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BBeeyyppaazzaarrıı KKaappaakk''llıı ttuurriizzmmee aaççııllııyyoorr
BBeeyyppaazzaarrıı OOrrmmaann ssaahhaallaarrıınnddaann oollaann KKaappaakkllıı
yyaabbaann hhaayyaattıı ggeelliişşttiirrmmee ssaahhaassıınnıınn ttuurriizzmmee
aaççııllmmaassıı iiççiinn ççaallıışşmmaallaarr ssüürrddüürrüüllüüyyoorr.. 
Konuyla ilgili olarak Beypazarı Orman İşletmesi Sosyal
Tesislerinde değerlendirme toplantısı yapıldı. 
Toplantıya, Ankara Çevre ve Orman Müdürlüğü Doğa
Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nihat Aksu, Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr.
Şakir Öztürk, Emekli Orman Mühendisi Aydan Aknay,
Beypazarı Orman İşletme Müdürü Hüseyin Çinko, Kapaklı
İşletme Şefi Sezgin Kara ile köy muhtarları katıldı.
Doç.Dr. Şakir Öztürk, Kapaklı yaylasında özellikle hayvan

ve bitki çeşitliliği üzerinde çalışmalarda bulunduklarını,
endemik türleri tespit ettiklerini ve çalışmaların sürdürüle-
ceğini söyledi. Öztürk, hayvan çeşitliliği nedeniyle bölgenin
iyi korunmasının ardından belirli sürelerde avlanmaya
açılarak, bölgedeki köylerin gelir elde edebileceklerini dile
getirirken, bazı muhtarlar da yaban hayvanlarından oldukça
sıkıntılı olduklarını dile getirdi. 
Doç. Dr. Şakir Öztürk, bölgede yaşayan canlı çeşidinin
artırılmasına yönelik çalışma kapsamında, yaban hayatında
yaşayan canlı türlerinin çiftleşme, üreme, doğum zaman-
larında kesinlikle bölgede orman kesimlerinin yapılma-
masını önerdi. 
Öztürk, şöyle devam etti: 

''Kapaklı bölgesi koruma sahası 9 bin 700 hektar alandan
oluşan, içerisinde yaban hayatın yoğun olarak bulunduğu
özellikle geyiklerin koruma altına alınıp daha sonra av tur-
izmine açılması planlanan bir saha. Burası Türkiye
içerİsinde özel alanlardan bir tanesi, yaban hayatı açısından
çok önemli bir alan. 
Burası hakkında rapor hazırlanıyor. Alan 2005 yılında koru-
ma sahası ilan edilmiş, şu anda bir hızlı değerlendirme çalış-
ması yapılıyor. 2-3 ay içinde bitecek ve Çevre ve Orman
Bakanlığı'na teslim edilecek. Bakanlık ise uygulamacı kuru-
luş olarak mastır planı yapıp alanı, av turizmine açacak.''

1177 AAğğuussttooss 22000099

AAVVLLAANNMMAA YYAASSAAĞĞII SSAAHHAALLAARRII GGEENNİİŞŞLLEETTİİLLDDİİ..

ARA SIRA

2200 TTEEMMMMUUZZ 22000099 KKOONNUUŞŞMMAASSII
Kıbrıs Barış Harekatının 35. yıl dönümü nedeniyle
Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Başkanı Ahmet
Göksan’ın 20 Temmuz 2009 tarihindeki konuşması

Sayın konuklar, sevgili üyelerimiz;
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 35. yılında sizler-

le birlikte olmaktan son derece mutlu olduğumu
söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum.
Zamanınızı ayırarak katıldığınız için hepinize
Yönetim ve Denetim Kurulu arkadaşlarım adına
teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunmak istiyorum. 

YYaazzssııssıı SSaayyffaa 33’’ddee

Dünya genelinde 'yavaşlayan tüketim' kapitalist baronları çıl-
gınlaştırdı. 
Para babalarının çırpınmaları ve takla atmaları hep aynı
kapıya çıkıyor kaçınılmaz olarak. Saltanatlarını, sınıflarını
korumanın peşinde onlar. 
Kast'ın bozulmamasının, onları semirten çarkın durma-
masının derdindeler.
Her şey gayet açık buraya kadar.
Anlayamadığım halkın tavrı.
Yani işçinin, köylünün; ezilen ve sömürülenlerin tavrı! 
Onların derdi ve çabası ne oluyor?  YYaazzııssıı SSaayyffaa 22’’ddee

Evren Caddesi’ne
karşı kampanya 

HHaabbeerrii SSaayyffaa 33’’ddee
BBP DE GÖREV
DEĞİŞİMİ

HHaabbeerrii SSaayyffaa 33’’ddee

Ahmet GÖKSAN
a.goksan@hotmail.com

Yoğunpelit Köyü
içme suyuna
kavuşuyor. 

HHaabbeerrii 33’’ddee
Yavru geyiğe köylü
şefkati    HHaabbeerrii 33’’ddee

Yasak av yapanlar, Hayvanları Koruma Kanunu ve
Kabahatler Kanunu uyarınca cezalandırılacak ve av
alanlarına girmeleri yasaklanacak. Avlaklarda aynı anda
15`den fazla avcı da bulunamayacak. Yaban domuzu
sürek avı da sadece tescilli av alanlarında yapılabilecek.
Mücadele amaçlı yaban domuzu avı ise 22 Şubat-15
Mayıs tarihleri hariç her zaman yapılabilecek.
Ankara`da da Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk,
Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Nallıhan, Polatlı,
Şereflikoçhisar ilçelerinin büyük bölümü ile,
Kızılcahamam-Mercimekli bölgesi, Nallıhan-Saçak,

Emresultan ve Hocadağı bölgesi, Sincan İlyakut bölge-
si, Beypazarı-Kapaklı bölgesi avlanmaya kapatıldı.
Yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerindeki iklimsel
olarak oluşan bölgesel farklılıklar dikkate alınarak EK
LİSTE-III’ de belirtilen ve avlanmasına Merkez Av
Komisyonunca izin verilen kuşlar ve memelilerin avlan-
ma süreleri, avlanma bölgelerine göre Tablo-1’de,
avlanma bölgeleri içerisinde kalan iller ise Tablo-2’ de
gösterilmiştir.
Tablo-1: Avlanma bölgelerine ve av hayvanı gruplarına
göre avlanma süreleri, avlanmanın başlangıç ve bitiş

tarihleriTablo-1 (devamı): Avlanma bölgelerine ve av
hayvanı gruplarına göre avlanma süreleri, avlanmanın
başlangıç ve bitiş tarihleri
Tablo-1 (devamı): Avlanma bölgelerine ve av hayvanı
gruplarına göre avlanma süreleri, avlanMerkez Av
Komisyonunca 2009-2010 Av Döneminde Avın
Yasaklandığı Sahalar:
1-   Ayaş İlçesi; Doğusu: Ayaş- Çanıllı Karayolu,
Kuzeyi: Ayaş-Güdül İlçe sınırı, Batısı: Ayaş-Güdül
Karayolunun Ayaş-Beypazarı karayolunu kestiği yere
kadar, Güneyi: Ayaş Beypazarı karayolu. 

2-   Bala İlçesi; Doğusu: Bala-Ankara Karayolu, Bala-
Yaylaözü-Sofular-Karahamzalı Köy Yolunun Konya İl
sınırına kadar olan kısmı, Kuzeyi: Bala-Ankara
Karayolu, Batısı: Bala-Haymana İlçe Sınırı, Bala-
Gölbaşı İlçe Sınırı, Güneyi: İl Sınırı. 
33--   BBeeyyppaazzaarrıı İİllççeessii;; Doğusu: Beypazarı-Ayaş ilçe
sınırı,   Kuzeyi: Ankara- Beypazarı kara yolu, Batısı:
Beypazarı, Harmancık Köyü, Kayabükü Köy yolunun
Sarıyar barajına kadar olan kısmı, Sarıyar Barajı, İlçe
sınırı,       
Güneyi: Ankara çayını takiben Ayaş–Beypazarı ilçe
sınırı.                                             HHaabbeerrii SSaayyffaa 22’’ddee

Bayramda en cazip adres
Beypazarı

Ramazan Bayramı’nın hafta sonuna denk
gelmesiyle üç günlük kısa tatilde gözler
Beypazarı’na çevriliyor.
Beypazarı da tarihi, kültürel ve doğal güzel-
liklerinin yanı sıra Ankara’ya ve İstanbul’a
olan yakınlık avantajıyla en cazip tatil
seçenekleri arasında yine yerini alıyor.
Bayram tatilinin kısa olmasından dolayı mem-
leketlerine gidemeyenler veya uzak tatil
beldelerini tercih edemeyenler için
Ankara’nın turistik ilçesi Beypazarı farklı
alternatifler sunuyor. Beypazarı, yöresel
yemekleri, tarihi konakları ve doğal atmos-
feriyle en gözde turizm merkezlerinden
biri.Öğrenciler ve öğrenci velileri içinse 4
günlük bayram tatili başlayacak. Okulların 24
Eylülde açılacağı belirtildi. 

