Havuç Beypazarı'ndan Konya'ya kaydı
Konya Tarım İl Müdürü İbrahim Doster, Beypazarı'nda yer altı suyunun azalmasıyla, havuç üretimin bir bölümünün Konya'ya kaydığını
bildirdi. Doster, “2001 yılında 771 hektar olan ekim alanları, 2008'de 7 bin 75 hektara çıktı. Bu çok önemli bir başarı' dedi.
Türkiye'nin önemli havuç üretim merkezlerinden olan
Beypazarı ilçesinde yer altı suyunun azalmasıyla, üretimin
bir bölümünün Konya'ya kaydığı bildirildi. Konya Tarım İl
Müdürü İbrahim Doster, yaptığı açıklamada, Konya'da son
yıllarda özellikle Kaşınhanı Mahallesi'nde havuç ekim alanlarının arttığını söyledi.
Kaşınhanı bölgesinin daha önce bataklık olduğunu ve
1930'lı yıllarda bölgeye Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin
yerleştiğini ifade eden Doster, göçmenlerin bölge insanı ile
entegrasyona girerek tarımsal üretimde önemli başarılara

*www.yeniyildizgazetesi.com

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

imza attıklarını belirtti.
Doster, bölgede özellikle havuç üreticilerinin iyi organize
olduğunu vurgulayarak, 'Kaşınhanı'nda 100 adet havuç
işleme tesisi bulunmaktadır. Bunlardan 15'i büyük çapta
işletmeler. Bu 15 işletmenin her biri yıllık yaklaşık 750
dekar alanda havuç ekimi yapmaktadır' dedi.
DOĞDUKLARI YERDE DOYUYORLAR
Havuç tarlalarının yoğunlukla Kaşınhanı'nda bulunduğunu
anlatan Doster, bölgedeki üreticilerin toprakları daha verimli olan İçeri Çumra Beldesi'nden de toprak kiralayarak
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havuç ektiklerini söyledi.
Son yıllarda ekim alanlarının artmasıyla birlikte Konya'daki
havuç üretiminde inanılmaz bir artış yaşandığını dile
getiren Doster, şunları kaydetti: 'Önemli havuç üretim
merkezi olan Beypazarı'nda sulama suyu temininde ortaya
çıkan sıkıntı nedeniyle üretimin bir bölümü zaman içinde
Konya'ya kaydı. 2001 yılında 29 bin ton olan yıllık üretim
2008'de 380 bin tona çıktı. Yine 2001 yılında 771 hektar
olan ekim alanları, 2008'de 7 bin 75 hektara çıktı.
Haberi Sayfa 2’de
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Dijital Baskı-Tasarım
İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.
TE LEFONUNUZ

OKULLAR 24 EYLÜLDE AÇILACAK
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

İlköğretim okulları Ramazan Bayramından sonra
24 Eylül 2009 Perşembe günü açılacak.
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 27.01.2009
tarihli genelgede yaptığı açıklamada '07 Eylül
2009 tarihinde başlaması gereken 2009-2010

Eiğtim-Öğretim yılının Ülkemizin coğrafi konumu itibariyle bölgeler arası iklim farklılıkları ile
turizm sezonunun değişkenlik göstermesi sebebiyle öğrenci ve velilerin etkilenmemeleri için
2009-2010 Eğitim-Öğretim yılının 24 Eylül 2009

tarihinde başlaması uygun görülmüştür' şeklinde
genelge yayınlamıştır. Ramazan ayı
nedeniyleokulların bayramdan sonra açılması
öğrenci ve velileri memnun etti. Halkımız
okulların açılmasının Ramazan ayı içine gelmesi

BEYPAZARINDA BİR İLK
RAMAZAN İFTAR ÇADIRI KURULDU

beraberliğimizi pekiştirmektedir. Birlik, beraberlik ve dirliğimizin bozulmaması için bu tür etkinliklere ihtiyacımız vardı. Bu ihtiyaç nedeniyle bu
yıl böyle bir etkinliğin yapılmasına karar verdik. Çadırımızı kurduk. 30
gün boyunca yardımsever vatandaşlarımız iftar bağışlarını verecekler. Biz
Belediye olarak yemeklerin hazırlanmasını ve servisini karşılayacağız.
İlçemize hayırlı olmasını diler Ramazanın ve Orucun mübarek olmasını
temenni ederim’‘ dedi.

PROTOKOL RAMAZAN ÇADIRINDA BULUŞTU

Ahmet GÖKSAN

a.goksan@hotmail.com

24 AĞUSTOS 2009 KEÇİÖREN KONUŞ MASI

Sayın Başkan, Sevgili Konuklar;
Keçiören Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen uluslar arası Ramazan
etkinlilerine hoş geldiniz. Onur verdiniz. İftar
sonrasında zamanınızı ayırarak geldiğiniz için
sizlere ve emeği geçenlere Kıbrıs Türk Kültür
Derneği adına teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi sunuyorum.
Kıbrıs Türk Kültür Derneği kurulduğu 1948
yılından günümüze dek Türk varlığının adada
kalıcı olmasını sağlamak için çalışmalarını
sürdürmektedir.
Yazsısı Sayfa 3’d e
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BEYPAZARI

nedeniyle büyük sorun oluşturması muhtemeldi.
Böyle bir karar herkesi memnun etti. 24 Eylül
olmasıda isabetli bir karar olmuş. Ramazan
Bayramı sonrasına denkgeliyor. Eğitim ve öğretim tatil nedeniyle bölünmemiş oluyor.’ denildi.

BEYPAZARI ÇÖPLÜĞÜNDE
YANGIN ÇIKTI

Beypazarı’çöplüğü yandı.
Beypazarı şehir çöplüğünde yangın çıktı.
İlçenin Gazipaşa Mahallesi’nin arkasında ve
eski Köst köyü yolu kenarında bulunan şehir
çöplüğünde çıkan yangının çöplüğün hemen
yanındaki fidanlık alana, daha da büyümesi
halinde buradan da ormanlık alana sıçramaması için, ekipler çalışmalarını yoğun olarak
sürdürdüler.
İtfaiye ekipleri, fidanlık bölgede önlem aldı.
İş makineleri ve kamyonlar, itfaiye ekiplerine
destekçi olarak çöplükteki çalışmalara katıldı.
Zaman zaman patlamaların da meydana
geldiği çöplükde yangının söndürülmesi için,
çevre ilçelerden takviye ekipler de geldi.
Söndürme çalışmalarını, Beypazarı Belediye
Başkan Yardımcısı Fikri Kanıvar yönetti.
Yangın yoğun uğraş sonunda ormanlık alana
sıçramadan söndürüldü.
24 Ağustos 2009

AYAŞ İLÇESİ BAŞBEREKET
KÖYÜNDE ANIZ YANGINI

Beypazarı Belediyesi Beypazarı’nda bir ilki daha gerçekleştirdi.
Türkiye’nin bir çok bölgesinde kurulan İftar Çadırı Beypazarı Gazi
Gündüzalp İş Merkesi Pazar Katında kuruldu.
Ramazanın ilk iftar yemeğini Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz Özalp
ve Basın Mensupları ile birlikte açtı. İlk günkü yemeğe yardıma muhtaç
180 kişi çağırıldı.
Başkan Cengiz Özalp yaptığı açıklamada; ‘’bu tür etkinlikler birlik ve

ARA SIRA

YE TERLÝ

Kemal ÇE LEN

Beypazarı protokolu iftar çadırında buluştu.
Beypazarı Kaymakamı Hikmet aydın, Belediye
Başkanı Cengiz Özalp, emniyet Müdürü, Daire
amirleri ve işadamları iftar çadırında buluşarak
oruç açtılar.
Protokol mensupları ihtiyaç sahibi ve yardıma
muhtaç insanlarla birlikte birlik, beraberlik ve
yardımlaşmanın havasını kokladılar.

SİZDEN GELENLER
Daha Fazla Tüketim-Kasım Tiryaki

Daha fazla tüketim
İnsanların kısmı azamı söylenenin tersini yapmakta pek
heveslidir.
Çocuğa 'adam ol' dersin, insanlıktan çıkar.
'Oku' dersin serseri olur.
Sigaranın zararlarını anlatmak için trilyonlar harcanır,
ondan bile sigara firmaları sebeplenir, sigara içenler artar.
Dini yaşamda bu terslik 'nefis' tanımlamasıyla vuzuha
ermiş.
Ne kadar mülevves, insana zarar iş varsa nefis gider
onlara yapışır. Zaten Müslüman da, sayılı günlerde, 'nefsini adam etmek için savaşan kişidir' dersek yanlış olmaz.

