tipi su arıtma cihazı takıldı
Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirebilmeleri ve İnternete girebilmeleri için
Okul Pansiyonuna Bilgisayar Laboratuvarı kuruldu. Bilgisayar Laboratuvarı Belletici
Nöbetçi Öğretmenlerin kontrolünde etüd, yemek ve namaz saatleri dışında öğrencilerin hizmetine açık olacak.
06.04.2009 tarihinde 11/A, 12/A, A11/A, A12/A sınıflarındaki öğrencilere Beypazarı
3 Nolu Sağlık Ocağı Doktor ve Hemşireleri tarafından Hepatit-B Aşısı yapıldı. Mayıs
ayında Hepatit-B Aşısı öğrencilere yeniden yapılacak.
03.04.2009 tarihinde okul pansiyonunun bahçesine 500 adet ağaç dikildi. Ağaç
fideleri Beypazarı Orman Müdürlüğünden alındı. 01.04.2009 tarihinde Beypazarı
Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait kepçe ile ağaçların dikileceği
çukurlar kazıldı. 02.04.2009 tarihinde kepçenin yaklaşamadığı yerlere pansiyon
hizmetlileri ve öğrenciler tarafından çukurlar kazıldı. 03.04.2009 tarihinde de okul
müdürü Halil İbrahim HALİLOĞLU organizesinde okul müdür yardımcıları, pansiyon
hizmetlileri ve okul öğrencileri tarafından ağaç fideleri dikildi. 29.03.2009 Pazar günü
okul pansiyonu bahçesine Okul Müdürü Halil İbrahim HALİLOĞLU organizesinde
pansiyonda kalan öğrencilerle beraber 30 adet ağaç dikildi.

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

.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
Bize Transfer Edin
Ýþte
size
fýrsat.
Orta
Anadolu
Reklamcýlýða
gelin
.
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

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

Tüm ilanlarınız için www.beypazariilan.com sitemiz yayına girdi.

İLANLARINIZI ÜCRETSİZ
YAYINLAYABİLİRSİNİZ.

Emlak ilanlarınız için
www.beypazariemlak.com sitemiz
çok yakında aktif olarak bölge
halkımızın hizmetine girecek..

KÜLTÜR-EDEBÝYAT
KUŞ GÖZLEM
MERKEZİ
YENİLENECEK

İl Özel İdaresi aracılığıyla Nallıhan Kuş
Cenneti’ndeki Kuş Gözlem Merkezi’ni yenileyeceklerini ifade eden Nallıhan Kaymakamı Ömer
Toraman şunları kaydetti: ‘’Çok modern bir kuş
gözlem merkezi yapılacak. Çevre ve Orman
Bakanlığı, hazırlanan projeyi onayladı. Bu yıl içinde
ihalesini yapıp, tesisi bitirmeyi hedefliyoruz.
Tamamlandığında, ziyaretçilerin her türlü
ihtiyaçlarını karşılayan bir merkez olacak.
KUŞLARIN YAĞMUR SEVİNCİ
Önceki yıllara göre su seviyesi daha erken yükselen
kuş cenneti, Nisanda başlayan kuş akınını beklemeye
başladı. Nallıhan Kaymakamı Ömer Toraman, yaptığı açıklamada, Nallıhan Kuş Cenneti için Sarıyar
Baraj Gölü’nün su seviyesinin çok önemli olduğuna
dikkati çekerek, ‘’Barajdaki su seviyesine bağlı
olarak kuş cennetindeki su azalıyor ya da artıyor. Bu
yılki yağışlar çok iyi, beklediğimizin çok üzerinde.
Önceki yıllara göre, bu yıl su seviyesi daha erken
yükseldi. Bu, kuşlar için yeterli bir seviye’’ dedi.

Beypazarı Tarım Kredi
Kooperatifi Başkanı
Erdoğan Orhan: ‘Havuç
hasadında çiftçi verimden
memnun’

Türkiye havuç ihtiyacının yüzde 55`ini tek başına
karşılayan Ankara`nın Beypazarı ilçesinde 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 üreticisi ve aynı
zamanda Beypazarı Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim
Kurulu Başkanı Erdoğan Orhan, tek problemin üretilen
ürünlerin değerinde pazarlanamaması olduğunu belirtti.
Orhan, `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 havuçu yetişmektedir. Kaliteli
havuç kumlu toprakta, zamanında ve bol sulama ile elde
edilir. Bu bölgenin toprağı havucun yetişmesi için çok
elverişli. Fakat yer altı sularımızda son yıllarda büyük
problem yaşıyoruz. Beypazarı çiftçisi zor şartlarda üretim
yapıyor. Bölgemizdeki yer altı suları, kuraklığın da etkisiyle son iki yılda büyük ölçüde azaldı. Havuç, yetişirken
çok fazla su ihtiyacı olan bir bitki. Çiftçilerimizin tarlalarının yanındaki kuyular artık kurudu. Tarlalarından 4-5
kilometre uzağa sondaj vurarak su bulmaya çalışıyorlar.
Buldukları suları yaptıkları yapay havuzlarda toplayıp
ürünleri bu su ile yetiştirmeye çalışıyor çiftçi. Tarım girdileri zaten çok pahalı, bir de sulama maliyeti arttığı zaman
bizler ekim yapamayacak duruma geliyoruz` şeklinde
konuştu.
İçinde bulundukları zor şartlara rağmen bu sene kaliteli ve
yüksek verimli havuç ürettiklerini belirten Orhan, pazarlama konusuda da sıkıntıların aşılması durumunda Beypazarı
çiftçisinin Türkiye`yi besleyecek havucu üreteceğini ifade
etti.
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, 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.
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KUTLU DOĞUM HAFTASI

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Kutlu Doğum Haftası ülkemizde son yıllarda yoğun
bir şekilde kutlanmaya başladı.
Kutlu Doğum Haftasından maksat İslamın
Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) anlamak, anlatmak ve ona özlem duymak...
Hz. Muhammedi anlamak. El emin insanı tanımak,
ona yakın olmak, ondaki insan sevgisini öğrenmek.
‘’Siz birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız’‘
diyen ve yaratıcı tarafından ‘sen olmasaydın bu
kainatı yaratmazdım’ sözünün muhatabı Allah’ın
resulünü tanımak.
Tüm dünyada insanlar kendilerine önder ararlar.
Devrimci olmaları bazı insanlar için örnek alınacak
ve yolunda gidilecek bir liderdir. Birilerine göre
Mao’dur, birilerine göre marks’dır, birilerine göre
Lenin’dir, birilerine göre Humeynidir, vs. vs...
Müslümanım diyenlerin başta olmak üzere aslında
tüm dünya insanlarının önderi Hz. Muhammed’dir.
Onun hayatını ve yaşam biçimini ve sözlerini öğrenenler yaşamları boyunca kendilerine ikinci bir
önder arayışı içine girmezler.
Tek önder Hz. Muhammeddir. O en büyük devrimi
gerçekleştirmiş, insanların yaşam biçimleri ile
başlayan devrim, dünyayı etkisi altına alarak Dünya
devrimi gerçekleşmiştir. Önce insan kavramını öne
çıkartan ve sevgiyi imanın bir parçası olarak işleyen
bir devrim anlayışı.
Necip Fazıl Kısakürek Hz. Muhammedi anlamak ve
anlatmak için ‘’Dünya bir inkılap bekliyor’‘ demiş
bu inkılap ne topla, ne tüfekle, ne de tahrip ederek
açıklamasının ardından bu inkılabın bunlardan daha
büyük bir inkılap olduğundan sözle, asıl inkılabın
insanın kendi içinde yapacağı bir inkılaptan bahsetmiş. Evet N. Fazıl Kısakürek’in bahsettiği insanın
içinde yapacağı inkılap, Hz Muhammed’in yaşamı
boyunca insanlara anlattığı şeylerin insan’ın iç
yapısında kabullenilmesi ile ilgili. Kendi içinde
değişim yapamayanların, dünya da değişim yapmalarının adına ne kadar devrim denebilir siz
düşünün. Bu devrimler ne kadar sağlıklı olur ve
kabul görür, siz karar verin. İşte bu yüzden Hz.
Muhammedi iyi anlamak gerekir. Onu anlamak bir
ömre bedel olsada.