Mehmet (Bayram)
ÇALIŞKAN’a ait
evin çatısı yandı

HHaabbeerrii SSaayyffaa 44’’ddee

Havuç'un
memleketi
Beypazarı

HHaabbeerrii SSaayyffaa 44’’ddee

İlçe Gençlik ve  Spor
Müdürlüğü tarafından
açılan yaz spor kursu,
eğitime devam ediy-
or. HHaabbeerrii SSaayyffaa 33’’ddee

Beypazarı’nda gıda yerleri
gece açık HHaabbeerrii 33’’ddee
Beypazarı Alaattin Sokakta Yeni
Düzenleme HHaabbeerrii 44’’ddee

Bartın’dan gelip
Beypazarı’nda Okul
Harçlığı için 35-40
Derece Sıcaklıkta
Çalışıyor HHaabbeerrii 22 ddee

Kıbrıscık
Kaymakamı
Cengiz ERDEM;
Sarhoş olan müdür
yardımcım, gelen misafir-
ime sarıldı ve onu öptü

HHaabbeerrii 22 ddee

EErrppiilliiçç GGeenneell MMüüddüürrüü YYaarrddıımmccııssıı
BBeeyyppaazzaarrllıı MMeehhmmeett ÖÖzzttoopp GGaazzeetteemmiizzee

öönneemmllii aaççııkkllaammaallaarrddaa bbuulluunndduu..
2009-2010 avlanma böl-
geleri ve av yasakları belirlendi, yasak
bölgelerin sayısı ve yüzölçümleri art-
tırıldı...
Çevre ve Orman Bakanlığı, Merkez Av
Komisyonu, 2009-2010 dönemi avlanma
bölgeleri ve av yasaklarını belirledi. Geçen
yıla göre avlanma yasağı getirilen bölgelerin
sayısı ve yüzölçümleri arttırıldı. 81 ilde yeni
yasak bölgeler belirlendi. Buna göre, av sezonu 15
Ağustosta başladı.
Avlanma bölgeleri ve av hayvanı gruplarına göre
avlanma başlangıç ve bitiş sürelerini de kapsayan
Merkez Av Komisyonu kararı Resmi Gazete`de
yayımlandı. 
Karara göre, bazı illerin mülki hudutları içinde ise
tilki, kınalıkeklik, çakal, tavşan, yabani tavşan, kum
kekliği ve ağaç sansarı, komisyonca koruma
altına alındı. Bu hayvanların, av sezonunda da
avlanması yasaklandı.
Karara göre, haznesi iki fişek alacak şekilde
sınırlandırılmamış, otomatik, yarı otomatik pom-
palı gibi yivsiz av tüfekleri ile havalı tüfek ve taban-
calarla ya da elektronik görüntü cihazları ve gece görüş
dürbünleri ile de avlanma yasak olacak. 
Hayvan sesi çıkaran teyp kaseti ve CD`ler ile zehirli
veya uyuşturucu yemler de avlanmada kullanılamaya-
cak. Tuzak ve kapan ile ya da ağ, ökse ile avcılık da
yasaklandı. Ayrıca av sırasında altı volttan yüksek güç
üreten ışık kaynağı da kullanılamayacak. 

BBEEYYPPAAZZAARRIINNDDAA AAVVLLAANNMMAA YYAASSAAĞĞII OOLLAANN BBÖÖLLGGEELLEERR
BBeeyyppaazzaarrıı İİllççeessii;; Doğusu: Beypazarı-Ayaş ilçe sınırı, Kuzeyi:
Ankara- Beypazarı kara yolu, Batısı: Beypazarı, Harmancık
Köyü, Kayabükü Köy yolunun Sarıyar barajına kadar
olan kısmı, Sarıyar Barajı, İlçe sınırı, Güneyi:
Ankara çayını takiben Ayaş–Beypazarı ilçe
sınırı.(B)- Güneyi: Beypazarı, Bağözü, Hırka
tepe,

Karaköy, Batısı: Karaköy, Gökçegöz,
kuzeye düz hatla Ankara il sınırı,

Kuzeyi: Ankara il sınır,
Doğusu: Beypazarı, Başören,

Köst, Y. Güney köyünden
kuzeye takiple

Ankara il

SSİİZZDDEENN GGEELLEENNLLEERR
DDaahhaa AAzz--KKaassıımm TTiirryyaakkii

MMOOBBİİLLİİZZ YYÜÜKK SSIICCAAKKLLIIKK
TTAAKKİİPPLLEE PPİİLLİİÇÇ VVEE PPİİLLİİÇÇ EETTİİ

ÜÜRRÜÜNNLLEERRİİ SSOOFFRRAAYYAA KKAADDAARR
TTAAPPTTAAZZEE GGEELLİİYYOORR..

KKeemmaall ÇÇEELLEENN//GGööyynnüükk//BBoolluu
Türkiye'nin önde gelen tavukçuluk fir-
malarından Erpiliç Ltd. Şti. piliç ve piliç eti
ürünlerinin uygun sıcaklıkta taşınıp taşın-
madığını takip eden, tüketiciye soğuk zincir
bozulmadan perakende zincire ulaştırmayı
amaçlayan sistem ile hem nakliye araçlarını,
hem de tavuk kümeslerini takibe aldı. HH
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CCiihhaann SSEEZZEENN--NNiihhaatt UUÇÇAARR

Nallýhan Temsilcisi
................................................................
Çayýrhan Temsilcisi

AAyyhhaann DDEEMMÝÝRRÇÇEELLÝÝKK
Sincan &Yenikent Temsilcisi

MMuussaa UUYYSSAALL
Güdül Temsilcisi
BBüünnyyaammiinn AAFFÞÞAARR

Kýbrýscýk Temsilcisi
ÝÝssaa BBÝÝLLGGÝÝNN

Seben Temsilcisi
ÇÇeettiinn BBÝÝLLEENN

SSoorruummlluu YYaazzýý ÝÝþþlleerrii MMüüddüürrüü
Murat ÇELEN

GGaazzeetteemmiizz BBaassýýnn MMeesslleekk ÝÝllkkeelleerriinnee
uuyymmaayyaa ssöözz vveerrmmiiþþttiirr..

GGaazzeetteemmiizzddee yyaayyýýnnllaannaann yyaazzýýllaarr
yyaazzaarrllaarrýýnnýý bbaaððllaarr..

GGaazzeetteemmiizzddee yyaayyýýnnllaannaann yyaazzýý hhaabbeerr
vvee ffoottooððrraaffllaarrýýnn hheerr ttüürrllüü tteelliiff hhaakkkkýý

OOrrttaa AAnnaaddoolluu GGaazzeetteecciilliikk AA..ÞÞ..’’yyee aaiittttiirr..
ÝÝzziinn aallýýnnmmaaddaann,, kkaayynnaakk ddaahhii ggöösstteerriilleerreekk

iikkttiibbaass eeddiilleemmeezz.. 
DDiizzggii:: OOrrttaa AAnnaaddoolluu AA..ÞÞ.. 

TTeell--FFaaxx::776622 5511 6633 BBeeyyppaazzaarrýý
BBaasskkýý:: MMeettoodd MMaattbbaaaassıı

TTeell--FFaaxx::776633 1155 6633  BBeeyyppaazzaarrýý//AAnnkk..

ÝÝmmttiiyyaazz SSaahhiibbii::OOrrttaa AAnnaaddoolluu GGaazzeetteecciilliikk AA..ÞÞ.. aaddýýnnaa KKeemmaall ÇÇeelleenn 
GGeenneell YYaayyýýnn YYöönneettmmeennii :: KKeemmaall ÇÇEELLEENN
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GGaazzii GGüünnddüüzzaallpp ÝÝþþ MMeerrkkeezzii PP.. KKaattýý NNoo:: 77--3322 BBeeyyppaazzaarrýý
TTeell::776622 5511 6633 FFaaxx::776622 6677 7700 CCeepp::00..553322..555577 9988 5533

RREEKKLLAAMM VVEE AABBOONNEE FFÝÝAATTLLAARRIIMMIIZZ
TTaamm SSaayyffaa ((SSBB)) 11..550000 YYTTLL 
YYaarrýýmm SSaayyffaa ((SSBB)) 775500 YYTTLL
ÇÇeeyyrreekk SSaayyffaa ((SSBB))                     337755 YYTTLL
KKaarrttvviizziitt RReekkllaamm ((SSBB))             3300 YYTTLL
RReessmmii ÝÝllaannllaarr SStt//ccmm                77 YYTTLL
KKoonnggrree ÝÝllaannllaarrýý 6600 YYTTLL
SSoossyyaall iillaannllaarr 6600 YYTTLL

HHOOSSTTİİNNGG FFİİYYAATTLLAARRII
AALLAANN AADDII  TTEESSCCİİLLİİ 

HHeemmddee 770000 MMBB 
AARRTTIIKK HHEERRKKEESSEE 110000 YYTTLL

BBUU FFIIRRSSAATT KKAAÇÇMMAAZZ TTEELL::776622 5511 6633

ÝÝÞÞTTEE GGAAZZEETTEE BBUU YYAAAA......
HHaabbeerrlleerr ÝÝnntteerrnneettttee

BBaaşşttaarraaffıı SSaayyffaa 11’’ddee
4-   Çamlıdere İlçesi; Doğusu (A): Kızılcahamam ilçe
sınırı ve E-5 karayolu, Kuzeyi: Bolu ili Gerede ilçe
sınırı ile Kızılcahamam ilçe sınırı, Batısı: Bolu ili
Gerede ilçe sınırından Örenköy köyüne giden orman
yolunu takiben Örenköyden Çamlıdere yolunun
kesiştiği yer, Güneyi: Çamlıdere yolundan Bardakçılar
köyüne giden yolu takiben Bardakçılar köyünden E-5
Karayolunun Çamlıdere yolu ile kesiştiği yer.
(B)- Güneyi: Beypazarı, Bağözü, Hırka tepe, Karaköy,
Batısı: Karaköy, Gökçegöz, kuzeye düz hatla Ankara il
sınırı, Kuzeyi: Ankara il sınır, Doğusu: Beypazarı,
Başören, Köst, Y. Güney köyünden kuzeye takiple
Ankara il sınırı.