Yazısı Sayfa 2’de

HABER
ÝSTÝHBARAT

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

Öte yandan, Ankara’nın Ayaş ilçesinin
Başbereket köyü yakınlarında çıkan anız
yangınında, yaklaşık 10 hektarlık alan zarar
gördü.
Ayaş Belediyesi itfaiye ekipleri ve Beypazarı
Orman işletmesinin müdahale ettiği yangın,
söndürüldü.

Sağlık Derneği
Sürücüleri Uyardı
Haberi 3 de
Mundarcı Deresi Islah
Haberi 3 de
Edildi

BELEDİYE PERSONELİ İFTAR
YEMEĞİNDE
BİR ARAYA
GELDİ Haberi 3’de

Ankara ve İlçelerinde
13 camide hatimle
teravih namazı
kılınıyor
Biride Beypazarı
Tabakhane Camii
Haberi Sayfa 4’de

Beypazarı Belediyesi
Su ve Kanalizasyon
Müdürlüğü
KnalizasyonBölümü
2009 Yılı NisanTemmuz Ayları Faaliyet
Haberi 3’de
Raporu

Beypazarı’nda Yamaş Paraşütü
yeniden gündemde.
Haberi Sayfa 2’de

Sıcaklar Yavaş
Yavaş Azalıyor.
Haberi 4’de
Beypazarı Hava
Durumu
Haberi 4’de

Alaattin sokakta Yeni
;Düzenleme
Haberi 4’de

Havuçtan sonra
Tavuk
Haberi 4’de

Turizm derneği
Beypazarı için
kolları sıvadı
Haberi Sayfa 3’de

Nallıhan Halk Eğitimi
Merkezinde
Forklift Operatörlüğü
Kursu Açıldı.
Haberi 2’de

28 Ağustos 2009 Cuma

ÞÝÝRLERÝNÝZ

Yalan mı ?
Yalan insana mahsustur
Hayvanlar yalan söylemez
Bu önemli bir husustur
Hayvanlar yalan söylemez
İnsan gizler vahşetini
Kalbindeki dehşetini
Kim yiyor kimin etini?
Hayvanlar yalan söylemez
Fili, diş için öldürdük
Acaba kimi güldürdük?
Hep insanları yıldırdık
Hayvanlar yalan söylemez
Kuş yem taşır yuvasına
Leylek uçar ovasına
Arı sadık davasına
Hayvanlar yalan söylemez
İnek, ottan sütü verir
İnsan alır satıverir
İçine su katıverir
Hayvanlar yalan söylemez
Tavuk sunar yumurtayı
At besliyor, yağız tayı
Varsa, örtmüyor hatayı
Hayvanlar yalan söylemez
Tilki postu verdi sana
Giy de, kurnazlık satsana
Bunu da ekle yasana
Hayvanlar yalan söylemez

Neyi varsa ortadadır
İstemez torpil ve hatır
At, eşek, kedi ve katır
Hayvanlar yalan söylemez

İnsan olmak, ne de zormuş
Hakikat, avuçta "kor"muş
Bilemem kim, nasıl yormuş?
Hayvanlar yalan söylemez
Ali Rıza Malkoç 07/08/2009
Bursa
www.arm.web.tr

Sakın Yanlış yorumlamayınız
Ben hem insanları hem de hayvanları seviyorum :)

Güzel Görünen Değil, Güzel
Görendir G üzel
......Kutlu Doğum Haftası
anısına…
Mevsimlerde, türlü türlü mânâ
var
Topal döner dünya, “kışı”
olmazsa
Bahar gelir, tüm ataleti savar
Garip öterdi dal, “kuşu”
olmazsa

Gezerim gezerim, çağlar gezerim
Ovadan ovaya, dağlar gezerim
Ümidi özleme, bağlar gezerim
Yorgun kalkar hayal, “düşü”
olmazsa
Balığın gözyaşı, suda gizlidir
Duygu bazen haldir, bazen
sözlüdür
Damla damla gelir, içten
sazlıdır
Neyi görür ki göz, “yaşı”
olmazsa?

Uyumla raks eder, zamanla
mekân
Gönülden gönüle, su gibi akan
Kerem’i Mecnûn’u nedir ki
yakan?
Ağlar mıydı güzel, “kaşı”
olmazsa?
Yokuşta gözyaşı, inişte ter var
Bazen şerde hayır, hayırda şer
var
Şükür ki derdime ortak beşer
var
Zindan olur hayat, “hoşu”
olmazsa

Bize mesken dünya bile vadeli
Hüzünlüyüz, en sevgili gideli
Yatanlar akıllı, bakanlar deli
Ders vermezdi mezar, “taşı”
olmazsa
Ali Rıza Malkoç 11/04/2008
Bursa

Kutlu Doğum Haftası anısına…
Atalet: Tembellik, işlemezlik
Raks Etmek: oynamak,
melodik hareket

ALLAH BELANIZI VERSİN
İHANETE KOL KANAT
GERENLERE
HAİNLERİN HAMİSİ OLANLARA İTHAF EDERİM.
Bölücüye el vererek, ihanete
hizmet eden
Hainlere yal vererek, dağ
başında kuduz güden
Şer belaya nüksederek, şanlı
geçmişle eğlenen.

Yılanlarla ahbap olun, bağrınızı
akrep dersin
Cehennemde dibi bulun, Allah
belanızı versin.
Katillere sayın deyip,
Mehmetçikle alay edin
Yetim, öksüzü görmeyip,
bölünmeyi kolay edin
Ecdat kabri örseleyip, kem
gözleri kalay edin.

Ecelsizce sizde solun, şehit sizi
yere sersin
Cehennemde dibi bulun, Allah
belanızı versin.

Haram yiyin, hüküm sürün;
helal lokma neyinize?
Şeref defterini dürün, dil uzatın
beyimize
Yılanlarla bir sürünün, vahlar
olsun iyinize.
Kırılsın kanadın kolun, baykuş
rüyanızı gersin
Cehennemde dibi bulun, Allah
belanızı versin.
Pazarlarda, dini satın; alıcınız
zındık, cahil
Haysiyeti yere atın; akıl
fukarası ehil
Müfrit dönmelerle yatın,
soyunuz mu Ebu Cehil?

Hazinede tavuk yolun;
Neronla, Nemrutla birsin
Cehennemde dibi bulun, Allah
belanızı versin.

Papazlarla giyin cübbe,
Brüksel’e divan durun
Eğrilerle herze, nane; doğrulardan hesap sorun
Konuşan gördüğün yerde,
bilekçeleri vurdurun.

Yürekleri yanan dulun, feryadı
Miraç'a ersin
Cehennemde dibi bulun, Allah
belanızı versin.
KADİR DURAK
(LEBİD ERYA)
ESER YAZAR ADINA
TESCİLLİDİR
KAYNAK GÖSTERİLMEDEN İKTİBA S EDİLEMEZ.

KALBİNİN DEMİNDEYİM
Gönül; senin deryanda, susuzluğu giderdim
Dursan benim yanımda, canım
kurban ederdim
Olmasaydın rüyamda; perişandım, hederdim.
Hayal alemindeyim, gölüne
kulaç attım
Kalbinin demindeyim,
bakışlarına yattım.

Bağrında güller bitsin, baykuş
gülü yolmasın
Derdin, kederin yitsin; nur
cemalin solmasın
Çileler çekip gitsin; elem seni
bulmasın.
Sevda hançerindeyim, sol
tarafına battım
Kalbinin demindeyim,
bakışlarında yattım.