DÜZCE TURİZM KONSEYİ
FAALİYETLERİNE
BEYPAZARI’NDAN BAŞLADI

Açıklama: 16 Ocak 2009 tarihinde Düzce Turizm Konseyi
faaliyetlerine Ankara Beypazarı’ndan baladı. Kültür ve turizm potansiyellerinin geliştirilmesini amaçlayan gezide tarihi kentte yapılanlar incelendi.
Düzce Turizm Konseyi faaliyetlerine Beypazarı’ndan
başladı. Kültür ve turizm potansiyellerinin geliştirilmesini
amaçlayan gezide tarihi kentte yapılanlar incelendi. Düzce
Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün organizasyonuyla Düzce Turizm Konseyi Turizm Konseyi'nin, kültür
- turizm potansiyellerinin ve yöresel ürünlerin etkin bir
şekilde değerlendirilmesi ve örnek teşkil etmesi amacıyla,
Beypazarı'na düzenlediği geziye Turizm işletmecileri,
yöresel ürün ve pansiyon işletmeleri, sivil toplum kuruluşları ve basın mensupları katıldı. Gezi İl Turizm Kültür
Müdür Özcan Budak başkanlığında gerçekleştirildi. Turizm
Konseyi, Düzce'nin, kültür ve turizm potansiyellerinin
tanıtılması, geliştirilmesi, istihdama dönüştürülmesi, korunması ve ekonomik yararın dengeli bir şekilde dağıtılması
amacıyla Valilik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
bünyesinde kurulmuş. Turizm Konseyinin kurulmasının
ardından konsey üyeleri, Mustafa Vural. İbrahim Can,
Necdet Balaban, Mustafa Çakır, Sinan Tezel, Suat Öztürk,
Muammer Kaplanoğlu, Selim Teke kültür ve turizm potansiyellerinin tanıtılması, geliştirilmesi, istihdama
dönüştürülmesi, korunması ve ekonomik yararın dengeli
bir şekilde dağıtılması amacıyla gerçekleştirdikleri ilk
geziyi, Selçuklu ve Osmanlı mimarı tarzındaki tarihi eserleri ve evleriyle el sanatları, saray mutfağı tarzındaki
yemekleri ile Türk kültürünün güzelliğini zevkini ve
inceliğini yansıtan tarihi şehirlerden biri olan Beypazarı'na
yaptı. Beypazarı ziyareti sonrasında Düzce Turizm
Konseyi İlde turizm faaliyetlerine ağırlık vererek çalışmalara başladılar.
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HABER-İLAN