5-   Çubuk İlçesi;Doğusu:
Kösrelik-Sarısu-Şabanözü
köy yolu, Kuzeyi: Yukarı
Çavundur-Kösrelik köy
yolu, Batısı: Çubuk -
Yukarı Çavundur köy
yolu, Güneyi: Çubuk-
Şabanözü kara yolu.
6-   Güdül İlçesi; Kuzeyi:
Güdül-Yeşilöz karayolu,
İlçe sınırı, Güneyi:
Güdül-Ayaş ilçe sınırı,
Doğusu: Güdül-
Kızılcahamam ilçe sınırı -
Turnalı-Çukurören köy
yolu, Batısı: Güdül-Ayaş-
karayolu. 
7-   Haymana İlçesi;
Doğusu: Haymana köy
yolu ile Çingirli köy
sınırının kesiştiği yerden
başlayarak Culuk, Çalış,
Güzelcekale Köyleri ve
Yenice Köy sınırından,
Katrancı, Yaprakbayırı,
Büyükyağcı Köy sınırına
kadar olan kısım, Kuzeyi:
Haymana-Gölbaşı ilçe
sınırından başlayarak,
Deveci, Dereköy, Yeniköy
Köylerini takiben
Haymana Köy yolunun
Çingirli köy sınırı ile
kesiştiği yere kadar olan
kısım, Batısı:
B.Konakgörmez Köy
sınırından başlayarak,
K.Konakgörmez,
Demirözü, Kavak Köy
sınırları ve Haymana-
Polatlı ilçe sınırını içine
alan kısım, Güneyi:
Büyükyağcı  Köy sınırın-
dan başlayarak,
B.Konakgörmez Köy
sınırına kadar olan kısım. 
8-   Kalecik İlçesi;
Doğusu: Ankara-Çankırı
Tren Hattı, Kuzeyi:
Kalecik –Çankırı yolun-
dan Avşar köyüne kadar,
Batısı: Kalecik –Çankırı
karayolu, Güneyi:
Kalecik Gökder karayolu-
nun demiryolu kesiştiği
nokta.
9-   Kazan İlçesi; Doğusu:
TEM Otoyolu, Kuzeyi:
TEM Otoyolundan başla-
yarak Fethiye, İncirlik
Köyü’ne giden yol,
Batısı: Sincan ilçe sınırı,
Güneyi: Yenimahalle ve
Sincan ilçe sınırı. 
10-    Nallıhan İlçesi (A);
Doğusu: Emremsultan
YHGS. sınırı, Kuzeyi:

Ankara-Nallıhan yolu, Batısı: Nalıhan-Sarıyar yolu,
Güneyi: Emremsultan YHGS. sınırı. 
(B); Doğusu: Davutoğlan Köprüsü’nden başlayarak
Sarıyar Barajı, Kuzeyi: Ankara-Nallıhan asfaltı, Batısı:
Emremsultan YHGS sınırı, Güneyi: Sarıyar Barajı. 
11-Polatlı İlçesi; Doğusu: Temelli-Ayaş Karayolu-
Temelli-Çokören Köy yolu, Polatlı-Haymana
Karayoluna kadar olan ilçe sınırı, Kuzeyi: Polatlı-Ayaş
ilçe sınırı, Batısı: Polatlı-Ayaş Karayolunun ilçe sınırına
kadar olan kısmı, Güneyi: Polatlı’dan Haymana
Karayolunun ilçe sınırına kadar olan kısmı. 
12-Şereflikoçhisar İlçesi (A); Doğusu: Şereflikoçhisar-
Evren İlçe Sınırı, Kuzeyi: Şereflidavutlu-Gülhüyük Köy
Yolu, Batısı: Gülhüyük-Sadıklı-Şereflikoçhisar Köy

Yolu, Güneyi: Şereflikoçhisar-Evren Karayolundan İlçe
sınırı.
(B) Doğusu: Yeşilyurt-Devekovançiftliği köy yolu,
Kuzeyi: Yeşilyurt-Karandere Köy Yolu, Batısı:
Karandere-Çalören Köy Yolu, Güneyi: Çalören-
Devekovançiftliği Köy Yolu.
Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ve Ava Yasaklanan
Sahalar:
1-  Kızılcahamam-Mercimekli; Doğusu: Doğantepe,
Hamam çayı, eğrek kaya barajı, Hacı köy tepe, Batısı:
Kavakbaşı tepesi Aylannevgi tepe, Karadağ tepesi,
Karacadere, Kavacık sırtı, sizrioldoruğu, Doruktepe
Berçin Çayı, Bedre Sırtı, Sivri Tepe, Berçin Çayı,
Kuzeyi: Kavakbaşıtepe, Küçük Tepe, Doğan Tepe,
Hamam Çayı, Güneyi: Berçin Çayı, Dededoruğu Tepe,
Kuzgunbaşı Tepe. 
2-Nallıhan-Hocadağı; Kuzeyi: Seben Orman İşletme
sınırı, Doğusu: Nallıhan-Seben (Bolu) karayolu sınırı,
Batısı: Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü Vakıfakdaş
Orman İşletme şefliği sınırı, Güneyi: Nallıhan Mudurnu
(Bolu) karayolu. 
Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı
Sahalar:
1-Ayaş İlçesi; Doğusu: Ayaş- Sincan ilçe sınırı, Kuzeyi:
Ankara İstanbul kara yolu (otoban), Batısı: Ayaş-Evci
Köy yolu, Güneyi: Ayaş Sincan karayolu.
2-Kazan İlçesi; Doğusu: TEM Otoyolu, Kuzeyi:
Kızılcahamam ilçe sınırı, Batısı: Sincan ve Ayaş ilçe
sınırı, Güneyi: TEM Otoyolundan başlayarak Fethiye,
İncirlik köyüne giden yol.
3-Sincan İlçesi; Doğusu: İlyakut Fetiye köy yolu,
Kuzeyi: Sincan Kazan ilçe sınırı, Batısı: Sincan Ayaş
İlçe sınırı, Güneyi: Sincan Ayaş karayolu.
YYaabbaann HHaayyaattıı GGeelliişşttiirrmmee SSaahhaassıı OOllaarraakk AAyyrrııllddıığğıı İİççiinn
AAvvllaannmmaannıınn YYaassaakk OOlldduuğğuu SSaahhaallaarr::
Nallıhan-Emremsultan YHGS; Nallıhan-Saçak YHGS;
Nallıhan-Davutoğlan YHGS; (16.10.2005 tarih ve
25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları
dahilinde avlanmak yasaktır.) 
Beypazarı-Kapaklı YHGS; (16.10.2005 tarih ve 25968
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde
avlanmak yasaktır.)
4915 SAYILI KANUNUN 12. MADDESİ
ÇERÇEVESİNDE ÖZEL KANUNLARLA AVLAN-
MANIN YASAKLANDIĞI SAHALAR
Ankara-Kızılcahamam Soğuksu MP
Ankara Çamkoru TP
ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ (ÖÇK)      1-
Ankara Gölbaşı

AAVVLLAANNMMAA YYAASSAAĞĞII SSAAHHAALLAARRII GGEENNİİŞŞLLEETTİİLLDDİİ..

da olduğunu belirtti. 

Diğer mevsimlik
işçiler de 40 derece
güneş altında çalış-
malarına rağmen
oruçlarını tutuyor.
Ramazan ayının yaz
dönemine gelmesiyle
biraz zorluk yaşadık-
larını belirten işçiler
zor şartlarda oruç
tutmanın hazzının bir
başka olduğunu ifade
ediyorlar. 

HHeemm oorruuçç ttuuttuuyyoorr,, hheemmddee 3355--4400 ddeerreeccee ssııccaağğıınn
aallttıınnddaa ççaallıışşııyyoorr.. 1155 yyaaşşıınnddaa aammaa ookkuummaakk iiççiinn hheerrşş--
eeyyee kkaattllaannııyyoorr..
Beypazarı  genelinde çalışan yaklaşık 4-5 bin mevsimlik
işçilerden biri olan Bartın’dan Beypazarı’na gelen 15
yaşındaki Elif Hepsoy, 35-40 derece sıcak altında hem
çalışıp, hem oruç tutmanın zor olduğunu belirterek, okul
masraflarını karşılamak için bu zorluğa katlandığını
söylüyor. Hepsoy, "Bartın Kozcağız Çok Programlı lise
ikinci sınıf öğrencisiyim. Okulumuz evimize uzak, günlük
servisle gidip geliyorum. Ailemin maddi durumu iyi değil.
Okula devam edebilmek için yaz tatilinde çalışmak zorun-
dayım. Yol paramı ve okul masraflarımı karşılayabilmek
için Beypazarı'na çalışmaya geliyoruz" dedi. 
Ramazan ayının yaz dönemine gelmesiyle biraz zorluk
çektiğini belirten Elif Hepsoy, okulların bayram sonrası
açılacak olması sebebiyle Ramazan ayında çalışmak zorun- Boztepe Mevkii

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

Tablo-1: Avlanma bölgelerine ve av hayvanı gruplarına göre avlan-
ma süreleri, avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri

Avlanma bölgelerimize göre illerimiz

Avlanma bölgelerine ve av hayvanı gruplarına göre avlanma
süreleri, avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri

ANKARA

BBaarrttıınn’’ddaann ggeelliipp BBeeyyppaazzaarrıı’’nnddaa OOkkuull HHaarrççllıığğıı iiççiinn 3355--4400 DDeerreeccee SSııccaakkllııkkttaa ÇÇaallıışşııyyoorr

Dünya genelinde 'yavaşlayan tüketim' kapitalist baronları çıl-
gınlaştırdı. 
Para babalarının çırpınmaları ve takla atmaları hep aynı
kapıya çıkıyor kaçınılmaz olarak. Saltanatlarını, sınıflarını
korumanın peşinde onlar. 
Kast'ın bozulmamasının, onları semirten çarkın durma-
masının derdindeler.
Her şey gayet açık buraya kadar.
Anlayamadığım halkın tavrı.
Yani işçinin, köylünün; ezilen ve sömürülenlerin tavrı! 
Onların derdi ve çabası ne oluyor?
Ey yoksulluk içerisinde ki insanlar! 
Nesini sevdiniz bu düzenin?
Bu mülevves sitemin nesine âşık oldunuz?
Hep 'daha fazla tüket' demenin neresi cazip?
'Maksimum kar, minimum maliyet' ne demek yeterince açık
değil mi?
'Hep daha fazla' diyor işte. Bütün espri bu. 
Kâr, üretim, tüketim, hammadde fark etmez! 
Bundan daha müptezeli olabilir mi?
Biraz daha kar için ayaklar altına alınamayacak hiçbir şey
yok.  
Anneler günün de ve doğum günün de olduğu gibi. 
Ve bütün öteki günlerde!
Hiçbir insanî ve ahlakî tarafı yok bu düzenin.
Yine de işliyor. 
Ve şimdi olduğu gibi her tökezleyişinde, yıkılmasın diye
omuz veriyor insanlar.
Bazen de savaşlar yapılıyor bu uğurda.   
Ahmaklar ve zalimler olmadan yaşayamayacak bir düzen ya
bu.
Demek ki ikisinin de bol olduğu bir dünya da yaşıyoruz.
Ama azda olsa umut var!
Azda olsa 'salih ve âkil' insanlar var.
Işık onlarda, onların beraberliğinde. 
Aklıselim insanlar birleşin! 
Yoksa böyle devam edecek dünya.
Şimdiki gibi ve her gün daha da kötüleşerek. 
'Maksimum kâr' anlayışı kazınmadıkça hayattan, huzur hep
daha uzaklara kaçacak. 
Hükümetler 'büyüme politikalarını' programlarından çıkar-
madıkça daha da kararacak dünya. 
Bir an önce yapılmalı ne yapılacaksa.
En başta, bir sürü kavram unutulmalı, silinmeli zihinlerden.
'Daha az üretmenin ve daha az tüketmenin yoluna' intisap
etmeliyiz yeniden.
Daha ehvene satmanın, hediye etmenin, bağışlamanın
yüzlerce yolu hatırlanmalı.
Bunu başarabilirsek, baş tacı edilecek güzellikler çıkacak
ortaya.
Bütün bunlar 'yitik malımız' bizim. 
Bir kuşak önceki belleğimizin birazı, on kuşak önceki
yüreğimizin tamamı bunlar.
Biraz başa dönelim.
Derin bir nefes alıp düşünelim bir kez daha yitirdiklerimizi. 
Unuttuklarımızı.
Bizi biz yapan ne varsa onları.
Günlük yaşamında uygulayabileniniz var mı 'kanaati'?
Ya 'hamd etmeyi' ete kemiğe büründürebilen. 
Fazlanın her nevine 'israf' diyebilen.
Ya 'göz hakkı'! Onu da hatırlar mısınız yiyip içerken?
Deliye, âcize, hayvana el uzatmanın anlatılmaz ferahlığını
hissedebiliyor musunuz hâlâ? 
Kaç kişi vardır bunlarla nefes alıp veren? 
'Bütün bunlar yoksa yaşamanın da anlamı olmaz benim için.'
diyebilecek insan çıkar mı? 
Nedir yerli olan?
Tüketim azaldı diye korkmayın. 
Bırakın azalsın. Öyle yapın sizde tereddüt etmeden: azaltın.
Ama her yanda büyük bir telaş var tüketim azalmış diye.
Oysa yerliye dönüşün ilk adımı hep 'daha az tüketmekten'
geçerdi bu topraklarda.
Sır, azda-çokta, büyüyüp-küçülmekte değil, 'bereketteydi'.
'Diğergâmlıkta ve hediyeleşmekteydi'.
Gönül rahatlığıyla verebilmekteydi en çok sevdiğinden. 
Yeni pişmiş yemekle dolu bir tabağı, daha soğumadan
komşuya yetiştirme hevesi çok uzaklarda artık. 
Meyveyi, çöreği sektirmeden akrabayla, konu komşuyla pay-
laşmak. 
Talebenin ihtiyacını yolunca öğrenip gidermek.
Yardımdan, tebessümden, selamdan imkânsız vazgeçmemek
uzaklarda kaldı.
Yerli olan bu 'yitik değerlerdir' işte.
Fakat onlarca yıldır yerli diye yutturulanların yanına, yenileri
eklenmeye çalışılıyor şimdilerde.
Bunlara dur demenin zamanı geldi herhalde. 
Diriliş zamanı.
Başlayabiliriz yeniden.
Yalnızca 'daha az tüketerek', hiç tanımadığımız yoksulları
doyurabiliriz. 
Yalnızca 'daha az tüketerek', lanet ettiklerimizin yüzüne
tükürebilir, adamakıllı ürkütebiliriz onları.
Yalnızca 'daha az tüketerek', yardım elimizi uzatabiliriz
dünyanın her köşesine. 
Nefret ettiğiniz ABD'nin, AB'nin ve zenginlikleriyle Karun'u
geride bırakmış haramzadelerin ümüğünü yalnızca 'daha az
tüketerek' sıkabiliriz. 
Uzatın ellerinizi dünyayı yaşanmaz kılanların boğazına.
Hakları yenen yetimler ve öksüzler adına.
Vahşi kapitalizmin sokağa, kötü yola düşürdüğü kadınlar,
kızlar adına.
Evsizler, barksızlar adına.
Bin türlü kötü alışkanlığın müptelası kılınmış çocuklar ve
gençler adına.
Her gün biraz daha az tüketerek görün yüzlerce yıllık hesabı.
Çok zor değil.
Sadece daha az tüketerek yapabiliriz bütün bunları.

SSİİZZDDEENN GGEELLEENNLLEERR
DDaahhaa AAzz--KKaassıımm TTiirryyaakkii

YYAAZZ KKUURR’’AANN KKUURRSSLLAARRII
SSOONNAA EERRDDİİ

20.08.2009 - Beypazarı'nda yaz kuran kursları,
Ramazan ayının gelmesi ve okulların açılış tari-
hinin yaklaşmasıyla sona ererken, merkez Tatlı
Çeşme Camiinde hatim merasimi yapıldı.
Yaz Kuran kurslarına devam eden öğrenciler,
öğrendikleri süreleri ve duaları titizlikle
okurlarken, bir birileriyle kıyasıya mücadele de
ettiler.
Merkez Tatlı Çeşme Camiinde yapılan hatim
merasiminde, dini bilgiler, Kuran'ı Yüzünden
Okuma ve Kuran'ı Ezbere Okuma kategorilerinde
yapılan hatim merasiminde öğrencilerin hayli
başarılı oldukları görüldü.
Kur’an-ı okumasını öğrenen ve süreleri kısa süre
içinde ezberleyen öğrencilere esnaf kesiminden
destek gelirken, çocuklara çeşitli hediyeler
dağıtıldı. Törende ayrıca öğrenciler öğrendikleri
ilahileri hep birlikte söyledi.
Tatlı Çeşme Cami İmamı Mehmet Çakır, öğren-
cilerin kısa süre içinde okumaya ve Kuran'a
geçtiklerini kaydederek, ''Gerçekten iyi perfor-
mans gösterdiler, bu gün de hep birlikte
ailelerinin de katılımları ile hatim duaları yapıldı''
dedi.
Cami İmamı Mehmet Çakır, desteklerini esirge-
meyen ve öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtan
Beypazarı esnafına da teşekkür etti.
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Kıbrıs Barış Harekatının 35. yıl dönümü nedeniyle
Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Başkanı Ahmet
Göksan’ın 20 Temmuz 2009 tarihindeki konuşması

Sayın konuklar, sevgili üyelerimiz;