Yuvanda bülbüt ötsün, sesine
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Sayfa Editörü:
Şükran ÇELEN
Muhabirler
Cihan SEZEN-Nihat UÇ AR
Nallýhan Temsilcisi
................................
Çayýrhan Temsilcisi
Ayhan DEMÝRÇELÝK
Sincan &Yenikent Temsilcisi
Musa UYSAL
Güdül Temsilcisi
Bünyamin AFÞAR
Kýbrýscýk Temsilcisi
Ýsa BÝLGÝN
Seben Temsilcisi
Çetin BÝLEN

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

melek konsun
Aşk ruhuma köz döksün, hem
ilksin hem de sonsun
Sen yücesin, büyüksün, gel de
hasretim donsun.

lümü
Nasip et şehitler gibi ölümü
Kimse çözemez kaderin
düğümü
Ya-Ramazan Hoşgeldin

Nazlı nazlı akışın, sellerinde
kaldım ben
Gözlerinde yakışın, ateşine
daldım ben
Şehr-i Cennet kokuşun,
duyusunu aldım ben.

Okşayıp sevdinmi öksüz bir
başı
Olmalı her insanda iyilik yarışı
Uzak dursun bizden, cehennem
ataşı
Ya-Ramazan Hoşgeldin

Sevgi adresindeyim, sevdim
diye dayattım
Kalbinin demindeyim,
bakışlarında yattım.

Zarafet gemindeyim, kötüyü
beleş sattım
Kalbinin demindeyim,
bakışlarında yattım.

Savrulan o saçının, cana
hükmeder yadı
Ay kıskanan kaşının; mutluluk,
huzur adı
Enfes, leziz aşının; doyumsuzdur bal tadı

Kelam, kalemindeyim; kendimi
sana kattım
Kalbinin demindeyim,
bakışlarında yattım.
KADİR DURAK
(LEBİDERYA)
ESER YAZAR ADINA
TESCİLLİDİR
KAYN AK GÖSTERİLMEDEN İKTİBAS EDİLEMEZ

YA RAMAZAN HOŞGELDİN
Aylardır yollarını gözledik
Sabırla hep gelmeni bekledik
İnan seni çok, çok özledik
Ya-Ramazan Hoşgeldin
Ayların sultanısın
Tövbe kapıları açılsın
Kör şeytan bağlansın
Ya-Ramazan Hoşgeldin

Sende huzur sende neşe
Affet günahlarımızı, atma ateşe
Şükürler olsun, her gün doğan
güneşe
Ya-Ramazan Hoşgeldin
Baldan tatlı hoş sohbetlerin
Karnı doydu hep fakirlerin
Yaradanı var göğün yerin
Ya-Ramazan Hoşgeldin

Ramazanda kapanır Cehennem
kapısı
En büyük mucizedir, insan
yapısı
Sevapla alınıyor, cennetin
tapusu
Ya-Ramazan Hoşgeldin
Erenler erdi bu güzel günlere
Vaktini harcama, sakın boş
yere
Çağlıyor bende gönül denen
dere
Ya-Ramazan Hoşgeldin

Merhametini esirgeme Rabbim
Günahım çoktur affet derim
Dileğim cennette olsun yerim
Ya-Ramazan Hoşgeldin
Hesabı sorulacak, kazandığın
her malın
Anne baba ahı sakın almayın
Şeytana uyanlardan olmayın
Ya-Ramazan Hoşgeldin

Haram kıldığın her şeyden koru
Cevapsız kalmasın sorduğun
her soru
Yürüz seninle huzura doğru
Ya-Ramazan Hoşgeldin
Mizan terazisi kurulacak
Günah sevap bir gün tartılacak
Omuzundaki iki melek seni
anlatacak
Ya-Ramazan Hoşgeldin

Ezme yerdeki karıncayı bile
Bazıları paraya oluyor köle
Aşkınla düşeyim bende dile
Ya-Ramazan Hoşgeldin

KÜLTÜR-EDEBÝYAT
Nallıhan Halk Eğitimi
Merkezinde
Forklift Operatörlüğü
Kursu Açıldı.

Hayat bir sınav geçene
Ne mutlu doğruyu seçene
Bağlanacak bir gün, ayak çene
Ya-Ramazan Hoşgeldin
Ölüm öbür dünyaya bir geçiş
Burası kolay, asıl orada iş
Ahiret yolcularına sondurak
iniş
Ya-Ramazan Hoşgeldin

Oruç tutan girmez günaha
Binlerce sevabı var daha
Nasip etsin yine bir daha
Ya-Ramazan Hoşgeldin
Zehra TEKİN

Beypazarı Meskenimiz
Kıratın üstünde bir uzun yayla
Ne diyem beylerim kaderim
böyle
Anama varınca doğrusun söyle
Beypazarı 'dır meskenimiz
yolumuz
Kimbilir nerede kalır ölümüz

Beypazarı'ndan çıktım tütün
satmaya
Kırat başladı da yatıp kalkmaya
Kolcular başladı da fişek
atmaya
Beypazarı'dır meskenimiz
yolumuz
Kimbilir nerede kalır ölümüz

Körolası Çerkes nereden geldin
Kuyumcuyum diye çayıra kondun
Alnı top kaküllü yiğide kıydın
Beypazarı 'dır meskenimiz
yolumuz
Kimbilir nerede kalır ölümüz

Bineydim de kıratımın üstüne
Alaydım da martinimi destime
Beş yüz atlı olsa gelemez
üstüme
Beypazarı'dır meskenimiz
yolumuz
Kimbilir nerede kalır ölümüz

Kırata karar m'olur eşindiği
zaman
Dizgini boynuna geçtiği zaman
Belden aşıp tozlu yola düştüğü
zaman
Beypazarı 'dır meskenimiz
yolumuz
Kimbilir nerede kalır ölümüz

dedikten aşıyor bir kara kağnı
Kağnının ardında kıratı bağlı
Kaldırın çevresini püskürtme
benli
Beypazarı'dır meskenimiz
yolumuz
Kimbilir nerede kalır ölümüz

Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi işsizliği ortadan
kaldırmak için meslek edindirme kurslarına ağırlık
veriyor. Açmış olduğu çok sayıda meslek edindirme
kursuyla onlarca insanımızı meslek sahibi yapan
Halk Eğitimi Merkezi Nallıhan Halkının yoğun
ilgisiyle karşı karşıyadır. Halk Eğitimi Merkezi
Yönetici ve Öğretmenleri yakın ilgilerinden dolayı
Nallıhan halkına teşekkürlerini iletmektedirler.
Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Mustafa
ERYİĞİT ; “merkezin kursları sadece ilçe
merkezinde değil kasabalarda da yoğun bir şekilde
sürmektedir. Çayırhan kasabamızda açılan gerek
sosyal kültürel kurslar gerekse meslek edindirme
kurslarına halkın yoğun katılımı sağlanmıştır.
Son olarak Çayırhan Kasabasında yer alan Park
Termik ile yapılan işbirliği ile Forklift Operatörlüğü
kursu açılmıştır. Çayırhan kasabasında verilen
eğitimlerde gerek teorik gerekse pratik eğitim verilmiştir. Forklift hakkında detaylı bilgilerin verildiği
teorik eğimlerde aracın yapısı, çalışma şekli , kullanırken dikkat edilmesi gerekenler , iş güvenliği
önlemleri gibi bilgiler çok detaylı şekilde kursiyerlere aktarıldı. Kursiyerlerimiz pratik eğitimde ise
forklift operatörü tarafından verilen eğitimin ardından iş makinesini uzun uzun kullanma fırsatı buldu.
Kursun tamamlanmasının ardından yapılan teorik ve
pratik sınavda Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü
Hakan GÖNEN, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü
Muhittin ÖREN, Halk Eğitimi Merkezi Müdür
Yardımcısı Mustafa ERYİĞİT, Usta Öğretici Emin
ÖZER, Forklift Operatörü Selahattin BAŞOL, Park
Termik yetkilileri ve kursiyerler hazır bulundular.
Teorik sınavda başarılı olan kursiyerlerimiz pratik
sınava alındılar. Kendilerine tahsis edilen alanda
forklift iş makinesi ile eğitim boyunca öğrendiklerini
başarıyla uyguladılar.” dedi
Halk Eğitimi Merkezi kursu başarıyla bitiren kursiyerleri kutlarken, eğitimde ve sınavda görev alan
yönetici ve eğitimcilere katkılarından ötürü teşekkür
etti.

Gazetemize gönderilen
tüm yazı ve şiirler hiç
bir yerde yayınlanmamış
olmalıdır. Yayınlanmış
eserlerin yayınlandığı
tesbit edilirse kesinlikle
yayınlamıyoruz.Okuyuc
ularımızın dikkatine.