Ankaralılar bu yazıyı mutlaka okuyun !
17 Nisan 2009 Cuma

İşte Ankaralılar için yaz aylarında alternatif piknik ve gezi alanları...
Başkentliler, yükselen hava sıcaklıklarıyla birlikte hafta
sonları Mogan Park, Göksu Park, Harikalar Diyarı ve Mavi
Göl gibi rekreasyon alanlarında piknik yaparak stres atıyor.
Son 10 yıl içinde toplam 4 milyon 573 bin metrekare
büyüklüğünde rekreasyon alanı, başkentlilerin hizmetine
sunuldu.
Başkentliler, kent merkezine yakın yerlerde bulunan
rekreasyon alanlarının tümüne, toplu taşıma araçlarını kullanarak ulaşabiliyor.
HARİKA BİR DİYAR...
Belediye tarafından Sincan’da bulunan Yunus Göleti
alanında yapılan Harikalar Diyarı Rekreasyon Alanı da
başkentlilerin tercih ettiği mesire alanlarından biri...
Vatandaşlar, Harikalar Diyarı’na Sincan veya Fatih hattında
çalışan toplu taşıma otobüsleri ile gidebiliyor. Harikalar
Diyarı, 1 milyon 300 bin metrekarelik alanıyla aynı zamanda Avrupa’nın da en büyük kentsel parklarından biri durumunda.
Yaklaşık 771 bin metrekaresi yeşil alan, 330 bin metrekaresi yol ve meydanlar, 40 bin metrekaresi otopark alanı, 67
bin metrekaresi yapı alanı, 92 bin metrekaresi su alanları
olarak planlanan Harikalar Diyarı içinde Başkentli çocuklar
için 25 bin metrekarelik bir alana kurulu, "Masal Adası"
bulunuyor.
Özel bir peyzaj çalışması ve ışıklandırma bulunan Masal
Adası’nda çeşitli masal kahramanlarının kendi mekanlarında canlandırıldığı ve filmlerinin oynatıldığı 12 cep sineması
da miniklerin beğenisine sunuluyor.
Tarkan, Karacaoğlan ve Boğaçhan, Nasrettin Hoca,
Keloğlan, Alaaddin ve Sihirli Lambası, Karagöz ve
Hacivat, Şirinler, Taş Devri, Red Kit ve Daltonlar, bu masal
dünyasının çizgi kahramanları arasında yerlerini alıyor.
Harikalar Diyarı’nda ayrıca, 2 bin 800 metrekare alan
içerisinde bulunan 550 kişilik 1 büyük ana salon ve 2 yan
salondan oluşan modern nikah salonu, göl alanı, 5 bin kişilik yarı açık göl anfisi, kıyı çay bahçesi, Anadolu mutfağının örneklerinin sunulduğu Anadolu Sofrası lokantası,
deniz ürünleri lokantası, fast food merkezleri, büfeler, su
depoları, büyük bir yönetim binası, 350 kişilik modern bir
toplantı salonu, sergi, sinema ve tiyatro salonları, futbol,
basketbol, voleybol, hentbol sahaları da vatandaşlara
hizmet veriyor.
Özürlülerin de yararlanabileceği açık ve kapalı yüzme
havuzlarının bulunduğu Sincan Gençlik Merkezi, kır
kahvesi, kafeteryalar, kondisyon salonu, piknik alanları,
otoparklar, bisiklet, yaya yolları ve 771 bin metrekarelik
geniş bir yeşil alan da Harikalar Diyarı’nın kullanım alanı
içinde yer alıyor.
Başkentliler, Ayaş Yolu üzerinde 12. kilometre üzerinde
bulunan Harikalar Diyarı’na, yapımı devam eden Sincan
Metrosu’nun Gölet alanında bulunan bir istasyonu
sayesinde de ulaşabilecek.
MAVİ GÖL
Vatandaşların yararlanabileceği rekreasyon alanlarının
başında 2 milyon 121 metrekarelik devasa kullanım alanıyla Kayaş yakınlarındaki Mavi Göl geliyor.
Mavi Göl, aktif piknik alanı olarak kullanılması amacıyla
Bayındır Barajı’nın rehabilite edilmesiyle oluşturuldu.
Kent merkezine yalnızca 12 kilometre uzaklıkta bulunan
Mavi Göl, alandaki donatılarıyla Ankaralıların dinlenme ve
piknik ihtiyaçlarını karşılıyor.
Mavi Göl’ün kullanım alanında piknik yapanlar için 370
barbekü, bin 800 ahşap piknik masası, 60 çardak, 30 göl
manzaralı gölgelik, 50 aile salıncağı, çay bahçeleri, seyir
terasları, çeşmeler ve tuvaletler bulunuyor.
Rekreasyon alanında aileleriyle birlikte pikniğe gelen
çocuklar da düşünülerek 2 büyük ve 20 küçük oyun grubu
yerleştirilen Mavi Göl’de ayrıca, 2’si ahşap, 2’si plastik
duba sistemli olmak üzere 4 iskele de bulunuyor. Yelkenli
teknelerin de bulunduğu Mavi Göl’de isteyenler, can yeleği
takarak deniz bisikletlerine binebiliyor.
Ayrıca, özel hazırlanan bir başka iskelede de vatandaşların
balık tutmasına izin veriliyor. Spor yapmak isteyenlerin de
düşünüldüğü alanda, voleybol, basketbol, futbol sahaları, 1
mini golf sahası, 4 kondisyon aleti grubu ve patika yürüyüş
yolları da vatandaşlara hizmet veriyor.
AMATÖR RESSAMLARA ŞÖVALE
Mavi Göl’de, güneşin batışını ya da gün ışıklarının göl
üzerinde oynaşmasını resmetmek isteyen amatör ressamlar
için "Ressamlar Kordonu" bulunuyor. Amatör ressamlar,
kordonda kendileri için hazırlanan şövaleleri kullanabiliyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, alana 450 park
aydınlatma direği yerleştirildiğini belirterek, 12 ve 10 metre
boyundaki direklerin geceleri yolları ve barajı mavi ışıkla,
ağaçları ise yeşil ışıkla aydınlatarak rengarenk bir görünüm
kazandırdığını ifade ettiler.
Mavi Göl’e gelen vatandaşların rahat bir ortamda piknik
yapmalarını sağlamak amacıyla gün boyunca 4 atlı güvenlik görevlisi de göl çevresinde tur atıyor. Kent merkezine
yakınlığıyla ulaşımın kolay olduğu baraj bölgesinde, özel
arabalarıyla gelenlerin kullanabilmesi için büyük bir
otopark ve baraj içi küçük cep otoparkları bulunuyor.
DENİZ TADINDA GÖL MANZARASI
Yaklaşık 602 bin metrekarelik alan üzerine kurulan
Gölbaşı’ndaki Mogan Parkı’nda ise piknik alanları, asma
köprülerle ulaşılan marina adası, ahşap kıyı yolu, koşu ve
yaya yolları, çocuk oyun alanları, özürlü çocuklar oyun
alanı, istasyonlu koşu pisti, 3 tenis kortu, 2 mini futbol
sahası ve basketbol sahaları da yer alıyor.
Ayrıca, park içerisinde binicilik merkezi, spor merkezi,
Mogan Gölü Araştırma Merkezi, deniz feneri binası,
kayıkhane, su deposu, çeşitli kafeteryalar, danışma binaları,
tenis kortu, kay kay pisti, bisiklet kulübü ve sağlık ünitesi
binaları bulunuyor.
Mogan Gölü’nün Haymana yolu kıyı şeridinde yer alan
bölgeye yapılan 4 kilometrelik ahşap platform sahil
yürüyüş yolu üzerine 3 seyir terası ve 400 oturma bankı
yerleştirildi.
Mogan Parkı’na ayrıca, 100 bini aşkın fidan dikildi, 200
ailenin aynı anda yararlanabileceği piknik alanına ise 200
barbekü ve piknik masası ile 50 adet çeşme yerleştirildi.