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 35. yılında sizler-
le birlikte olmaktan son derece mutlu olduğumu
söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum.
Zamanınızı ayırarak katıldığınız için hepinize
Yönetim ve Denetim Kurulu arkadaşlarım adına
teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunmak istiyorum. 
Ozanın 35 yaşın yolun yarısı olduğunu söylemesine
karşın, Kıbrıs Türkleri için yolun yarısı olmadığını
belirtmek istiyorum. Bu güzel ve onurlu bayramın
yıllarca aynı duyarlılıkla kutlanacağına olan
inancımızı yinelemek istiyorum. Hepiniz hoş geldi-
niz onur verdiniz.
Kıbrıs’ı yeniden vatan yapabilmek için canlarını
veren aziz şehitlerimizi bu anlamlı günde bir kez
daha rahmet ve saygı ile anmak istiyorum. Aradan
geçen 35 yıl içinde hayatlarını kaybeden gazilerimizi
de aynı duygularla anıyorum. Aramızda bulunan
gazilerimizi de selamlamak ve yaşamlarını sağlık
içinde sürdürmelerini diliyor ve istiyorum.
Günümüzde Kıbrıs’ta Barış ve çözüm adına
görüşmelerin yapıldığı biliniyor. Siyasi konular öne
çıkarılarak birincil konu olan toprak konusu gün-
demden uzak tutulmaya çalışılmaktadır. Bu durumun
son derece sakıncalı olduğunu şehitlerimizin manevi
huzurunda ve sizlerin de huzurunuzda yüksek sesle
dillendirmek istiyorum.
Sıfatı, unvan ve makamı ne olursa olsun,
Anadolu’nun fidanları’nın kanları ile çizilmiş olan
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sınırlarını, kim-
senin değiştirme hakkının olmadığını bilmeleri
gerekiyor. 
Alınan bu toprakların nasıl ve ne şekilde geri alı-
nacağını sizler çok iyi bilmektesiniz.
Barış ve çözüm adına bu işlemin yapılmasına izin
vermeyeceğinize de yürekten inanıyorum.
Gelinen bu noktada Kıbrıs Türkleri ile Anadolu’nun
güzel insanlarının oynanmakta olan oyunu gördük-
lerini belirtmek istiyorum. 
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde bir
araya gelen kuruluşlar, Amasya Genelgesi gibi bir
bildiriyi “06 Temmuz 2009” günü yayınladılar.
Bildiride gelinen kritik noktaya dikkat çekiliyor. 
Yayımlanan bildiride olası bir çözümün iki kurucu
devletin “siyasi/egemen eşitliği” temelinde olması
kabul edildi. 
Yeni bir ortaklık devletinin bu koşullarda oluşma-
ması durumunda ise yapılması gereken tek bir
seçeneğin olduğunu sizlerle de paylaşmak istiyorum.
Bu seçenek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
tanıtılması ve ekonomik olarak kalkındırılmasıdır.
Bunun dışında yapılacak olan çalışmaların tuzaklarla
ve tehlikelerle dolu olduğunun da bilinmesi gerek-
mektedir. 
Diğer yandan anlaşma olsun veya olamasın Kıbrıs
Türklerinin yeni bir referandumla karşı karşıya kala-
cağı kaçınılmazdır. 
Annan’ın belgesinde olduğu gibi bir oldubitti ile
karşılaşmamak için de gelişmeleri titizlikle
izlediğimizi bilmenizi istiyoruz.
Bu anlamlı ve onurlu günde sizlerle bir arada olmak
ayrı bir güzellik olsa gerek. Beni sabırla dinlediğiniz
için sizlere teşekkür eder, Yönetim ve Denetim
Kurulundaki arkadaşlarım adına bir kez daha sevgi-
lerimi ve saygılarımı sunarım… 
SEVGİ ile kalınız…   20 Temmuz 2009  -  Ankara  - 

Kıbrıs Türk Kültür Derneği 
Genel Başkanı 

AARRAA SSIIRRAA
Ahmet GÖKSAN

a.goksan@hotmail.com

20 TEMMUZ 2009 KONUŞMASI

KKIIBBRRIISSCCIIKK KKAAYYMMAAKKAAMMII
CCEENNGGİİZZ EERRDDEEMM;;

SSaarrhhooşş oollaann mmüüddüürr yyaarrddıımmccıımm,,
ggeelleenn mmiissaaffiirriimmee ssaarrııllddıı vvee oonnuu ööppttüü

(01 Ağustos 2009)  Kıbrıscık Kaymakamı Cengiz
Erdem, devlet memurlarının davranışları ile ilgili ilçe
sınırlarında yayınlattığı genelge ile, kamu çalışan-
larının mesire yerlerinde, gölet çevrelerinde alkollü
içki tüketmelerini yasakladı. Erdem'in içki yasağı ise,
ilginç bir olaya dayanıyor. 
Kıbrıscık Kaymakamı Cengiz Erdem, Kıbrıscık'ta
görev yapan memurların davranışları ile ilgili bir
genelge yayınlattı. Genelgenin yayınlanma sebebi ise,
Kaymakam'ın önemli bir misafirinin yanına gelen
alkollü müdür yardımcısı. Kaymakam Erdem'in
yayınlattığı genelgede şu ifadeler yer aldı: “Yapılan
inceleme ve gelen şikayetler doğrultusunda, bazı
kamu çalışanlarının mesire yerlerinde, gölet
çevresinde alkollü içki tükettikleri görülmüştür. Bu
nedenle devlet memurları kanundaki bu hükme
uymayan davranışlar içerisinde olduğu tespit edilen
kurumumuz personellerinin cezai müeyyideye maruz
kalmamaları için uyarılmasını, ayrıca konunun per-
sonele tebliğ yapılarak tebliğ ve tebellüğ belgelerinin
gönderilmesini önemle rica ederim.”
DEVLET CİDDİYETİNE YAKIŞMAYACAK BİR
ŞEKİLDE DAVRANIŞLAR SERGİLİYOR
Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için, Kıbrıscık
Kaymakamı Cengiz Erdem ile görüşme yaptık.

Erdem yaptığımız görüşmede, uygulanan yasağın
gerekçesi olarak şu açıklamayı yaptı: “Benim
Ankara'dan çok önemli bir misafirim geldi. Misafirim
ile bir köye ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaret
gerçekleşirken, benim memurlarımdan müdür
yardımcılığı görevine haiz bir arkadaşım, zil zurna
sarhoş oralarda dolaşıyor. Devlet ciddiyetine yakış-
mayacak bir şekilde davranışlar sergiliyor. Sarhoş
olan Müdür Yardımcım, gelen misafirime sarıldı ve
onu öptü. Gelen misafirimin yanında beni mahcup
etti. Biliyorsunuz 657'ye tabi olan memurlar ile ilgili
bu tür davranışlar suç. Ayrıca ilçe genelinde alkol
tüketilecek yerler de belirli.”
SADECE DEVLET MEMURLARINI KAPSAYAN
BİR YAZI YAZDIM
Erdem açıklamasının devamında şu açıklamayı yaptı:
“İçki içmenin yasak olduğu yerlerde içki içmek suç.
Ben de bu konu da bütün insanları kapsamayan,
sadece devlet memurlarını kapsayan bir yazı yazdım.
Arkadaşları uyardım. Bu davranışı sergileyen
arkadaşı da uyardım. Mahcup olmasını istemedim.
Hatta ben uyardığımda hala ne tür bir davranış
sergilediğini bilmiyordu.”
BU TÜR BİR UYGULAMAYI GERÇEK-
LEŞTİRMEM MÜMKÜN DEĞİL
Muhabirimizin sorduğu, “Köy düğünlerinde de içki
yasağı koyduğunuz söyleniyor doğru mu?” sorusuna
Erdem şu cevabı verdi; “Şimdi şunu düşünün, ben
bulunduğum ilçede mülki amirlik görevini sürdürüy-
orum. Orada bu tip bütün insanları kapsayan bir
yasaklama yöntemine gidebilmem, bu tür bir uygula-
mayı gerçekleştirmem mümkün değil. Eğlencelerde
ve düğünlerde gerekli izinler alındığı sürece benim
kimseye alkol yasağı uygulamak gibi bir derdim
yok.”

Futbol, basketbol, voleybol, ve badminton gibi
spor dallarının yer aldığı yaz spor okulunda
öğrenciler, yaz tatillerini hem eğlenerek hem
öğrenerek geçiriyorlar. 

Okulların tatil olduğu dönemde gençlerimizi
sportif açıdan eğitmeyi hedefleyen İlçe
Gençlik Spor Müdürlüğü, açılan yaz spor
okulu çalışmalarına İlçemiz Gençlik Spor
Sahasında devam ediyor. 

İlçe Gençlik ve
Spor Müdürlüğü
tarafından açılan yaz
spor kursu, eğitime
devam ediyor.

BBeeyyppaazzaarrıı’’nnddaa ggııddaa
yyeerrlleerrii ggeeccee aaççııkk

Beypazarı’nda gıda hizmeti verilen işyerlerinin
ramazan ayı boyunca saat 04.00’a kadar açık ola-
cağı belirtildi.
Beypazarı Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı
İsmail Özkan, Kaymakamlığa ramazan ayı boyun-
ca bazı iş yerlerinin açık kalması talebinde bulun-
duklarını belirterek, talebin ardından lokantalar
başta olmak üzere ilçede gıda hizmeti veren iş
yerlerinin ramazan ayı boyunca gece saat 04.00’a
kadar açık kalmasının kararlaştırıldığını söyledi.
Ramazanın bu yıl yaz ayına denk gelmesi
dolayısıyla teravih namazının ardından vatan-
daşların umuma açık yerleri tercih edeceğini
söyleyen Özkan, "Ramazan ayının güzelliklerinin
teravih namazının ardından da yaşanması için
gelen talebi bu şekilde değerlendirdik" dedi.

YYooğğuunnppeelliitt KKööyyüü
iiççmmee ssuuyyuunnaa
kkaavvuuşşuuyyoorr.. 
Beypazarı Kaymakamlığı Köylere
hizmet götürme birliği tarafından
26/08/2009 Çarşamba Saat: 10:30 da
içme suyu ihalesi yapılacak. İş 60
günde bitirilecek.