Havuç Beypazarı'ndan Konya'ya kaydı

Peygamber aşkıyla doldur gön-

Baştarafı Sayfa 1’de
Bu yıl da ekim alanlarında ve üretimde ciddi bir artış bekliyoruz. İnsanlarımız doğdukları yerde doyuyorlar. Katma değer
yaratıyorlar. Bu çok önemli bir başarı.'
4 MEVSİM TÜKETİYORUZ
Üretimin artmasında, pazarlama sorunu olmamasının ve Türk
insanının tüketim alışkanlıklarının değişmesinin de önemli bir

ÝÞTE GAZETE BU YAA...
Haberler Ýnternette
HOSTİNG FİYATLARI
ALAN ADI TESCİLİ
Hemde 700 MB
ARTIK HERKESE 100 YTL

BU FIRSAT KAÇMAZ TEL:762 51 63

rolü olduğunu belirten Doster, 'Havuç sadece kış aylarında
tüketilirdi. Şimdi ise 4 mevsim havuç tüketiyoruz. Salatalarda
ve çok sayıda yemekte havuç kullanılıyor. Özellikle her şey
dahil sistemi uygulayan otellerde önemli miktarda havuç
tüketiliyor' diye konuştu.
Doster, Konya'da üretilen havuçların bir bölümünün
Romanya, Bulgaristan ve Rusya'ya ihraç edildiğini, önemli
bir bölümünün de iç piyasada tüketildiğini kaydetti. Havuç
nedeniyle Konya'da önemli bir istihdam oluştuğunu dile
getiren Doster, Hadim ve Bozkır ilçelerinin yanı sıra
Hatay'dan da çok sayıda tarım işçisinin Kaşınhanı'ndaki
tesislerde istihdam edildiğini
Boztepe Mevkii
söyledi.Havuç sökümünün
Oğuzkent Yolu
kısmen başladığını, Aralık
ayına kadar devam edeceğiüzerinde 436 m2
ni anlatan Doster, havuçtan
arsanın10.000 TL
yapılan reçel, marmelat gibi
ipotek alacağımın
çok sayıda ürünün
önümüzdeki yıllarda market
karşılığı devretmek
raflarında yerini almasını
istiyorum.
beklediklerini de sözlerine
Cep:0.543.3122419
ekledi.
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SİZDEN GELENLER
Daha fazla tüketim-Kasım Tiryaki

Merhaba sevgili dostlarım!
Sizlere daha önce bahsettiğim gibi, bundan sonra bana ulaşan
güzel yazıları da sizlerle paylaşacağım. Yazıları ben seçiyorum
ama menajerim Ahmet beyin yardımları ve gönderme işine
verdiği büyük emeği göz ardı edemem. Kendisine huzurlarınızda
çok teşekkür ediyorum.
Aşağına Sayın Kasım Tiryaki Beyin yazısını okuyacaksınız. Ama
daha önce kendi ağzından otobiyografisiyle başlayan yazısının ne
kadar anlamlı konulara temas ettiğini sizlere hatırlatmam gerek.
Zaman zaman bu tür güzel yazılarla sizleri baş başa bırakmaktan
sonsuz mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. “ Benim de bir
fikrim var ve bunun toplum gelişimine katkısı olduğuna inanıyorum.” diyen tüm dostlarımı kalem başına çağırıyorum.
İşte bu duygu ve düşüncelerle sizleri selamlıyor, esenlik ve huzur
dolu bir hafta temenni ediyorum. Sağlık ve mutluluk dolu günleriniz olsun.
Ramazanınız mübarek, dualarınız kabul olsun. Umut ve
İsmail Hakkı Kar
sevgiyle…
İ nsan İlişkileri Ustası
Merhaba,
Yazın çalışmalarıma günlük ve deneme yazılarıyla başladım.
Öykü ve denemelerim Hece Öykü ve Lamure Dergilerinde
yayımlandı.
Halen www.timeturk.com haber portalında gündemle ilgili ve
gündem dışı konularda yazmaktayım.
Ayrıca www.semaverdergisi.com adlı Kültür Sanat Portalında
“M. Fuzuli Geçer” mahlasıyla denemelerim yayınlanmaktadır.
Öykü, deneme ve benzeri yazıları olan arkadaşların çalışmalarını
paylaşmak isterlerse, okumaktan memnuniyet duyarım.
Son olarak üç noktayı aydınlatayım;
Evli ve iki çocuk babası olduğumu, 1972 Trabzon doğumlu
olduğumu, ve halen bir kamu kuruluşunda çalışmakta olduğumu
söyleyerek otobiyografimi tamamlayayım. Herkese huzurlu,
aydınlık günler diliyorum.
Kasım Tir yaki
Daha fazla tüketim
İnsanların kısmı azamı söylenenin tersini yapmakta pek heveslidir.
Çocuğa 'adam ol' dersin, insanlıktan çıkar.
'Oku' dersin serseri olur.
Sigaranın zararlarını anlatmak için trilyonlar harcanır, ondan bile
sigara firmaları sebeplenir, sigara içenler artar.
Dini yaşamda bu terslik 'nefis' tanımlamasıyla vuzuha ermiş.
Ne kadar mülevves, insana zarar iş varsa nefis gider onlara
yapışır. Zaten Müslüman da, sayılı günlerde, 'nefsini adam etmek
için savaşan kişidir' dersek yanlış olmaz.
Konuya girebilsem vaazı bitireceğim ama nereden dalsam işin
ucu en hafifinden nutuk çekmeye varıyor bu gün.
Aslında anlatmak istediğim insanların tüketim konusunda, her
gün yeni baştan ve inatla kendilerini aşma gayretleri. Hesap kitap
tamamıyla bir tarafa bırakılmış durumda. Harala, gürele bir harcama yarışıdır gidiyor.
'İki günü birbirine müsavi olan ziyandadır.' diye buyurur son
Peygamber ya. Sözüm ona, kendini Müslüman diye tesmiye
edenler de işin içinde olmak üzere, tekmil insanlık âlemi, bu altın
öğüdü –hâşâ- sanki 'tüketim, daha fazla tüketim' gibi algılayıp,
canı pahasına çırpınıp duruyor.
Oysa bu hadis nice güzelliklerin aydınlık kapısıdır.
Hep üstüne koy der bu buyruk; erdemin, güzelliğin, hayrın üstüne
bir şeyler koy.
Acıların dineceği çağa giden yolun keskin ve kesin formülüdür.
Ne yazık ki konforu kutsayan ve tüketimin bendesi insanlar için,
alıcısı olmayan çağrılar bunlar.
Günümüz insanı yalnızca tüketim söz konusu olunca, iki gününü
müsavi kılmamak için kendinden geçercesine koşturuyor.
Yerli malı ve yine tüketim
Baştan söyleyeyim. Bir şeyi mutlaka alacaksanız, hiç kaçarı
yoksa siz 'yerliyi' tercih edin. Ve bunu çok ciddiye alın.
Ben alıyorum en azından. Ama konu o değil. 'Yerli mi yabancı mı
tüketelim' tartışması yapmıyorum.
Asıl ciddiye alınması gereken tüketimden, hızla feragat etme
zorunluluğudur. Önceliği bu işe verilmesi gerekiyor.
Fertlerin ve devletlerin, bir an önce derman arayacağı sorun
budur.
Üretimi ve tüketimi düşürmenin gerekirse bin bir yolunu bulmak
elzemdir.
İnsanların, dünyanın, ahiretin selameti için.
'Piyasalar ölür' teranelerine kulak asmayın.
Asmayın çünkü piyasalar uzun zamandır canlı ama binlerce insan
hesapsız tüketme çılgınlığı yüzünden açlıktan ölüyor.
Uzak Asya da, Güney Amerika'da, Afrika'nın hemen her yerinde
ve dünyanın daha bir sürü köşesinde bir yudum temiz su bulup
içemeyen insanlar var.
İnternette dolaşıp duran bir fotoğraf vardı hani: Açlıktan ölmek
üzere olan bir çocuk ve çevresinde, çocuğun ölmesini bekleyen
akbabalar. Afrika'dan bir resimdi yanılmıyorsam. Siyah derili bir
çocuktu.
Dermansızlıktan önüne düşmüştü başı.
Kemikleri derisini delecek gibiydi.
Eti - kemiği küçücük bir şeydi zaten. Bir avuç, Bir lokma bir şey.
Bir yudum su, bir lokma ekmek ayağa kaldırabilirdi onu.
Birkaç metre bezle üstü başı kamilen giydirilebilirdi.
Azıcık şeyleri hepimiz esirgedik o çocuktan.
Paylaşmaya yanaşmadık elimizdekileri onun gibi binlercesiyle.
Binlerce, milyonlarca çocuk ve çocuk olmayan mazlumlar çok
farklı yerlerde imkânsızlıktan, yokluktan öldüler. Ölmekten beter
oldular.
Kuşlara yem olanlar da vardı, berbat şartlarda boğaz tokluğuna
bile denemeyecek ücrete çalışanlarda vardı.
Binlercesi de seks kölesi edildi küçücük bedenlerin.
İnternetteki o resmi ve yüzlerce korkunç haberi unutmayı seçtik
her seferinde.
Bir an acıdık ve unuttuk.
Günde bir buçuk litre su içme sevdasına çetele tutmaktan,
salatadan, diyetten, oburluktan bir tek resmine bakıp
vahlanabildik.
Bu fotoğrafı bir kez gören insan bir daha o görüntüyü zihninden
silebilir mi? Evet. Bu günün 'acayip varlığı' silip atıyor o
fotoğrafı.
Ne gözünde, ne gönlünde istemiyor bir izi kalsın.
Beslenen - giyinen insan
Aşağı yukarı her birimiz bir, iki, üç, hatta dört kişiye yetecek
kadar yiyip, içiyoruz.
Orta gelirli birisinin, kendinin veya çocuğunun dolabından on kişi
tepeden tırnağa rahatlıkla giyer.
Yiyip içtiklerinizi, bütün elbiselerinizi hatırlayın.
Birde, yirmi yıl, yaşı yetenler otuz kırk yıl öncesine gitsin birkaç
saniyeliğine.
Ne giyerdi büyüklerimiz?
Kaç adet pantolonları, ceketleri olurdu?
Çorapları, gömlekleri kaç taneydi?
O büyüklerin, çocukluk hallerini tahayyül edin ayrıca.
Yamalı elbiseleri hatırlamayanınız var mı?
Siyah ekmeği, ekmek buğulamalarını.
Tek çeşit yemekle doyan karınları.
O günleri anımsayıp ihya etmek zorundayız.
Başlayabiliriz.
Dış ve iç piyasa sakinleşirse, çok şey değişir uzun vadede.
Biz de sakinleşiriz o zaman. Yoksul, çaresiz insanlar sakinleşir.
Onun için, Dünyadaki aç insanların karnı doymadan, çıplaklar
giyinmeden bir çift çorap bile fazladan alamayız.
Bir lokma yiyemeyiz fazladan.
Gezip tozamayız keyfimizin çektiği gibi.
Taşları yerinden oynatamazsak, dünyanın hızını yavaşlatamazsak
böyle devam etmeyeceği kesin.
Kanaat medeniyetine, şükretmesini ve sabretmesini bilen insanlara çok ihtiyaç var.
Kardeşlik bilincine, selam verip alan insanlara.
Siz, benimle aynı görüşü paylaşmayanlar; katılmayabilirsiniz bu
fikirlere.
Katılmayın.
Katılmayın ve ne haliniz varsa görün.
On kap yemek yiyin. On çift ayakkabı almaya devam edin.
Ama lütfen internette sörf yapıp geğirirken, mazlumlara acımayı
kesin.