Akşam saatlerinde fenerin tepesine takılan lazer sistemi ile
gölün yüzeyinin aydınlatıldığı Mogan Parkı’nda, Mogan
Gölü’ne hakim bir tepede, bölge halkı ile tüm başkentlilerin
yararlanabileceği 3 bin kişilik bir anfi tiyatro ve bin kişilik
modern bir nikah salonu yer alıyor.
GÖKSU PARK
Eryaman’daki, Susuz Göleti’nin yeniden düzenlenmesiyle
oluşturulan Göksu Park’ta 550 bin metrekarelik alan içinde
127 bin metrekare büyüklüğünde göl bulunuyor.
Göl çevresinde yapılan kıyı düzenlemeleri rekreasyon
alanındaki doğal güzelliğe sosyal ve sportif bir renk katıyor.
Ahşap platform iskeleler, seyir fenerleri, 2 balık tutma iskelesi, su sporları tesisleri, göl içinde 400 metrekarelik bir
gösteri platformu, 500 aile için piknik masaları ve barbekü,
vatandaşların gölde 45’er dakika dolaşmalarını sağlayacak
bir "Nehir Gemisi" de bulunan Göksu Park’ta, ray uzunluğu 550 metre olan Dağ Kızağı ve ray uzunluğu 2 kilometre olan "Gezinti Treni" de hizmet veriyor. Göl restoranlarının da yer aldığı Göksu Park’ta 2 bin 500 araçlık
otopark, bisiklet ve yürüyüş yolları, açık hava tiyatrosu,
basketbol, voleybol, mini futbol ve tenis sahaları gibi
tesisler de vatandaşın hizmetine sunuldu.
ALTINPARK VE AOÇ
Aydınlıkevler’de bulunan 640 bin metrekarelik alana
yayılan Altınpark da hafta sonları Ankaralıların en sık
uğradığı yerlerden.
Park alanında Uluslararası Fuar Merkezi, bilim merkezi,
kültür merkezi, kapalı ve açık spor alanları, açık ve yarı
açık gösteri anfileri, Türk, İtalyan ve Çin lokantaları, Türk
Sokağı ve Tepe hanından oluşan bölüm, Gölet ve bahçeler,
üretim seraları, olimpik yüzme havuzu, mini golf sahası ve
at harası da vatandaşların ziyaret edebileceği yerler arasında bulunuyor.
Atatürk Orman Çiftliği de, Ankara’nın alternatif mesire
alanları arasında yer alıyor. Gazinoları, parkları, piknik yerleri, hayvanat bahçesi, çeşitli ürünleri ve doğası ile
Ankaralılar tarafından çok ziyaret edilen bir gezi ve mesire
yeri olan çiftliğe, belediye otobüsleri, dolmuş ve banliyö
treni ile ulaşılabiliyor.
ANKARALILARI BEKLEYEN SAKLI GÜZELLİKLER
Hoşebe, Eğriova, Çamkoru, Aluçdağı mesire alanları,
doğanın kucağında kentin gürültüsünden uzak bir gün
geçirmek isteyen Ankaralıları bekliyor.
AA muhabirinin yaptığı derlemelere göre, kent merkezine
ortalama 100 kilometre uzaklıkta bulunan mesire alanlarına
gitmeyi göze alan Başkentliler, yemyeşil bir doğada güzel
bir gün geçiriyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Kızılcahamam Soğuksu
Milli Parkı da vatandaşların gözde piknik alanları arasında
yer alıyor.
Kent merkezine 78 kilometre uzaklıkta bulunan Soğuksu
Milli Parkı’na, belediye tarafından, vatandaşların hem
piknik yaparak dinlenebilecekleri, hem de spor yapabilecekleri 5 bin metre kare büyüklüğünde bir alan yapıldı.
Piknik alanına gelen ailelerin küçük çocukları için oyun
parkı da kurulan alanda, barbekülü kamelyalar, piknik
masaları, serenderler, dekoratif amaçlı şelale, kuyular ve
köprü ile yürüyüş bandı ve mekik tahtası gibi sportif ve
dekoratif öğeler de bulunuyor.
Botanik anlamında da zengin bir görüntü sergileyen
Soğuksu Milli Parkı, yabani gül, çilek ve fındık, ahlat,
ardıç, meşe, karaçam ve çeşitli kır çiçeklerine ev sahipliği
yapıyor. Milli parkta ayrıca çok sayıda yaban hayvanı da
yaşıyor.
NALLIHAN HOŞEBE MESİRE YERİ
Eski İstanbul yolu üzerinden gidilen bu alan, Ankara’ya
135 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yolun tamamı asfalt
olduğundan ulaşım sıkıntısı yaşanmıyor. Mesire yeri
içerisinde kır gazinosu, çocuk oyun alanı, çeşmeler ve
otopark yer alıyor.
Nallıhan’a 2 kilometre uzaklıktaki alan, mesire yeri
olmasının yanı sıra kamp yeri olarak da kullanılıyor. Mesire
alanında ayrıca, bir de türbe yer alıyor. Mesire alanında,
vatandaşlar için oturma alanları, restaurant ve çeşmeler de
bulunuyor.
Nallıhan’a ayrı bir güzellik katan Kuş Cenneti de hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor. Onlarca su kuşunun uğrak
yeri olan Kuş Cenneti ile tertemiz havası ve suyu ile ideal
piknik alanları arasında yer alan havası ve suyuyla ünlü
Uluhan mesire alanı (ilçe merkezine 33 kilometre uzaklıkta), muhteşem manzaraya sahip, sulama göleti olarak kullanılan Çamalan Göleti (ilçe merkezine 54 kilometre uzaklıkta ) ile ince ince çağlayan Ilıca Şelalesi (Nallıhan’a 30
kilometre uzaklıkta) şehirden uzaklaşıp kafasını dinlemek
isteyenleri ağırlamayı bekliyor.Ayrıca, Meyilhacılar
Köyü’nde, çevresi 10 metreye (980 cm) ulaşan 500 yıllık
ardıç ağacı da ziyaretçilerini bekliyor.
ÇAMLIDERE ALUÇDAĞI MESİRE YERİ
İstanbul yolu üzerinden yaklaşık 1 saatte ulaşılabilen alan
Çamlıdere Aluçdağı mesire yeri de, piknik tutkunları için
vazgeçilmez yerler arasında yer alıyor.
Burada, her yıl düzenlenen geleneksel Aluçdağı Festivali
ve yağlı güreşleri yoğun ilgi çekiyor. Aluçdağı mevkinde
ayrıca, mesire yeri olan Çamlıca bölgesi ve Yayla
Mahallesi, Şeyh Ali Semer Kandi Türbesi, Peçenek
Bucağı’nda Selçuklular devrinden kalan camii de gezilip
görülebilecek yerler arasında bulunuyor.
Temmuz ayı içerisinde Aluçdağı mevkinde düzenlenen
Aluçdağı Festivali’nde, yağlı güreş müsabakalarının yanında yurdun çeşitli yerlerinden davet edilen halkoyunları
ekiplerinin gösterileri ve müzik şölenleri yer alıyor.
Ankara’nın 60 kilometre kuzeybatısında Bayındır Çayı
üzerinde kurulu bulunan Çamlıdere Barajı da başkentilerin
gözde piknik mekanları arasında... İçme suyu amaçlı kullanılan barajda, isteyenler gölet balıkçılığı da yapabiliyor.
Yetkililer, 32 kilometrelik alana yayılan barajın, rüzgar
potansiyeli nedeniyle rüzgar sörfü yapılmasına da olanak
sağladığını ifade ettiler.
BALA BEYNAM MESİRE YERİ

Ankara’nın en eski ilçelerinden birisi olan Bala’da bulunan
Beynam mesire yeri de başkentlilere hizmet veriyor.
Ankara’ya 45 kilometre uzaklıktaki mesire yerine AnkaraBala karayolu üzerinden 45 dakikada ulaşılabiliyor. Son
yıllarda yapılan çalışmalarla modern bir mesire alanı haline
getirilen çam ormanında, kır gazinosu, tuvalet, çocuk oyun
grubu ve otopark bulunuyor.
Ankara-Bala karayolu üzerinden 45 dakikada ulaşılabilen
mesire yerinin etrafındaki çıplak arazinin içinden fışkıran
yaklaşık 400 hektarlık orman alanı Ankaralıları ağırlamayı
bekliyor.
Son yıllarda yapılan çalışmalarla modern bir mesire alanı
haline getirilen çam ormanında, kır gazinosu, tuvalet, çocuk
oyun grubu ve otopark bulunuyor. Sahip olduğu konum
itibariyle ziyaretçilere zengin bir orman manzarası sunan
bu alanda, yeşilin ve mavinin tüm güzellikleri bir arada
görülebiliyor.
Yetkililer, orman alanının geçmiş dönemlerde daha büyük
bir alana yayıldığını ifade ederek, ormanın tahrip edile
edile bugünkü halini aldığını ifade ettiler.
Beynam’da, Roma döneminden kalma hamam da
görülebilecek yerler arasında bulunuyor.
Ayrıca, Atatürk’ün Ankara’ya gelmeden önce Bala’da konakladığı, Balalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile TSK
Güçlendirme Vakfı tarafından restore edilen, "Beynam
Atatürk ve Kültür Evi" de burada görülebilecek yerlerden
bazıları...
Ankaralılar ayrıca, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından
oluşturulan 419 çeşit bitkiyi içinde barındıran Beynam
Kent Ormanı’nda, doğal ormanda yürüyüş parkurunu,
resim teraslarını, yürüyüş patikalarını, dinlenme tesislerini
kullanarak stres atabilirler.