Yavru geyiğe
köylü şefkati
Beypazarı
Uşakgöl’de
köylüler tarafın-
dan yaylada bitkin
bulunan yavru
geyik, Nallıhan
Doğa Koruma ve
Milli Parklar
Şefliği yetkililer-
ine teslim edildi.

EEvvrreenn CCaaddddeessii’’nnee
kkaarrşşıı kkaammppaannyyaa 
BEYPAZARI ilçesindeki "Evren" caddesinin
isminin değiştirilmesi için imza kampanyası
başlatıldı. BBP ilçe teşkilatı tarafından başlatılan
imza kampanyası ile Hacıka mahallesindeki
"Evren" caddesinin isminin "Muhsin Yazıcıoğlu"
olarak değiştirilmesi istendi.

Daha önce de Beypazarı Platformu Derneği
yöneticileri de belediyeye bir dilekçe ile müracaat
ederek "Evren" caddesinin isminin değiştirilmesi-
ni talep etmişti.

BBP Beypazarı 5’inci olağan genel kurulu 16
Ağustos 2009 Pazar günü Değirmencioğlu
Konak’ta gerçekleştirildi. Genel kurula Genel
Başkan Yardımcısı Hakkı Öznur, Ankara İl
Başkanı Hasan Hüseyin Bozok, İl Başkan
Yardımcısı Sait Erkmen, Teşkilatlandırma
Başkanı Nemci Ketenci, Sincan İlçe Başkanı
Veysel Öksüz, Ayaş İl Genel Meclisi Adayı
Seyfullah Gökmen’in yanı sıra başka davetliler
katıldı.  BBP Beypazarı İlçe Başkanı Turhan
Yılmaz Seçildi.

BBBBPP DDEE GGÖÖRREEVV DDEEĞĞİİŞŞİİMMİİ

BBeeyyppaazzaarrllıı EErrppiilliiçç GGeenneell MMüüddüürrüü YYaarrddıımmccııssıı MMeehhmmeett
ÖÖzzttoopp GGaazzeetteemmiizzee öönneemmllii aaççııkkllaammaallaarrddaa bbuulluunndduu..

MMOOBBİİLLİİZZ YYÜÜKK SSIICCAAKKLLIIKK TTAAKKİİPPLLEE PPİİLLİİÇÇ VVEE PPİİLLİİÇÇ EETTİİ
ÜÜRRÜÜNNLLEERRİİ SSOOFFRRAAYYAA KKAADDAARR

TTAAPPTTAAZZEE GGEELLİİYYOORR..
KKeemmaall ÇÇEELLEENN//GGööyynnüükk//BBoolluu
Türkiye'nin önde gelen tavukçuluk firmalarından Erpiliç Ltd. Şti.
piliç ve piliç eti ürünlerinin uygun sıcaklıkta taşınıp taşınmadığını
takip eden, tüketiciye soğuk zincir bozulmadan perakende zincire
ulaştırmayı amaçlayan sistem ile hem nakliye araçlarını, hem de
tavuk kümeslerini takibe aldı. 
Erpiliç Kalite güvence sistemine bağlı birimler Göynük’teki şirket
merkezinden Türkiye sathına açılan, intikal halinde veya mola ver-
miş tüm araçlarını uygun zaman diliminde hem aracın durumunu,
hem de araç içinde taşınan piliç ve piliç eti ürünlerinin sıcaklık-
larını internet üzerinden izliyor. bazı problemli kümeslere de
kurulan mobiliz sistemle canlı tavukların ısıları da kontrol ediliyor.
Mobiliz sistemindeki amacın tüketiciye daha sağlıklı piliç ve piliç
eti ürünlerinin ulaşmasını sağlamak olduğu belirtildi. 
Erpiliç Genel Müdür yardımcısı Mehmet Öztop;  Erpiliç üretmiş
olduğu piliç ve piliç eti ürünlerini bölge bayi ve depolarına
frigofirig araçlarda taşıdığı ürünlerinin sıcaklığını kontrol etmek
(0C-+4C) uygun ortamda sağlamak için sıcaklık takip ve rota sis-
temini kullanmaktadır. Bu sistem Erpiliç Kalite Güvence Birimi
tarafından sürekli takip edilmektedir. Problemli kümeslere de
tavukların sıcaklık derecesi için mobiliz sistemi kurduk.
Kesimhaneden tüketiciye ulaşıncaya kadar piliç ve piliç eti ürün-
lerinin sıcaklıklarının 0-4 derecede olması gerekiyor.
Kesimhaneden yüklenip bayi zincirine hareket eden tüm araçlara
mobiliz sistemini kurduk ve araçların sıcaklıklarını izliyoruz.  Araç
sıcaklıklarına dikkat etmeyen şoförler hemen ikaz edilmekte ve
uyarılmaktadır. Aynı zamanda tüm piliç nakliye araçlarımızı 24
saat idare merkezi Kalite Güvence Birimimiz takip ederek nerede
olduklarını, piliç ve piliç eti ürünlerinin olması gereken sıcaklıkta
olup olmadığını, nemini sürekli takip etmektedir.’’ dedi.
AABB’’yyee aaççııllaann iihhrraaccaatt kkaappııssıınnıınn sseekkttöörrüü hhaarreekkeettlleennddiirrmmeessiinnii bbeekklliiyy--
oorruuzz.. 
Öztop; ‘’Erpiliç olarak günlük kapasitemiz 310.000 kesim olarak
devam ediyor. Sektörde ilk 3 firma arasındayız. 361.816.758 TL
ciro ile 2008 yılında 500 sanayi kuruluşu arasında 139 ncu sırada
yer aldık.’’ Açıklamasını yaparak ‘ihracat yaptığımız Orta Doğu
ve Türk Cumhuriyeti ülkelerinin yanı sıra Avrupaya beyaz et ihra-
catı için görüşmelerin devam ettiğini’ söyledi. 
Erpiliç Ltd. Şti. Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Öztop, tavukçu-
luk sektörü için sevindirici açıklamalar yaptı. 2009 yılındaki hede-
flerinin yüksek olduğunu açıkladı. Yıllardır bekledikleri ısıl işlem
görmüş ürünlerin ihracatı için 29 Mart'tan itibaren izin çıktığını
söyleyen Öztop, şöyle konuştu: "Türkiye tavukçuluk sektörü 2003
yılından beri AB ülkelerine ürün ihraç etmek arzusu ile altı yıldır
üzerine düşeni yaptı. Sonunda Türkiye'den ısıl işlem görmüş ürün-
lerin ihracatı için 29 Mart 2009 tarihinden itibaren izin verildi. Bu
durum tavukçuluk sektörüne ihracat ayağında büyük bir güç
kazandıracak. AB pazarında yakın gelecekte çiğ ürünlerin de
önünün açılıp ürün speklerinde firmalarca belirlenip AB pazarında
yer alacağını umut ediyoruz." dedi.
İhracat yapmayı hedefledikleri pazarların hem sektöre hem de
Türkiye'ye yararı olacağını ifade eden Öztop, sözlerine şöyle
devam etti: "AB için şu an ileri işlenmiş (Isıl işlem görmüş) ürün-
ler cordon bleu, şinitzel, kroket, nugget gibi ürünlerin yanı sıra
(sucuk, salam,sosis) şarküteri ürünleri de tercih edilecektir.  Gelen
talep doğrultusunda ve satışların artmasıyla beraber yatırım kapa-
sitesi de artacak. AB'de ileri işlem ürün tüketimi Türkiye'ye oranla
çok daha fazladır. Bu pazarda yeni arayışlar içerisine girilecektir.
Gelen taleplere göre ilave yatırım yapılacaktır. Şu anda ağırlıklı
olarak ihracat yaptığımız Orta Doğu ve Türk Cumhuriyeti
ülkelerinin yanı sıra ihracat yapmayı hedeflediğimiz pazarlar
arasında AB’nin hem sektöre hem de Türkiye'ye olumlu yanları