BELEDİYE
PERSONELİ
İFTAR
YEMEĞİNDE
BİR ARAYA
GELDİ

Beypazarı Belediye Personeli her yıl olduğu
gibi bu Ramazan ayında da iftar yemeğinde
bir araya geldi. Fatih Külliyesi’nde organize
edilen, 400 kişinin katılımıyla gerçekleşen
iftar yemeğinde Belediye personeli ve aileleri
birlikte güzel bir iftar geçirdiler.

Yaz sıcakları arttıkça ilçemizdeki trafik kazalarının
da arttığını görüyoruz. Dr. İsmet Bilgiç Sağlık
Derneğine göre sıcaklarla birlikte ölüme yol açan
kazalarda artış var. Dr. İsmet Bilgiç Sağlık Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Abdullah Özdemir ısınan
havanın sürücüleri olumsuz etkilediğini, dikkat eksikliği, sabırsızlık, tahammülsüzlük sinirlilik, biran önce
ulaşma isteği ve aşırı hızın kazalarda rolünün
olduğunu belirtti.
Dr. İsmet Bilgiç Sağlık Derneği (DİBSEÇDER) yaz
aylarında tarım araçlarının, aşırı saban balyası yüklü
römorkların, biçerdöverlerin kazalara yol açtığını
vurguladı. Sünnet, düğün konvoylarının, asker
uğurlamalarının trafiği kilitlediğini, mutlu anları
acıya dönüştürebildiğini, küçük yaştaki çocukların
gösteriş yaparcasına bisiklet motosiklet kullanmalarının sakıncalarını hatırlattı.
Sağlık derneği sıcakta kendini bedenen ve ruhen iyi
hissetmeyen sürücülerin yola koyulmamalarını,
şehirlerarası seyahatlere mümkünse serin vakitlerde,
sabah ya da akşam çıkmayı, kesinlikle alkollü yola

Turizm derneği
Beypazarı için
kolları sıvadı

Beypazarı Kültür ve Turizmini geliştirme ve
koruma Derneği yönetim kurulu Başkanı Nusret
Erdoğan basına yaptığı yazılı açıklamada Dernek
yönetimini devir aldıkları günden itibaren yoğun
bir faaliyet içinde çalıştıklarını Beypazarı’ndaki
turizmimizi geliştirebilmek adına aktif bir çalışma başlattıklarını bildirdi. Öncelikli olarak turizmden yararlanan Lokanta işletmeleri, konaklamacıları, gümüş imalatçıları ve satıcıları, kuru
fırınları, şekerlemeciler, tatlı sucuğu ve TarhanaMakarna satıcıları ile ayrı ayrı toplantılar yaptık
öncelikle eksikliklerimizi, yanlışlıklarımızı, hatalarımızı dile getirdik. Bunları en kısa zamanda
düzeltmemiz gerektiğini ve bunun için de
Belediye Başkanımızdan destek alarak, Belediye
Zabıtası ile işbirliği yaparak, yanlış yapanları
uyardık. Dernek yönetimi olarak ilçemizi en iyi
şekilde tanıtabilmek için TV kanalları ile
görüşmeler yaptık. Bunlardan bir tanesi ile Sahur
Programı yaptık. Ayrıca bu hafta Ankara’da
dağıtılacak olan 10 bin adet broşür bastırdık.
Turizm Derneği olarak amacımız ilçemizde her
geçen gün gelişen ve büyüyen turizmimizi en
yüksek seviyeye çıkarılması için çaba ve gayret
içindeyiz. Yönetim olarak tüm mesaimizi bu
yönde harcamaya devam edeceğiz.

koyulmamayı sağlık verdi. Yüksek sesli ve hızlı
ritimli yabancı müziğin dikkati dağıttığı, sürücüleri
farkında olmadan ruhen hızlı araç kullanmaya ittiğini
iddia etti.
Seyahat esnasında cereyanda kalmanın boyun ve sırt
ağrılarına yol açabildiği, sürekli kambur araç kullanmanın bel ağrılarının sebepleri arasında olduğu belirtildi. Araçtan terli inip soğuk içecekler içilmemesini
de tavsiye hemşerilerimize etti.
Yolların ortak kullanım alanı olduğunun unutulmaması, diğer sürücülerin haklarının ihlâl
edilmemesinin gerektiği, bazen de hakkın kullanılmamasının mesela yeşilde geçme hakkının bile kullanılmamasının (dalgın sürücülerin olabildiği varsayımıyla) kazaları önleyebildiğinin akılda tutulmasının
yararlarını hatırlattı.
Dr. İsmet Bilgiç Derneği Yönetim Kurulu üyesi Dr.
Abdullah Özdemir hemşerilerimizin, Nallıhan, Ayaş,
Güdül gibi ilçemizden gelip geçen gölgemiz sakinlerinin de sağlıklı, güvenli, huzurlu, kazançlı bir yaz
geçirmelerini dilediğini söyledi.