KEŞFEDİLMEMİŞ HAZİNE: EĞRİOVA YAYLASI
Ankara’ya 150, Beypazarı’na 50 kilometre uzaklıktaki
Eğriova yaylası mesire alanına, Karaşar beldesi üzerinden
gidiliyor.
Yolunun 25 kilometrelik kısmı stabilize olan mesire yerinde
bir kır gazinosu bulunuyor. Sahip olduğu göl ve orman
manzarası ile ziyaretçilerin temiz hava alma imkanı bulabildiği bu mesire yeri, doğal yapısı ile izcilik faaliyetleri,
doğa sporları, doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılık çalışmalarına
imkan sağlıyor.
Birçok sivil toplum kuruluşu tarafından Ankara’nın turizm
merkezi olmaya aday gösterilen Eğriova Yaylası’nın, bin
600 metre rakımlı alanlarında sarıçam, karaçam ve köknar
ağaçlarının oluşturduğu ormanlık alanlar görülmeye değer...
Sivil toplum örgütlerinin turizme kazandırılması için yoğun
çalışmalar yürüttükleri Eğriova, ahşap evleri ve göletiyle
vatandaşların ilgisini çekiyor.
Yaylada bulunan ve çevresinde yeşilin çeşitli tonlarının
barındığı göl, ziyaretçilerini büyülerken, gölde alabalık, çay
balığı ve kadife balığı da tutulabiliyor.
Eğriova Yaylası ziyaretçileri, ormanlık alanlarda yer alan
parkurlarda yürüyüş de yapabilirler.
SORGUN MESİRE YERİ
Güdül ilçesinde bulunan 50 hektarlık Sorgun mesire yeri
de, Ankara’ya 130, Güdül’e ise 18 kilometre uzaklıkta
bulunuyor.
Günübirlik geziler için oldukça uygun mesire yerinde kır
gazinosu ve tuvalet, ziyaretçilere hizmet veriyor. Sorgun
Belediyesi’nce işletilen alan, sahip olduğu konum ve göl
manzarası ile ziyaretçilere konaklama ve spor etkinlikleri
ile olta balıkçılığı imkanı sunuyor.
Sorgun Köyü yöresinde bulunan orman alanı ile bu alan
içerisinde yer alan gölet de başkentin doğal zenginlikleri
arasında bulunuyor.
Hafta sonu mesire yerine piknik yapmak için giden
Ankaralılar, Kirmir çayı Vadisi’nde kayalarla oyulmuş
mağaraları, Çağa beldesinde bulunan Roma Tümülüsü,
Kavaközü köyünde bulunan Samutbali Türbesi ve Tekke
Mevkindeki Kasım Baba Türbesini de ziyaret edebilirler.