olacaktır. 2008 yılında yapılan beyaz et ihracatı, diğer yıllara oran-
la artış göstermiştir. Bunun başında Irak'a yapılan tavuk eti ihracatı
ve Çin’e yapılan tavuk ayağı ihracatıdır. 2009 yılı için 13.000 ton
piliç eti ve ürünleri karşılığı,  20.000.000 $ ciro hedefliyoruz.’’
dedi.
EERRPPİİLLİİÇÇ’’İİNN BBAAŞŞAARRII ÖÖYYKKÜÜSSÜÜ
Türkiye’nin en büyük 4 piliç eti üreticisinden biri olan Erpiliç,
Bolu Göynük’te tamamen doğanın içinde modern entegre
tesislerde faaliyet gösteriyor. 
Tavukçuluğa 1970 yılında  başlayan Ericek ailesi tarafından 1996
yılında kurulan Erpiliç, Göynük ve çevresinde yaptığı yatırımlar
sayesinde doğanın içinde doğaya ve çevreye saygılı bir kuruluş
olarak  yarattığı büyük istihdam kaynağı ile bölgesel kalkınmaya
da katkıda bulunuyor.  
Erpiliç Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Öztop, Erpiliç’i bugün-
lere taşıyan başarıyı bakın nasıl anlatıyor.
Bugün Avrupa Birliği standartlarında Avrupa Birliği’ne ihracat
yapabilecek tesis ön izin sertifikasına sahip olan Erpiliç entegre
üretim tesisleri 150 bin m2 kapalı alanda günde 300 bin piliç
kesim kapasitesine sahip dev bir kuruluşa dönüştü.
Üretim kapasitesi olarak sektörde ilk 3 sırada yer alan Erpiliç,
şarküteriden ileri işlenmiş ürün gruplara kadar zengin portföye
sahip…
Türkiye genelinde 70 üzerinde bayii ve satış noktasının yanı sıra
büyük zincir marketlerde ürünlerini %100 sağlık, lezzet, hijyen,
kalite ve güvenle tüketiciye sunuyor. 
ISO 9001, 2000, ISO 22000, TSE belgeleri ve asit belgeleri ile
yüksek kalite standartlarına sahip Erpiliç 1300 anlaşmalı üretici
ailesi, 60 filigrofig araç,  120 canlı hayvan taşıma ve 40 Yem
nakliye aracından oluşan filosu ve 1900 kişiden oluşan genç ve
nitelikli çalışan kadrosuyla Türkiye’ye sosyal ve ekonomik değer
katıyor. 
Erpiliç, damızlık, kuluçka, kesimhanelerin de yüksek teknolojik alt
yapısı ve Avrupa standartlarındaki üretim yapısıyla kalite ve
lezzeti bir arada tüketiciye sunuyor
Türkiye’nin en büyük 4 piliç üreticisinden biri olan Erpiliç,
Avrupa Birliği standartlarında modern ve entegre üretim tesisleri,
Türkiye’nin piliç eti üretiminin %15’ini sağlayan üretim kapasitesi
ile Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri…
Damızlık, kuluçka, kesimhanelerin de yüksek teknolojik alt yapısı
ve Avrupa standartlarındaki üretim yapısıyla kalite ve lezzeti bir
arada tüketiciye sunuyor. 
EErrppiilliiçç GGüürrmmeenn DDaammıızzllııkk üünniitteelleerrii 
Tarım ve köy İşleri Bakanlığı tarafından ruhsat verilen Erpiliç
damızlık ünitelerinde Bio Güvenlik önlemleri ve hijyenik şartlar
altında elde edilen kuluçkalık yumurtaların sağlık kontrolleri her
aşamada sorumlu veteriner hekimler tarafından düzenli olarak
yapılıyor.
KKuulluuççkkaa tteessiisslleerrii……

Kuluçkalık yumurtalar hijyenik kurallar altında özel yumurta
araçlarıyla Bolu ve Göynükteki kuluçkahane tesislerine naklediliy-
or ve biyolojik üretim süreci başlıyor. 
Damızlık ünitelerinden gelen kuluçkalık yumurtalar seleksiyon
işlemi yapıldıktan ve dezenfekte edildikten sonra kuluçka
makinelerine yerleştiriliyor. 
Türkiye’nin en modern tesisinde bilgisayar kontrollü makinelerde
tüm aşamalar elektronik olarak düzenleniyor ve izleniyor.  
Erpiliç yıllık 70 milyon kuluçkalık yumurta kapasitesine sahip.
Kuluçkahane ünitelerinde yıllık 60 milyon adet broiler  civciv
üretiliyor. 21 günlük kuluçka aşamasından sonra yumurtadan çıkan
civcivler veteriner hekimler tarafından sağlık kontrollerinden
geçirilerek sözleşmeli yetiştirme kümeslerine sevk ediliyor. 
YYeemm ffaabbrriikkaassıı
Kaliteli ham maddeler özel işlemlerden geçirildikten sonra

hijyenik hale getirilip havadaki bakterileri tutan filtrasyon siste-
minden geçirilerek en kaliteli yem elde ediliyor. Erpiliçler yıllık
üretim kapasitesi 300 bin ton olan kendi yem fabrikalarından elde
edilen bu özel yemlerle yetiştiriliyor. 
Broiler civcivler kapalı yetiştirme kümeslerinde 7 haftalık süreçte
broyler piliç olarak yetişiyor. Bio güvenlik önlemleri altında
gelişimleri takip edilen civcivlerin sağlık durumları sürekli kontrol
altında tutuluyor. 
İstenen canlı ağırlık düzeyine gelen broyler piliçler Erpiliç veter-
inerleri tarafından kesim öncesinde ve kesim süresince kontrol
ediliyor.
Tüm bu işlemlerin sonunda kesimhane bölümünde islami kurallara
uygun olarak ilk kesim işlemi gerçekleştiriliyor.
Kesimi yapılan piliçler yüksek teknolojiye sahip makinelerde
otomatik olarak işleniyor. Üretimin her aşamasında gıda
mühendisleri ve veteriner hekimlerin denetiminde olan tesiste, pil-
içler karkas ete dönüştürülüp parçalanıyor, ambalajlanıp
etiketleniyor ve dinlendirilmek üzere soğuk hava depolarına
alınıyor.
Erpiliç alt yapısı, tasarımı ve ekipmanlarıyla tam anlamıyla mod-
ern bir hazır gıda üretimi tesisine sahip.  
Dünyadaki öncü firmalardan sağlanan özel baharat ve katkı mad-
deleri kullanılarak üretilen salam, sosis, köfte, burger ve katlanmış
piliç ürünleri kendine has Erpiliç lezzetiyle tüketicinin beğenisine
sunuluyor. 
Hijyenin ön planda tutulduğu Erpiliç’te bütün ekipmanlar ve
üniteler üretim sonunda yıkanıp dezenfekte edilerek tekrar üretime
hazır hale getiriliyor. 
Türkiye’nin en değerli protein kaynağı olan piliç etini sağlık,
lezzet, hijyen, kalite ve güvenle birleştirerek tüketiciyle buluşturan
Erpiliç, Çevreci yaklaşımlarla kırsal alanda üretim yaparak, ülke
ekonomisine katkıda bulunuyor ve evrensel gıda güvenliği
ilkelerini benimsiyor. 

BBeeyyppaazzaarrıı ddooğğuummlluu MMeehhmmeett ÖÖzzttoopp
BBeeyyppiilliiçç’’tteenn EErrppiilliiçç’’ee ttrraannssffeerr oollmmuuşş.. 
99 yyııllddıırr EErrppiilliiçç bbüünnyyeessiinnddee yyöönneettiiccii oollaarraakk
ççaallıışşııyyoorr.. 
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IIÞÞIIKKLLII TTAABBEELLAA
BBEEZZ AAFFÝÝÞÞ--BBRRAANNDDAA  AAFFÝÝÞÞ
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BBEEYYPPAAZZAARRII

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

BBeeyyppaazzaarrıı iiççiinn HHaavvaa DDuurruummuu
Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu
Karadeniz kıyıları (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon,
Rize ve Hopa), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu
(Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır) ile Sinop ve
Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere
sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tah-
min ediliyor. 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan
tahminlere göre hava sıcaklığı ülkemizin doğu böl-
gelerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli
bir değişiklik olmayacak.
Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz
kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, 
arasıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de
kuvvetli olarak esecek. 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek
sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batı
çevreleri parçalı bulutlu 31/16 
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batı
çevreleri parçalı bulutlu 31/21 
İzmir: Az bulutlu ve açık 35/24 
Adana: Az bulutlu ve açık 35/23 
Antalya: Az bulutlu ve açık 38/27 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
27/17 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
26/21 
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğleden sonra il geneli kısa
süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü
sağanak yağışlı 27/10
Diyarbakır: Az bulutlu ve
açık 39/22 
Beypazarı’nda ise son 6
günlük hava tahmin
raporu ise şöyle;

Sıcaklık (ºC) 20,3°C 
Nem (%) 50
Basınç (hPa) 1013 hPa
Görüş (km) .......
Rüzgar (km/sa) Batıdan 8

OORRTTAA AANNAADDOOLLUU
RREEKKLLAAMM AAJJAANNSSII

DDİİJJİİTTAALL BBAASSKKII MMEERRKKEEZZİİ
KKaaşşeelleerriinniizz 2200 DDaakkiikkaaddaa hhaazzıırr
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OOrrttaa AAnnaaddoolluu AA..ÞÞ.. GGaazzii GGüünnddüüzzaallpp ÝÝþþ MMeerrkkeezzii PPaazzaarr KKaattýý NNoo::77--3322 

TTeell::776622 5511 6633  FFaaxx::776622 6677 7700  BBEEYYPPAAZZAARRII//AANNKKAARRAA
KK.. ÇÇeelleenn GGssmm::00..553322..555577 9988 5533 --00..554422..776622 5511 6633

SU
DAN

TASAR
RUF

ÇÇiiffttllii 5500 YYTTLL
TTeekkllii 4400 YYTTLL

Windows Proğramları
Windows XP, Windows Vista Proğramları

Windows Ofis Proğramları
ŞŞiirrkkeett vvee İİşşlleettmmeelleerree MMuuhhaasseebbee PPrrooğğrraammllaarrıı

DDeemmoollaarrıınnıı ddeenneeyyiinn.. HHooşşuunnuuzzaa ggiittmmeezzssee AAllmmaayyıınn!!....
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
ÇÇooccuukkllaarrıınnıızzıı PPoorrnnoo ssiitteelleerrddeenn,, KKuummaarr ssiitteelleerriinnddeenn,,

ZZaarraarrllıı ssiitteelleerrddeenn,, OOyyuunn SSiitteelleerriinnddeenn,, 
KKoorruummaakk iissttiiyyoorrssaannıızz MMyy YYaazzııllıımm İİnntteerrbbeett FFiillttrreelleemmee

PPrrooğğrraammıı CCDD’’ssii SSaaddeeccee 1199 YYTTLL

22 Ağustos  Cumt.
En Yüksek 

31°C 
En Düşük 

17°C

23 Ağustos  Pazar
En Yüksek

30°C 
En Düşük

16°C

24 AğustosP.tesi
En Yüksek

28°C 
En Düşük

15°C

25 Ağustos Salı
En Yüksek

31°C 
En Düşük

16°C

26 Ağustos Çrşam.
En Yüksek

30°C 
En Düşük

16°C

27 Ağustos Perşem.
En Yüksek

29°C 
En Düşük

15°C

FFOOTTOOÐÐRRAAFF
AALLBBÜÜMMÜÜNNÜÜZZDDEEKKÝÝ TTÜÜMM

FFOOTTOOÐÐRRAAFFLLAARRIINNIIZZ
VVCCDD -- DDVVDD AALLBBÜÜMM HHAALLÝÝNNEE

GGEETTÝÝRRÝÝLLÝÝRR..
11 CCDD AALLBBÜÜMM 113300 YYTTLL..