Mundarcı Deresi Islah Edildi

İftar yemeğine; Beypazarı Belediye Başkanı
M.Cengiz Özalp, Belediye Meclis Üyeleri,
daire müdürleri ve belediye personeli katıldı.

Beypazarı Belediye Başkanı M.Cengiz Özalp
iftar yemeğinin ardından yaptığı konuşmada
belediye personeline çalışmalarından dolayı
teşekkür etti. Özalp, Ramazan ayı toplumda
birlik ve beraberliğin daha kuvvetli perçinlenmesine vesile olan bir aydır, tüm çalışma
arkadaşlarımız ve aileleriyle böyle bir günde
bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile
getirdi.

HABER-İLAN

Sağlık Derneği Sürücüleri Uyardı
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Şehir merkezinin ortasından geçen ve geçmiş
yıllarda üzeri tamamen kapatılan Mundarcı
Deresi ıslah edildi.
Özellikle yaz aylarında çevreye yaydığı kötü
kokularla bölgede yaşayan vatandaşları rahatsız
eden Mundarcı Dersi Beypazarı Belediyesi’nin
girişimleri neticesinde temizlendi.

Şehir
merkezinde
gözle
görülmeyen
ancak şehrin alt
yapısında önemli
bir konuma
sahip olan dere,
yağmur suları
toplanmasında
etkindi. Ancak
bu kapalı alan
kottan kaynaklanan sebeplerden dolayı
beraberinde; tarihi mekanlarda
bulunan konutlar
ve çarşıdaki işyerleri kanalizasyonlarının deşarj olması sebebiyle ağır kokulara sebep vermekteydi.
Belediye Başkanı M.Cengiz Özalp tarihi mekanların ve tarihi çarşıdan geçen ve kötü kokulara
sebep olan derenin15 günlük bir çalışma ile
ıslah edildiğini belirtti.

BEYPAZARI BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
KANALİZASYON BÖLÜMÜ
2009 YILI NİSAN-TEMMUZ AYLARI
FAALİYET RAPORU

1-) Kanalizasyon Bölümü Görevleri
•Yağmur ızgaraları ve bacalarının temizliğini periyodik
olarak yaptırmak
•Vidanjör ve Kanalizasyon hattı döşeme ekiplerini organize
etmek
•Belediyemiz arıza ihbar servisine gelen halkın şikayetlerini
alıp değerlendirmek
•Gece acil durumlar için nöbetçi ekip bulundurmak
•Şebekenin yapım ve onarımı için gerekli malzemeyi temin
etmek
•Operatör ve Şoförün eğitilmesi ve araçların bakım
onarımını takip etmek
•İleride doğabilecek ihtiyaçlara göre yeni şebeke ilavesi
•Kanalizasyon hatlarımızda meydana gelecek her türlü
arızanın giderilmesi
•Yeni kanalizasyon hattı bağlayacak başvuruların yerini
göstermek, kanalizasyon bağlantısının doğru olarak yapılıp
yapılmadığı kontrol etmek
•Kanalizasyon hatlarımızda bulunan gereksiz hatları iptal
etmek
•Yeni kanalizasyon hatlarımızı yapımı için ilgili keşiflerinin
çıkarılması
•Yağmur ve sel baskınlarına karşı tedbirleri alarak gece
gündüz sürekli ekip bulundurmak
•Yapılacak inşaatların kanalizasyon şebekesine uygunluğunu
kontrol etmek
•İhtiyaç olunduğunda ilçemize bağlı Belde, Köy ve
Kasabaların Vidanjör ihtiyaçlarını sağlamak
•Mevcut kanalizasyon şebekemizi imar planına uygun
olarak İller Bankası ile koordineli olarak çalışarak projelendirmesini sağlamak
Söz konusu faaliyetler 1 Tekniker, 1 Şoför, 1 Operatör,5 işçi
ve Akyazı Terfi İstasyonumuzda bulunan 1 Bekçi tarafından yürütülmektedir. Bölümümüzde 1adet Vidanjör, 1 adet
traktör kepçe bulunmaktadır.
2-) Ekipler
•Mevcut Kanalizasyon Şebekemizde meydana gelen
toplam 177 noktada çıkan arızaların giderilmesi ve onarılması etkinliği gerçekleştirmişlerdir.