KUŞLARIN KONAKLAMA YERİ
Beypazarı yakınındaki etrafı yüksek dağlarla çevrili Kirmir
Çayı Deltası, ılıman iklimi, gölü ve doğasıyla özellikle kış
aylarında ziyaretçilerine keyifli saatler vaat ediyor.
Kızılcahamam, Güdül, Beypazarı ve Çayırhan hattında
akan çayın oluşturduğu deltanın mikroklima ikliminde,
Akdeniz iklimine özgü incir ve zeytin ağaçları yetişebiliyor.
Delta, bu özellikleriyle göçmen kuşların da gözde konaklama alanları arasında bulunuyor. Kirmir çayı kenarında
piknik yapanlar, eğer mevsimiyse Angut, Sakarca Kazı,
Küçük Kuğu, Sessiz Kuğu, Elmabaş, Patka, Tepeli,
Dikkuyruk, Ak Balıkçıl, Gri Balıkçıl ve Gece Balıkçılı
kuşları da gözlemleyebilirler.
KRATER GÖLÜ ETRAFINDAKİ DOĞAL GÜZELLİK
Çubuk ile Kızılcahamam arasında, Kavak Dağı ve Yıldırım
Dağı eteğinde küçük fakat çok derin, krater bir göl olan
Karagöl, mükemmel bir doğal güzelliğe sahip.
Çubuk’a yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta olan, her iki tarafı
yamaçlarla çevrili, etrafı çam ve dağ kavağı ile kaplı
Karagöl, şehrin gürültüsünden uzaklaşıp kafasını dinlemek
isteyenler için sık sık gidilmesi gereken doğal terapi
mekanları arasında yer alıyor.
Etrafı ormanlarla çevrili Karagöl’ün çevresinde piknik
yapılabilecek masalar bulunuyor. Çamkoru ve Akyarma
mesire alanları da Kızılcahamam sınırları içinde yer alıyor.
İlçedeki milli park ile mesire yerlerinde, piknikçilerin su ve
tuvalet gibi temel gereksinimleri karşılanıyor.
Kızılcahamam’ın Akyarma mevkinde yer alan 40 hektarlık
Akyarma mesire yerine, Ankara’dan 100,
Kızılcahamam’dan 30 kilometre; Çamkoru mesire yerine
ise Ankara’dan 110, Kızılcahamam’dan 40 kilometre yol
alarak ulaşılabiliyor. Doğanın tüm güzelliklerini barındıran
iki mesire alanı da uzun yürüyüşler ve diğer spor
aktiviteleri için ideal yerler arasında bulunuyor.
KARAGÖL
Beypazarı içinden ulaşılabilevek Bolu ormanlarının
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Nisan ayını, Ermenilerin Türkiye karşıtı eylemlerinin doruğa tırmandığı bir ay olarak tanımlamak
olasıdır. Yıl içerisinde de boş durmadıkları ise bir
başka gerçektir. Sovyetler Birliği’nin dağılması
öncesinde bu eylemler, Ermeni dernekleri tarafından
sürdürülüyordu. Şimdilerde ise bu eylemlerin içinde
bizzat işgüderliklerin olduğu biliniyor.
Amerika’daki Ermeni lobisinin ve tüm Ermeni kuruluşlarının bir tek isteği vardır. Başkanlar, geleneksel
konuşmalarında ‘soykırım’ sözcüğünü kullanmamaktadırlar. Başkanların yanında dolaşan yaban
arılarının bu sözcüğü kullanmalarına izin vermediği
anlaşılıyor. Diğer yandan Türkiye’yi daha ağır
sözcüklerle eleştirmelerine ses çıkarmıyorlar. Bu
sözcüğü öne çıkararak danışıklı dövüş mü yapıyorlar
ne…
Bu söylem karşısında lobiciler üzüntülerini dile
getirirlerken bizler de mutluluktan uçuyoruz.
Anadolu insanının “su uyur düşman uyumaz”
söylemini unutarak iki seksen uzanmanın rahatlığı
içinde gelecek yılki Nisan ayını beklemeye koyuluyoruz.
Geçtiğimiz yıl yapılan başkanlık seçimleri sırasında
konu sürekli olarak gündemin üst sıralarında yer
aldı. Üç buçuk Ermeni’nin oyunu alabilmek için
adayların bazı sözleri verdikleri unutulmamıştır.
Amerika’daki seçim sonrasında, şimdilerde faturanın
ödenmesine sıranın geldiği anlaşılıyor. Demokrat
Partiden bir grup milletvekilinin 1915 olaylarının
soykırım olarak kabul edilmesi için yoğun çabaya
giriştikleri gözleniyor. Aynı partiden bir başka grup
ise, bu girişime karşı tavrını ortalık yere bıraktılar.
24 Nisan gününe kadar dokuz tekmili birden
oynanacak olan Ermeni oyununu izlemeye devam
edeceğimiz anlaşılıyor. Her zamanki gibi bu oyunu
Türkiye’nin başında Demokles’in kılıcı gibi sallandırmaya devam edecekler. Bu sallandırmanın sonrasında teslimiyet mi bekleniyor ne…
Dışarıdan yürütülen bu çabalara karşın bir grup tatlı
su aydını, “özür dileme” kampanyasını bir süredir
aynaya bakmadan sürdürüyorlar. Bu kampanyayı
yürütenlerin özür dilemek bir yana Yüce Türk
ulusuna bir değil, binlerce özür borçlarının olduğunu
söylemek istiyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti’nin olanaklarını kullanarak bir
yerlerde köşe başı kapanların tarihteki yaşananları
doğru okuyup doğru algılamaları gerekiyor. 1915
yılında gerçekleşen olayların, normal koşullarda
değil, bir savaş ortamında yaşandığının unutulmaması gerektiğini vurguluyoruz.
Kıbrıs’ta yaşananların tanımına uyan olayların
soykırım olduğunu, bu tatlı su aydınlarına da anımsatmak istiyoruz. Çünkü sabahleyin evinden ayrılan
bir Türk’ten bu güne değin hiçbir haber alınamamıştır. Kaçırılan kişilerin ölüsünü veya dirisini
bilen dahi yoktur.
Bu hareket soykırım değilse ne oluyor… Kaldı ki bu
hareketlerin bilinçli ve planlı yapıldığına tarih tanıklık etmektedir. Doğru değil mi tatlı su aydınları?
Ermenileri bu kadar sahiplenme duygusuna kapılmış
olanların akıl sağlığından kuşku duymak gerekiyor
mu ne…
Amerikan başkanının Türkiye ziyareti sırasında bu
konunun yanı sıra Kıbrıs konusu da ağırlıklı olarak
gündeme gelecektir. Adada yürütülmekte olan
görüşmelerin Toprak ve Mülkiyet konusunda
tıkandığı biliniyor. AB’nin adanın tamamını kendi
toprağı olarak gördüğü veya görmek istediği biliniyor.
AB’nin bu yaklaşımını Anadolu söylemi ile “dağdan
gelip bağdakini kovmak” diye tanımlamak durumundayız. Gelinen bu noktada bilimsel çalışmalarla bu
çarpık yaklaşımın ortadan kaldırılması gerekiyor.
Ada topraklarında yaşanan değişimlerin kanıtlanması
gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Konuya ilişkin
olarak Osmanlı kaynakları başta olmak üzere devlet
arşivlerinde inanılmaz kayıtların olduğu biliniyor.
Böylece, bir süredir İngilizlerin yürüttüğü çalışmalara, doğru yanıt da verilmiş olacaktır.
Bu çalışmaların yapılması sonrasında adadaki
Türklere ait toprakların ellerinden alınacağının
kuşkusunu yaşıyoruz. Tek egemenlikle tek devletin
altında bu gerçek mi yatıyor mu ne…
Bir süre önce Amerikan Dışişleri bakanının ziyareti
sırasında, “Kıbrıs sorununun BM’in gözetiminde,
kapsamlı ve iki tarafın kabul edebileceği şekilde
çözüme kavuşturulmasının güçlü bir şekilde desteklenmesini ve bu çerçevede Kıbrıs Türklerine uygulanmakta olan tecridin sona erdirilmesi” için işbirliği
yapılacağı duyurulmuştu.
Buna karşın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanının Amerika’ya yapacağı ziyaret,
Rumların girişimi ile engellenmiştir. Aynı şekilde
AB temsilcisinin adanın güneyine yapacağı ziyarete
de izin verilmemiştir. Gerekçe olarak bay temsilcinin
Ercan hava alanından giriş yapması gösterilmiştir.
Amerikan yönetimi Kıbrıs sorununun çözümüne
gerçekten inanıyorsa, kendi marifetleri ile alınan BM
kararlarının kaldırılmasına öncülük etsin yeter.
Gölge etmesinler demek mi gerekiyor ne…
SEVGİ ile kalınız…
03 Nisan 2009 - Ankara çevrelediği Karagöl Küçük Abant tipinde. Gezmeye ve
görmeye değer. Taş Evler ve Oteli mevcut.
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Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Havuç Suyu İçtiği
Yönündeki Haberler, Türkiye'nin Havuç Üretiminin
Yarısını Karşılayan Beypazarı’nda Havuç
Üreticilerini Pazar Sorununu Aşmaları Yönünde
Umutlandırdı.
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın havuç suyu içtiği
yönündeki haberler, Türkiye’nin havuç üretiminin
yarısını karşılayan Beypazarı’nda havuç üreticilerini
pazar sorununu aşmaları yönünde umutlandırdı.
Başbakan Erdoğan’ın 29 Martta yapılan yerel seçimlerin ardından dinlenmek için gittiği Hatay’daki bir
Termal otelde, sık sık havuç suyu içtiği haberlerinin
basında yer alması Beypazarı’ndaki havuç üreticilerini mutlu etti. Beypazarı Ziraat Odası Başkanı
Mustafa Ateş, ilçenin Türkiye’nin havuç üretiminin
yarısını karşıladığını belirtti.
Sevinçle karşılandı
Üreticilerin havucu lokum ve havuç suyu olarak da

müşterilerine sunduğunu dile getiren Ateş, Başbakan
Erdoğan’ın havuç suyuna ilgisini sevinçle karşıladıklarını kaydetti. Mustafa Ateş, son iki yıldır yaşanan
kuraklık nedeniyle havuçta ürün ve kalite kaybı
yaşadıklarını dile getirerek, önceki yıl birçok
üreticinin maliyetin altında fiyat belirlemesine rağmen ürününü satamadığını söyledi. İlçede 20 ile 25
bin dekar alanda havuç üretimi yapıldığını vurgulayan Ateş, şöyle konuştu:
"Beypazarı’nda havuç üretimi çok eskilere dayanıyor.
Bugün havuç, ilçenin en önemli tarım ürünü. Birçok
aile gerek ürünün kendisi, gerekse de üründen
yapılan havuç lokumu ve havuç suyu ile geçimini
sağlıyor. Ancak kalitesiyle sebze ve meyve hallerinde
ayrı bir değere sahip ürünümüze çoğu zaman pazar
bulmakta zorlanıyoruz."
Her derde deva
Başbakan Erdoğan’ın havuç suyu içtiğine dair haberlerin üretikleri havuca yeni Pazarlar açmasını umut
ettiklerini ifade eden Ateş, "Soğuk hava depoları
sayesinde 12 ay taze havuç bulunan ilçemizde, pazar
sorunumuzu havuç suyu ile aşmayı planlıyoruz.
İlçemizdeki birçok sokakta havuç suyu satıcısı
olmasına rağmen biz bunun ülke geneline yayılmasını istiyoruz. Sağlığa birçok faydası olan havucun
daha çok tüketilmesi buradaki üreticilerin yüzünü
güldürecektir" dedi.
Bünyesinde bol miktarda A vitamini barındıran
havuç, B, C, D ve E vitaminleri açından zengin bir
sebze. Bağırsakları çalıştırarak sindirime yardımcı
olan havuç, bitkinliğe ve kansızlığa iyi geldiği gibi
cilde de canlılık veriyor. Havuçtaki beta-karotenin
gözleri, yaşlılığın getirdiği görme zayıflığından