DDÜÜĞĞÜÜNN SSÜÜNNNNEETT NNİİŞŞAANN
VVİİDDEEOO KKAASSEETTLLEERRİİNNİİZZ

CCDD YYEE AAKKTTAARRIILLIIRR
OORRTTAA AANNAADDOOLLUU RREEKKLLAAMMCCIILLIIKK AA..ÞÞ..
GGaazzii GGüünnddüüzzaallpp ÝÝþþ MMeerrkkeezzii PPaazzaarr KKaattýý NNoo::77--3322
TTeell:: 776622 5511 6633  FFaaxx:: 776622 6677 7700  BBEEYYPPAAZZAARRII//AANNKKAARRAA

KKeemmaall ÇÇEELLEENN  GGssmm:: 00..553322..555577 9988 5533

BBÖÖLLGGEEYYÝÝ WWEEBB’’LLÝÝYYOORRUUZZ
OORRTTAA AANNAADDOOLLUU AA..ÞÞ.. WWEEBB HHÝÝZZMMEETTÝÝNNÝÝ AAYYAAÐÐIINNIIZZAA GGEETTÝÝRRDDÝÝ..

tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
OODDTTÜÜ nniicc..ttrr ÝÝddaarrii ssoorruummlluulluukk yyeettkkiimmiizzllee 

.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
tteesscciilllleerriinnii ddee bbiizz yyaappýýyyoorruuzz

AAllaann aaddıı tteesscciillii vvee HHoossttiinngg bbaayyiilliilliikklleerriimmiizzllee
.com - .net - .org - .býz - .ýnfo

aallaann aaddýý tteesscciilllleerriinniiddee bbiizz yyaappýýyyoorruuzz..
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. 
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.

Ýþte size fýrsat. Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin   .
SSiizziinnddee bbiirr ssiitteenniizz oollssuunn.. 
FFiiyyaattllaarrıı DDüüşşüürrddüükk

770000 MMBB WWeebb aallaannıı 44 GGBB TTrraaffiikk HHıızzıı,, 5500 aaddeett 2200 MMBB llııkk mmaaiill 
HHoossttiinngg vvee WWeebb AAllaann aaddıı aallıımmıı ssaaddeeccee 6655 YYTTLL

WWeebb SSiitteemm YYookk EElleekkttrroonniikk PPoossttaa AAddrreessii AAllaabbiilliirrmmiiyyiimm?? EEvveett HHeerrkkeessee EElleekkttrroonniikk PPoossttaa
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.

TTeell::776622 5511 6633 BBeeyyppaazzaarrýý//AANNKKAARRAA

FFİİYYAATTLLAARRII
DDÜÜŞŞÜÜRRDDÜÜKK

HHoossttiinnggiinniizzii
BBiizzee TTrraannssffeerr EEddiinn

İİmmkkaannllaarrddaann
YYaarraarrllaannıınn

Ankara’nın Turizm ilçe-
si Beypazarı ilçesinde
MHP’li eski belediye
başkanı Mansur Yavaş
döneminde Tarihi kon-
akların bulunduğu
Alaattin Sokak’a yap-
tırılan havuzlar yeni
seçilen MHP’li
Belediye başkanı
Cengiz Özalp tarafından
tarihi dokuyu bozduğu
için kaldırıldı ve

Alaattin Sokakta yeni
düzenlemeye gidildi. 
18.08.2009 Salı günü
sabah saatlerinde
Beypazarı Belediye
Başkanı Cengiz Özalp
başkanlığında ilçede
kurulu bulunan turizm
derneği tarafından
sokak düzenlemesi
yeniden yapıldı. 
Çoğunluğu ev hanım-
larına ait satış tezgahları

yeniden düzenlenerek
sayıları sınırlandırıldı
ve ortaya çıkan çirkin
görüntülere çeki düzen
getirildi. 
Tek fiyat ve daha
kaliteli ürün sloganıyla
Alaattin Sokakta
yapılan  Ramazan önce-
si arzu edilen disiplin
ve düzenleme halk
tarafından da beğeni ile
karşılandı. 

BBeeyyppaazzaarrıı AAllaaaattttiinn SSookkaakkttaa YYeennii DDüüzzeennlleemmee

MMEEHHMMEETT ÇÇAALLIIŞŞKKAANN’’AA
AAİİTT EEVVİİNN ÇÇAATTIISSII YYAANNDDII..
17.08.2009
Edinilen bilgiye göre, Zafer mahallesi Sabahattin
Yakan sokakta (Bulgurdede Mahallesi) Mehmet
Çalışkan'a (70) ait olduğu öğrenilen yarı ahşap
yarı betonarme evde çıkan yangında çatı katı olan
evin çatısı yandı,  maddi hasar meydana geldi. 

Ev sahibi dışarı çıkarılırken, yangının evin
çatısında ekmek yapıldığı sırada, ateşin ekmek
edilen talaşların sıçramasıyla büyüdüğü ve çatıya
sirayet ettiği öğrenildi. 

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını
kısa sürede kontrol altına alırlarken, Yaşlı ve
hasta olan evi yanan Mehmet Çalışkan, ambu-
lansla hastaneye kaldırıldı. 
Belediye Başkanı Cengiz Özalp, evi yanan vatan-
daşa geçmiş olsun dileğinde bulundu. 

GGeeççmmiişş yyöönneettiimm ddöönneemmiinnddee
AAllaaaattttiinn ssookkaakk ddaa yyaappııllaann
TTaarriihhii ddookkuuyyuu bboozzaann bbuu hhaavvuu--
zzllaarr kkaallddıırrııllddıı.. KKllaaddıırrııllaann
aallaannaa şşiimmddii yyöörreesseell üürrüünnlleerriinn
ssaattııllddıığğıı tteezzggaahhllaarr kkoonndduu.. >>>>>>

HHaavvuuçç''uunn mmeemmlleekkeettii BBeeyyppaazzaarrıı

Orta Anadolu'nun sebze ambarı Beypazarı,
Türkiye'deki havuç üretiminin yüzde 60'ını karşılıyor.
Yıllık 200 bin ton havuç üretiminin yanında turp,
marul, kabak, ıspanak ve soğan üretimiyle Ankara ve
İstanbul'un sebze deposu olarak görülen
Beypazarı'nda kişi başına milli gelir, Türkiye ortala-
masının oldukça üstünde. 
Beypazarı, Ankara'nın 47 bin nüfuslu bir ilçesi. Milli
gelir katlanarak artıyor. İlçedeki beyaz ve elektronik
eşya sahipliği yüzde 100'ler seviyesinde. Otomobil

sahipliği ise Türkiye ortalamasının çok üstünde.
Peki bu şirin ilçeyi böylesine öne çıkaran rakamların
altında ne yatıyor. Beypazarı ekonomisini
araştırdığımızda karşımıza ilginç bir ürün çıkıyor.
Sözünü ettiğimiz ürün hepimizin yakından tanıdığı
son dönemde de kamuoyunda hemen herkesin dilinde
olan havuç. 
Evet ATV'nin sevilen dizisi 'Çocuklar Duymasın'la
bir anda öne çıkan havuç Beypazarı'nın ekonomisinin
can damarını oluşturuyor.
Aslında Ankara'da üretilen 580 bin ton sebzenin 400
bin tonu, Beypazarı'ndan. Ağırlıklı üretim ise havuç.
Bölgedeki havuç üretimi Türkiye üretiminin yüzde
60'ına karşılık gelen 200 bin ton.
Ankara'nın sebze ve meyve ambarı özelliğini taşıyan
Beypazarı'nda havucun yanında üretilen turp, marul,
kabak, ıspanak ve soğanın önemli bir kısmı da
İstanbul sebze ve meyve haline gönderiliyor. 
Hollanda'dan Beypazarı’na gelen iki uzman,
incelemelerini yaptıktan sonra buradaki üretimin
mükemmel olduğu yolunda rapor verdi. Raporda
şöyle deniyordu: 'Beypazarı'nın ürettiği 200 bin ton
havuçla eğer Türkiye, AB'ye girerse Hollanda ve
İspanya'ya havuç sattırmazsınız.' 
HHaavvuuçç ssuuyyuu
"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."
Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, ilçenin
Türkiye’nin havuç üretiminin yarısını karşıladığını
belirtti. Üreticilerin havucu lokum ve havuç suyu
olarak da müşterilerine sunduğunu, İlçede 20 ile 25
bin dekar alanda havuç üretimi yapıldığını dile
getiren 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 güldürecek-
tir" 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
koruduğu biliniyor. 