•Bu aylar içinde mevcut yağmur ızgaralarının temizliği ve
bakımı 17 noktada yapılmıştır.
•Kanalizasyon Yapım işleri bu dönemde KORİGE boru ile
yeni kurulan
- Yalçıntaş Kooperatifi önünde bulunan şebeke hattımız Ø
300mm boru ile 150 metre ve 3 adet rögar bacası yapımı
gerçekleşmiştir.
Mundarcı çıkışı kanal çalışması
İnözü Deresi Mundarcı çıkışında bulunan şebekemizde
oluşan arıza nedeniyle yapılan çalışmamızda Ø 300mm
boru ile 100 metre ve Ø 200mm boru ile 10 metre
döşenerek arıza giderilmiştir.
As-Em Benzinliği Beton Büz Sökülmesi
-Karayolları Duble Yol çalışmasında zayi olacak Akyazı
mevkii As-em petrol önünde bulunan yağmur suyu için
daha önceleri döşenen 140 metre Ø 600mm beton büz yerlerinden çıkarılarak atölyemize nakledilmiştir
Söz konusu Ø 600mm beton büzün 20 metresi Başağaç
mahallesi Beykent kooperatifi yanında yeni açılan imar
yolumuza döşenmiştir.
-Karayolları Duble Yol çalışmasında başağaç Mevkiinde
yol geçiş kanal hattımız Ø 200mm korige boru ile 45 metre
döşenerek Yol genişliğine uygun hale getirilmiştir.
-Hacıkara M. Doğankent kooperatifi yanı birlik apartmanı
kanalizasyon hattı Ø 200mm korige boru ile 15 metre
döşenerek sık sık meydana gelen kanal arızası giderilmiştir.
-Muhtelif cadde ve sokaklarda(Sanayi İlköğretim okulu
bahçesine 7 adet kapak verilmiştir) bu aylarda toplam 17
adet döküm rögar kapağı montajı kanalizasyon hatlarımıza
yapılmıştır.
-Ekiplerimiz tarafından Belediyemiz Binası çatı tamiratı
sonunda ek yapılan yağmur oluğu iniş bağlantıları
yapılmıştır.
Belediye İş hanı yağmur oluğu bağlantı çalışması
- Vidanjör İle belediyemiz sınırları içinde bulunan Fosseptik
Kuyuları 12 noktada çekilerek boşaltılmıştır.
-Ekibimizde bulunan fayans ustası ile Belediyemize ait
tesislerde(taş mektep vs..) meydana gelen fayans tamiratları
yapılmıştır.
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Sayın Başkan, Sevgili Konuklar;
Keçiören Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen uluslar arası Ramazan
etkinlilerine hoş geldiniz. Onur verdiniz. İftar
sonrasında zamanınızı ayırarak geldiğiniz için
sizlere ve emeği geçenlere Kıbrıs Türk Kültür
Derneği adına teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi sunuyorum.
Kıbrıs Türk Kültür Derneği kurulduğu 1948
yılından günümüze dek Türk varlığının adada
kalıcı olmasını sağlamak için çalışmalarını
sürdürmektedir. Bu çalışmalarını sürdürürken
Anadolu’nun güzel insanları ile devamlı
olarak bağlantı içinde olmuştur. Bu güzel
bağlantı ve birliktelik sonrasında ise Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurmuşlardır.
Kıbrıs Türk Kültür Derneği olarak Kıbrıs’ı
ulusumuzun bir davası olarak görmekteyiz. Bu
nedenle de Anadolu’nun bağrından çıkmış
olan tüm siyasi partilere de eşit mesafedeyiz.
Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları dışında
yaşamakta olan Türklerden yalnızca Kıbrıs
Türkleri, Anadolu coğrafyasını Anavatan
olarak kabul etmektedirler. Bu husus böyle bilinmeli ve kabul edilmelidir.
Bu kabul sonrasında Kıbrıs Türklerinin
başlarının sıkıştığı anda Anadolu’nun güzel
insanları kardeşlerinin yardımına koşmuştur.
Anadolu’nun güzel insanlarına buradan bir kez
daha sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunmak
istiyorum.
Ana ile evlat düzeyinde yürütülmekte olan bu
ilişkilerden rahatsızlık duyanların da olduğunu
belirtmek istiyorum. Bu aymazlar bu ilişkiyi
bozabilmek adına bir takım çalışmaları
sürdürdüklerini de bildiğimizi huzurunuzda
yinelemek istiyorum. Bu ilişkiyi bozabileceklerine de inanmıyorum. Çünkü bu temel 1571
yılımda atılmıştır.
Kendi çocuklarını, Rumlarla Yunanlıların
soykırımından kurtarmak için karşılık beklemeden göndermişlerdir. Anadolu’nun bu
fidanları canları vererek kanları dökerek
Kıbrıs’ı bir kez daha vatan yapmışlardır.
Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti’nden sonra
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sınırlarını
kanları ile çizmişlerdir.
Can verilerek kan dökülerek çizilen bu sınırların nasıl geri alınabileceğini sizlerde en az
bizler kadar bilmektesiniz. Buna izin vermeyeceğinize olan inancımı da sizlerle paylaşmak
istiyorum.
Sayın Başkan,
Kıbrıs’ı vatan yapmak için canlarını veren aziz
şehitlerimizin anılarının ilçeniz Belediye sınırları içinde yaşatmanın sizler içinde bir büyük
onur olduğuna inanıyoruz.
Başkent Ankara’da bir ilk olan “Kıbrıs Türk
Şehitleri Anıtı ve Parkının” yapımına
Belediyenizin Meclis üyelerinin de verecekleri
katkılarla en kısa sürede bu işin üstesinden
geleceğinize inanmaktayız.
Bu onurlu, onurlu olduğu kadar ulvi görevi
yerine getirerek Kıbrıs Şehitlerinin ruhlarının
huzur içinde olmalarını sağlayınız.
Keçiören’de oturmakta olan Anadolu’nun
güzel insanlarının sizlere “katkı veriyoruz
destekliyoruz” dediklerini de duyar gibiyiz.
Ramazan ayının aydınlığında aziz şehitlerimizi
bir kez daha rahmet ve minnetle anmak istiyorum. Ruhlar şad olsun…
Bu inançla beni sabırla dinlediğiniz için Sayın
Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın şahsında
hepinize teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunuyorum.
SEVGİ ile kalınız…
24 Ağustos 2009 - Ankara Kıbrıs Türk Kültür Derneği
Genel Başkanı
-Kanalizasyon Ekiplerimiz bu dönemde şebekemizin dışında meydana gelen tıkanmaları basınçlı su ile açmak için 42
özel hatta müdahale ederek açılmıştır.(Belediyemiz tarafında ücret fişi kesilerek gelir elde edilmiştir.)
3-) Proje Çalışmalarımız
- İller bankası ile müşterek çalışılarak kanalizasyon hatlarımızın projelendirilmesi için mevcut hatlarımız ve imar
planı bulunan bölgeler proje etüt çalışması tamamlanmış
olup, projelendirme aşamasına getirilmiştir.
Arıza Ekiplerimiz gündüz mesaisindeki bu çalışmalarının
yanında 16:30- 08:00 arası 1 vidanjör ekibi ana şebeke
üzerinde oluşan kanalizasyon arızalarına müdahale etmektedirler.Bu arızalardan dolayı abonelerimizde kesinlikle ücret
talep edilmemektedir..
4-) Kanalizasyon alt yapısının Güçlendirilmesi:
Tarihi, Turizmi Kültürel ve doğal dokusu , sanayisi ve
ticari kimliği ile 21. Yüzyıl Türkiye’sinin kenti olma yolunda ilerleyen Beypazarı’mızın Fosseptik çukurlarının
olmadığı , evsel ve sanayi atıklarının , şehir halkının
sağlığını gözetleyen sistemlerle ilçe dışına taşındırdığı bir
Beypazarı, Müdürlüğümüzün temel hedefleri arasında yer
alıyor.
Beypazarı’nın sağlıklı bir kanalizasyon alt yapısının kavuşturulması için tarihini en kapsamlı çalışmasını başlatan
Müdürlüğümüz beş yıllık hedef program doğrultusunda
Kanalizasyon sisteminin proje edilmesi ve mevcut sistemin
revize edilmesi, Atık su arıtma tesisi yapılması ile ilçe bir
başta öteki başa kanalizasyon sistemine kavuşmuş olacaktır.
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Beypazarı Ekonomisi gün geçtikçe daralıyor ve gelir seviyesi düşüyor.

TAVUKÇULUK
Beypazarı'nın havuç dışındaki en ünlü ürünü tavuk.
Kanatlı sektöründe üretim yapan Beypi, Türkiye'nin
hemen hemen bütün pazarlarına ulaşıyor. Beypi hem
yem fabrikası hem de tavukçuluk üzerine çalışıyor.
Mudurnu Tavukçuluk'u vuran kriz Beypi'yi sıyırıp
geçti.
MADENCİLİK (trona)
Beypazarı'nda yakın zamanda çıkan turona madeni,
şimdi üretime geçiyor.
Madencilik Beypazarı’nın yeni umudu oldu.
Beypazarı Trona madeni ve Adularya Kömür
İşletmeleri ve yeni açılacak Termik Santral
Beypazarı’nın yeni umudu oldu.
KAMYON KASASI (AĞAÇ KAROSER)
Beypazarı'nın bir başka yönü, kamyon kasası üretimi.
Beypazarı tarihi evleriyle ünlü olduğu kadar karoser
sanayisiyle de haklı bir üne sahip. Beypazarı
karoserinin isteğe göre yapılışı, iyi ahşap kullanılması ve dayanıklılığıyla Beypazarı karasörü
markalaştı. Adını Beypazarı ilk olarak Karasörü ile,
sonra Gümüş Telkari ile, Maden suyu ile, sonrada
ahşap evleri ile duyurmaya başladı. Türkiye'nin dört
bir yanındaki karayollarında kamyonların arkasına
baktığınızda 'Beypazarı' yazısını, görürsünüz. Çünkü
bu iş, ilçenin oldukça köklü işkollarından biri.
Örneğin Osmanlı padişahlarının saray arabaları, hep
Beypazarı'nda imal edilirmiş. Şimdi de kamyon
kasaları burada üretiliyor. İlçe sanayisinde önemli bir
yere sahip olan karoser imalatı son günlerde sıkıntı
yaşıyor. Sektör çökmek üzere. İlçemizde karoser
sanayisinin eski güzel günlerine dönmesi için
arayışlar sürüyor.
BEYPAZARI AHŞAP EVLERİ (TURİZM)
Tarihi Beypazarı Evleri'nde yapılan restorasyon
çalışmalarından sonra turist sayısı, 50 binlere ulaştı.

1980 12 Eylül darbesi ile Beypazarı’na atanan
Belediye Başkanı Turan Kambarlioğlu ile başlatılan
ilçenin tanıtım atağı, Turistik otelin yapımı ile
Beypazarı’nda Turizme ilk adım atıldı. Daha sonra
Belediye Başkanı seçilen İbrahim Demir ve İlçe kaymakamı Musa Uçar işbirliği ile ilçenin Turizm
kapıları aralandı ve ciddi yatırımlar yapıldı. Daha
sonraki dönem Belediye Başkanı seçilen Mansur
Yavaş döneminde ev restorasyonları ile başlatılan turizm ayağı, basın ve medya tanıtım atağı sayesinde
ilçeye ciddi manada turist gelmeye başladı.
BEYPAZARI GÜMÜŞÜ
Gümüş satan dükkan sayısı
artarken, atölye sayısında
ciddi boyutlarda azalma
oldu. Beypazarı Telkari üretimi yerini İstanbul işine ve
döküm gümüş işine bıraktı.
Beypazarı Telkari Gümüşü
görkemli günlerini turizm
süreci içinde kaybetti.
Beypazarı gümüşünü tanıtmak için fuar katılımları
azaldı. Beypazarı telkari
gümüşü yerini döküm gümüş sektörüne bırakmaya
başladı. Gümüş Döküm atölyeleri artış gösterdi.
Beypazarı’nın gümüş sektöründe yeni bir umut
Gümüş döküm işletmeleri. Temennimiz Beypazarı
gümüşünün el işçiliği olarak Telkarideki eski günlerine dönmesi.
BEYPAZARI ÜRÜNLERİ PATENTLİ
Beypazarı'nın cevizli sucuğu, güveci, havuçu, telkari
gümüşü, sıkma pişmaniyesi ve mumbar sucuğu
meşhur. Bunların patenti artık Beypazarı'na ait. Bu
arada ilçede turizm hareketlerinde de bir canlanma
olduğu görülüyor.