BEYPAZARI

koruduğu biliniyor.
DÖNEMİN BAŞBAKANI ÇİLLER`İN TERCİHİ
KUŞBURNUYDU
Türkiye`nin ilk kadın Başbakanı Tansu Çiller de
1994 yılında ziyaret ettiği Gümüşhane`de kendisine
ikram edilen kuşburnunu içmiş, daha sonraki bir
röportajında, ``Güzelliğimi, zindeliğimi kuşburnuna
borçluyum`` şeklinde açıklama yapmıştı.
Kuşburnunun tanınmasına katkı sağlayan bu açıklamanın ardından, dönemin Gümüşhane Valisi Ayhan
Çevik, ``Tansu Çiller Kuşburnu Bahçesi`` tesis ettirmiş, bu ürünün işleneceği fabrikalar kurulması için
İtalya`da incelemeler yaptırmıştı.
Çevik`in başlattığı çalışmalarla fidan yetiştiriciliği
özendirilirken, daha sonraki yıllarda kentte kuşburnu
çayı ve kuşburnu suyu üreten tesisler kurulmuştu.
Kuşburnu üretiminin büyük bölümünü karşılar duruma gelen Gümüşhane`de, küçük çaplı tesislerin yanı
sıra, yıllık 2 bin ton kuşburnu suyu üretime yapan
Gümüşhane Meyve Suyu Fabrikası(GÜMÜŞSU)
bulunuyor.
GÜMÜŞSU Genel Müdürü Yüksel Demir, kuşburnunun tanınmasında ve tüketiminin artmasında,
Çiller`in ``Güzelliğimi kuşburnuna borçluyum`` açıklamasının büyük etkisinin olduğunu, kentte üretimin
her geçen yıl arttığını, başta Almanya ve Gürcistan
olmak üzere çeşitli ülkelere ihracat yapıldığını söyledi.
Demir, kuşburnunun, çevresel faktörlerden kaynaklanan yıpranmayı önlediğini, cildi güzelleştirdiğini ve kolesterol, yorgunluk, varis, romatizma,
dolaşım bozuklukları gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini
sözlerine ekledi.

10 ÜLKEYE İHRACAT YAPTI ŞİMDİ SIRA KANADA’DA

Birçok İşletmenin Kapısına Kilit Vurduğu Dönemde Krize Aldırmadan 5 Milyon Euro'luk Yatırımla Altıncı Dolum Hattını Açan Beypazarı Maden Suyu İşletmesi 10 Ülkenin
Ardından Şimdi de Kanada'ya İhracat Yapmaya Hazırlanıyor. İşletme Müdürü Niyazi Ercan, Avrupa'da Kişi Başına Yıllık 170 -180 Litre Maden Suyu Tüketildiğini, Türkiye'de
İse Bu Oranın Sadece 8 Litre Düzeyinde Kaldığını Söyledi.
üretimine başladıklarını kaydetti.
KKTC, Suudi Arabistan, Katar, İngiltere,
Birçok işletmenin kapısına kilit vurduğu
milyon Euro’luk yatırımla krize meydan
Gençlerden gelen talepler doğrultusunda
Fransa, Almanya, Danimarka, Belçika
okurken, şimdi de Kanada’ya ihracat
dönemde krize aldırmadan 5 milyon
limon, elma, çilek ve vişneli maden suyu
Hollanda ve Türkmenistan’a ihracat yapEuro’luk yatırımla altıncı dolum hattını
yapmaya hazırlanıyor. Türkiye’de 30’a
ürettiklerini söyleyen Ercan, "Türkiye’de
tıklarını anlatan Ercan, çok yakında da
açan Beypazarı Maden Suyu İşletmesi 10 yakın ruhsatlı maden suyu işletmesi
bir ilki başardık. Tamamen doğal maden
Kanada’ya ihracata başlayacaklarını
bulunduğunu kaydeden işletme müdürü
ülkenin ardından şimdi de Kanada’ya
suyunun kimyasını hiç bozmadan, doğal
söyledi. Ercan, Kanada’nın ardından ise
ihracat yapmaya hazırlanıyor. İşletme
Niyazi Ercan, "Bunlar içinde kaynağı
maden suyu ve doğal aroma kullunarak
Türki cumhuriyetlere açılmak istedikleriyönüyle, kapasite, işletme tesisi ve modmüdürü Niyazi Ercan, Avrupa’da kişi
ikisini buluşturduk ve piyasaya sunduk.
başına yıllık 170-180 litre maden suyu
ernizasyonu yönüyle lider firmayız" dedi. ni söyledi.
AB’nin gerisindeyiz
Son derece sağlıklı tatlar ortaya çıktı"
Bunun bilinciyle 1952 yılından bu yana
tüketildiğini, Türkiye’de ise bu oranın
dedi.
yatırımlarına hiç ara vermediklerini
sadece 8 litre düzeyinde kaldığını söyleTürkiye’de maden suyu tüketiminin
Her derde deva
di.
kaydeden Ercan, "Kriz döneminde bile 5
yeterli düzeyde olmadığını ifade eden
Beypazarı Karakoca Doğal Maden Suyu
milyon Euro’luk altıncı dolum hattımızı
Ercan, şunları söyledi:
Maden suyunun çok sağlıklı bir içecek
İşletmesi, altıncı dolum hattını açtığı 5
açtık. Her ünitenin dolum kapasitesi 50
olduğunu anlatan Beypazarı Maden Suyu
"AB’ye girelim diye düşünüyoruz.
bin şişe civarında.
İşletmesi Genel Müdürü Niyazi Ercan,
AB’de kişi başına 180 litre maden suyu
Toplamda saatteki kapamaden suyunun faydalarını ise şöyle
tüketiliyor. Türkiye’de yılda bu rakam
FOTOÐRAF
sitemiz 252 bin şişe.
sekiz litre. Arada korkunç bir uçurum
sıraladı: "İçindeki kalsiyum kemik
ALBÜMÜNÜZDEKÝ TÜM
Günde 8 ila 12 saat
var. Bu uçurumun tek nedeni de biz üreti- erimesini (östropoz) engelliyor, kemikleri
FOTOÐRAFLARINIZ
çalışıyoruz. Kapasitemiz,
ciler diye düşünüyorum. Biz ürettiğimiz
güçlendiriyor. Böbrekleri çalıştırıyor, taş
debimiz daha da fazlasını
ürünü halkımıza tam anlatamadık ki
oluşumunu önlüyor. Cilde sürüldüğünde
VCD - DVD ALBÜM HALÝNE
üretmeye
müsait"
diye
tüketim
bu
seviyelerde
kaldı.
Ancak,
pürüzsüz bir görünüm sağlıyor. Hamileler
GETÝRÝLÝR.
konuştu.
önümüzdeki günlerde Türkiye Maden
ve emziren anneler için ideal magnezyum
1 CD ALBÜM 130 YTL.
Yerli sermaye
kaynağı sağlıyor. Sporcuların mineral
Suyu Üreticileri Derneği (MASUDER)
DÜĞÜN SÜNNET NİŞAN
ihtiyacını karşılıyor. Dişleri
olarak bir yıl sürecek reklam kampaYapılan tüm yatırımların
kuvvetlendiriyor, çürümeleri engelliyor.
yerli sermaye olduğunu ve nyasına başlıyoruz. Yıl boyunca sürecek
VİDEO KASETLERİNİZ
reklamlar
sayesinde
halkımıza
maden
Kadınlarda selülit oluşumunu engelliyor.
kendi
öz
kaynaklarıyla
CD YE AKTARILIR
Bilimsel verilerden tespitlere göre, süreksuyunu tanıtacağız."
hareket ettiklerini anlatan
ORTA ANADOLU REKLAMCILIK A.Þ.
Gençlerden gelen talepler unutulmadı
li doğal maden suyu tüketimi kalp krizi
Ercan, herhangi bir
Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32
riskini azaltıyor. Tansiyonu dengede
Gençlere yönelik de çalışmalarının
yabancı firmayla ilişkiTel: 762 51 63 Fax: 762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA
tutuyor."
lerinin bulunmadığını vur- devam ettiğini anlatan Ercan, geçtiğimiz
Kemal ÇELEN Gsm: 0.532.557 98 53
sene ağustos ayında meyveli maden suyu
guladı. Bugüne kadar,
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DİJİTAL BASKI MERKEZİ
Kaşeleriniz 20 Dakikada hazır

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL

SU

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

UF
SARR
A
T
N
DA

Tel:7625163
Orta Anadolu Bilgisayar

SAÇ TABELA, IÞIKLI TABELA, AĞAÇ TABELA
PÝRÝNÇ TABELA, BEZ AFÝÞ, BRANDA AFÝÞ,
BÝLGÝSAYARLI FOLYE KESÝM, DİJİTAL BASKI
ROZET, ÞÝLT, BROVE, PLAKET, KAÞE
KÝTAP, DERGÝ, GAZETE, DÝZGÝ VE BASKILARINIZ,
BROÞÜR, AFÝÞ ve KATALOGLARINIZ HAZIRLANIR - BASILIR.
D Ý J Ý T A L BA S K I S Ý S T E M L E R Ý M Ý Z L E B A S K I L A R
Orta Anadolu A.Þ. Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA
K. Çelen Gsm:0.532.557 98 53 -0.542.762 51 63

Beypazarı için Hava Durumu

Türkiye'de başta iç kesimler olmak üzere bugün yine
bahar yağmurları görülecek. Yarından itibaren sıcaklık
artmaya başlıyor, nisan ayının son günleri Türkiye’de
daha sıcak geçecek.
Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun Batısı, Doğu
Anadolu İle Kütahya, Diyarbakır,Siirt Ve Batman
Çevrelerinde Yağış Geçişlerinin Görüleceği Tahmin
Ediliyor
Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı
Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu ile
Kütahya, Diyarbakır,Siirt ve Batman çevrelerinde yağış
geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında Türkiye genelinde önemli bir değişiklik olmayacak.
Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden, doğu kesimler ile
zamanla iç ve kuzey bölgelerde güney ve güneybatı
yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.
İstanbul'da hava bugün de serin ve bulutlu, hafif bahar
yağmuru da var. Yarından itibaren İstanbul ısınacak.
Bugün Ankara yağmurlu ve serin, İzmir parçalı bulutlu,
rüzgar kıyılarda sert esiyor. Bursa hafif yağmurlu,
Adana ısınıyor.
İç Anadolu'da bugün önce Eskişehir, Ankara çevresinde
ardından diğer kentlerde sağanak yağmur görülecek.
Sıcaklık 15 derecenin altında ama çarşamba günü 20
dereceye yaklaşacak. Salı ve çarşamba günü de Sivas,
Kayseri arasında yağmur sürebilir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün beklenen
sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı
sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 15
İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, kısa süreli ve
hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 15
İzmir: Az bulutlu ve açık 19
Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde çok bulutlu geçecek 24 yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 22
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21
Samsun: Parçalı bulutlu 16
Trabzon: Parçalı bulutlu 13
Erzurum: Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar yağışlı
geçecek. Yağışlar; yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde
karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacak. 11
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine
kadar sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek
19
Sıcaklık (ºC)
13.9°C

Nem (%)
52
Basınç
(hPa)
1019,9
Beypazarı’nda ise son 6
.......
Görüş (km)
günlük hava tahmin
Rüzgar
(km/sa)
Güneybatıdan
21
raporu ise şöyle;
25 Nisan Cumt.
En Yüksek
17°C
En Düşük
1°C

28 Nisan Salı
En Yüksek
16°C
En Düşük
6°C

26 Nisan Pazar
En Yüksek
17°C
En Düşük
1°C
29 Nisan Çrşam.
En Yüksek
19°C
En Düşük
5°C

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

3°C

30 Nisan Perşem.
En Yüksek
20°C
En Düşük
6°C

Beypazarı Otantik köyü

Kent merkezi gibi kırsal bölgeleri de turizme kazandırmak
amaçlı oluşması gereken bir proje. Uygulamaya geçmesi bekleniyor. Proje amacı Köy evlerinde eski eşyaların
sergileneceği "Etnografik Köy Müzesi" oluşturulacak. Varsa
köy içinden geçen derenin etrafı peyzaj çalışmasıyla yeni bir
görünüme kazandırılacak. Köylü kadınların el emeği, göz nuru
dökerek ürettikleri el işi ürünlerinin satılacağı pazarların açılacağı köyde, organik tarım alanları oluşturulacak. Köyü ziyaret
eden turistler organik tarım alanlarında kendi elleriyle sebze,
meyve toplayabilecek. Doğal yürüyüş yolları yapılarak, belirli
bölgelere Yörük çadırları açılacak. Köyde, kümes hayvanlarından oluşan mini bir hayvanat bahçesi oluşturulacak.
Ziyaretçilerin ve halkın dere kenarında oturması için banklar
yapılacak. Tadilatlar tamamlandıktan sonra evler, eski köy
evinde bulunan eşyalarla donatılacak. Projeye dahil olan eski
köy evleri, sahiplerinden 10 yıllığına ücretsiz kiralanacak.
Köye konaklamalı turlar düzenlenerek turistlere doğal köy
yaşantısında tatil imkanı sunulacak. Projenin hayata geçmesi
için köy halkının büyük desteğine ihtiyaçları olduğu proje
sayesinde köyde ciddi anlamda bir hareketlilik yaşanacak.
Bugüne kadar geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan köy,
proje hayata geçtiğinde turizm pastasından da payını alacak.

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