ALAATTİN SOKAKDA YENİ DÜZENLEME
ürün satan tezgahların çoğu kadınlara ait.
Belediye Başkanı Cengiz Özalp ve Turizm
Derneği tarafından bu tezgahlar yeniden düzenlendi ve tezgah sayısına sınır getirildi. Tek fiyat
ve daha kaliteli ürün sloganıyla Alaattin sokakta
Ramazan öncesi arzu edilen düzen ve disiplin
sağlandı. Uygulama esnaf ve halk tarafından
beğeni ile karşılandı.

Alaattin sokakta yeni düzenleme yapıldı.
Beypazarı Turizm Derneği tarafından Alaattin
sokakta satış reyonları düzenlendi ve numaralandırıldı.
Alaattin sokakata satış tezhaglarını çoğu yöresel

BÖLGEYÝ WEB’LÝYORUZ

ORTA ANADOLU A.Þ. WEB HÝZMETÝNÝ AYAÐINIZA GETÝRDÝ.
tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
ODTÜ nic.tr Ýdari sorumluluk yetkimizle
.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
tescillerini de biz yapýyoruz

Alan adı tescili ve Hosting bayililiklerimizle

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL
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.com - .net - .org - .býz - .ýnfo
alan adý tescillerinide biz yapýyoruz.
Web sitenizin yayýnlanmasý hizmetinide biz veriyoruz.
Domain paketlerinizi de bizden alabilirsiniz.
Sýnýrlý ve sýnýrsýz Paketleriniz bizden.
Evinizden, veya iþyerinizden sitenizin kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz.
Ýsterseniz tüm hizmetleri bizim yapmamýzý talep edebilirsiniz.
Beypazar’na yepyeni bir hizmet ve yeni bir fýrsat.
Domain ve Hosting Paketlerinde
Ýþte size bir Fýrsat
İnternet Hizmetleri Bayisi Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.
Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
Hostinginizi
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
FİYATLARI
Ýþte size fýrsat. Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin .Bize Transfer Edin
DÜŞÜRDÜK
İmkanlardan
Sizinde bir siteniz olsun.
Yararlanın

Fiyatları Düşürdük

700 MB Web alanı 4 GB Trafik Hızı, 50 adet 20 MB lık mail
Hosting ve Web Alan adı alımı sadece 65 YTL
Web Sitem Yok Elektronik Posta Adresi Alabilirmiyim? Evet Herkese Elektronik Posta
Ýsterseniz Web tasarýmlarýnýzý da biz yapýyoruz.
Kendinizin yaptýðý veya baþkalarýna yaptýrdýðýnýz Web sayfalarýnýz var, ama siteniz yok.
Gelin size bir site kuralým. Hemde size özel elektronik posta hesabýnýz olsun.
Tel:762 51 63 Beypazarý/ANKARA

TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Sıcaklık Yavaş Yavaş
Azalıyor

Hava, başta Akdeniz ve Ege sahilleri olmak üzere
Türkiye'nin önemli bir bölümünde az bulutlu ve
açık geçerken, sıcaklık Türkiye genelinde yavaş
yavaş azalmaya başladı.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden edinilen
bilgiye göre, Öğle saatlerinden sonra Doğu
Anadolu'nun kuzeydoğusu (Erzurum, Kars, Ağrı,
Iğdır), Bolu, Karabük, Eskişehir, Rize, Van ile
Adana ve Mersin'in iç kesimleri, gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinin
kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve
gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin
ediliyor.
Hava sıcaklığı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece
azalarak, güney bölgelerde mevsim normalleri
üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri
civarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz
kıyıları ile zamanla güneydoğu bölgelerimizde
batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta
kuvvette esecek.
-BÖLGELERE GÖRE HAVAMarmara: Az bulutlu ve açık, doğusu ile zamanla
bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleri
aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.
Ege: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri
parçalı bulutlu.
Akdeniz: Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu
parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adana ve
Mersin'in iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak
üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.
İçanadolu: Az bulutlu ve açık, kuzeybatısı parçalı
bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve
Ankara'nın Kızılcahamam, Kazan ve Beypazarı
ilçeleri kısa süreli sağanak yağışlı.
Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık, zamanla iç
kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra
Bolu ve Karabük çevreleri kısa süreli ve yerel
olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak
yağışlı geçecek.
Orta ve Doğu Karadeniz: Az bulutlu ve açık,
zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize ve Hopa çevreleri kısa süreli
ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı olacak.
Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, zamanla
kuzey ve doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusu (Erzurum, Kars,
Ağrı, Iğdır) ile Van çevreleri kısa süreli ve yerel
olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak
yağışlı geçecek.
Güneydoğu: Az bulutlu ve açık.

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

Beypazarı için Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden
sonra Kars, Ağrı, Iğdır ile Adana ve Mersin'in kuzey
ilçelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve
gök gürültülü sağanak şeklinde yağış geçişlerinin
görüleceği tahmin ediliyor.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan
tahminlere göre, ülkemizin güney kesimlerinde mevsim
normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri
civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bugün iç ve
doğu bölgelerimizde 1 ila 3 derece artması bekleniyor.
Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz
kıyıları ile güneydoğu bölgelerimizde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı
illerimizde beklenen hava durumuyla günün en yüksek
sıcakları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Az bulutlu ve açık 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 30
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle
saatlerinden sonra kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel
olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
34
Antalya: Az bulutlu ve açık 36
Samsun: Az bulutlu ve açık 27
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 27
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve Sıcaklık (ºC)
30°C
açık 36
Nem (%)
24

Beypazarı’nda ise son 6
günlük hava tahmin
raporu ise şöyle;

29 Ağustos Cumt.
En Yüksek
30°C
En Düşük
15°C

01 Eylül Salı
En Yüksek
30°C
En Düşük
15°C

Basınç (hPa)
1002,2 hPa
.......
Görüş (km)
Rüzgar (km/sa) Kuzeydoğudan 17

30 Ağustos Pazar
En Yüksek
32°C
En Düşük
15°C
02 Eylül Çrşam.
En Yüksek
30°C
En Düşük
15°C

31 AğustosP.tesi
En Yüksek
31°C
En Düşük

17°C

03Eylül Perşem.
En Yüksek
29°C
En Düşük
14°C

Ankara ve İlçelerinde
13 camide hatimle
teravih namazı kılınıyor
Biride Beypazarı
Tabakhane Camii

Başkentte ayrıca, 13 camide hatimle teravih
namazı kılınabilecek. Hatimle namaz kılınacak
camiler şöyle:
''Altındağ - Hacı Bayram Camisi, Ayaş - Merkez
Bünyamin Camisi, Beypazarı - Merkez
Tabakhane Camisi, Çubuk - Merkez Yeni Cami,
Elmadağ - Ulu Cami, Keçiören - Rabia Hatun
Mescidi, Mamak - Altıağaç Türbe Camisi,
Mamak - Kutludüğün Yeni Cami, Polatlı Şehitlik Camisi, Pursaklar - Hz. Ebubekir
Camisi, Sincan - Andiçen Camisi, Yenimahalle Sami Efendi Camisi ve Yenimahalle Çavuşoğlu Camisi.''
Beypazarı Tabakhane Camiinde Hatimle Teravih
Namazının kılınışı çok eski tarihe dayanıyor.
Osmanlıdan günümüze bu camide Hatimle
Teravih Namazı kılınması geleneksel hale
gelmiş durumda.
FOTOÐRAF
ALBÜMÜNÜZDEKÝ TÜM
FOTOÐRAFLARINIZ
VCD - DVD ALBÜM HALÝNE
GETÝRÝLÝR.
1 CD ALBÜ M 130 YTL.

DÜĞÜN SÜNNET NİŞAN
VİDEO KASETLERİNİZ
CD YE AKTARILIR

ORTA ANADOLU REKLAMCILIK A.Þ.

Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

Tel: 762 51 63 Fax: 762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA

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

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

DİJİTAL BASKI MERKEZİ
Kaşeleriniz 20 Dakikada hazır

Kemal ÇELEN Gsm: 0.532.557 98 53

