Havuç'un memleketi Beypazarı

*www.yeniyildizgazetesi.com

*idare@yeniyildizgazetesi.com

Kemal ÇELEN-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 ortalamasının 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.

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

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.

*www.ortaanadoluas.com

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

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.'
Havuç suyu "Beypazarı’nda havuç üretimi çok
eskilere dayanıyor. Bugün havuç ilçenin en
Devamı sayfa 3’de
önemli tarım ürünü.
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‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
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İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.
TE LEFONUNUZ

Bayram tatilinde tatilcilerin tercihi Beypazarı oldu.
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Şeker bayramının hafta sonuna denk gelmesi
nedeniyle 3 günlük bayram tatilinde yakın yerler
tercih edildi.
Başkent Ankara’nın tarihi ve turistik ilçe
Beypazarı kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı
sıra Ankara ve İstanbul’a yakın olan yakınlık
avantajı ile çekici tatil beldesi seçenekleri arasında yerini aldı.
Bayram tatili için Ankara’nın turistik ilçesi
Beypazarı’nda Bayram tatili için farklı seçenekler
sunulması bayramcıların tercihi oldu.
Konaklamalı veya günü birlik geziler için tercih
edilen Beypazarı yöresel yemekleri, tarihi konakları ve doğal atmosferiyle gözde turizm merkezlerinden biri.
Bayram amaçlı tatil gezisi yapanlar restore edil-

erek pansiyon hizmeti veren tarihi konaklarda
konaklamalı tatil seçeneğinin yanı sıra günübirlik
gezilerle de Beypazarı’nda farklı bir gün geçirdiler.
Bayramın üç günü, özellikle 2 nci ve 3 ncü günü
Beypazarı Festival havasında kalabalık geçti.
Beypazarı Ankara'ya daha yakın olması nedeniyle
o bölgeden daha çok ziyaretçi alıyor. Ancak son
yıllarda diğer büyük şehirlerden de Beypazarı'na
gelenler artmış. Ankara'dan Beypazarı'na ulaşmak
için eski Ankara-İstanbul yolu üzerindeki Sincan
Yenikent yol ayrımından devam etmek gerekiyor.
100 km. Bu istikametten Ayaş Beypazarı yoluna
çıkılıyor. Ankara- Beypazarı arası yaklaşık 1,5
saat sürüyor. Özellikle haftasonları Ankara'dan
Beypazarı'na 15 dakikada bir özel otobüsler
kalkıyor.
İstanbul'dan gelmenin en kolay yolu ise TEM
Otoyolu üzeriden. 320 km. Adapazarı'nda Akyazı
çıkışından girdikten sonra Ankara tabelaları sizi
Beypazarı'na ulaştırıyor.
Yolda çoğunlukla yemyeşil ormanların içinden
gidiliyor. Keyifli bir yolculuk ama yer yer virajlara dikkat etmek gerekiyor. Beypazarı'na
vardığınızda artık bir açık hava müzesinde
olduğunuzu hissediyorsunuz. Tarihi İpek Yolu
üzerindeki yörede şehirden tamamen uzak bambaşka bir havaya bürünüyorsunuz.
Beypazarı'na günübirlik gelenler de var konaklarda gece kalanlar da. Böylece ziyaretçiler 150-200

yıllık hayat tarzını her yönüyle yaşama şansı
buluyor. Konak yerine otelde kalmak isteyenler
için de Akşemsettin Otel hizmet veriyor. 1998
yılında başlayan 2001 yılında hız kazanan
restorasyonlardan sonra Beypazarı bambaşka bir
görünüme bürünüp turistik bir yöreye dönüşmüş.
Beypazarı'nın ziyaret edenlerin bazıları yörenin
otantik havasını bazıları ise insanlarının sıcakkanlılığını vurguluyor.
Beypazarı'nın en çok ilgi çeken yanı şüphesiz
konakları. Beypazarı evleri çoğunlukla 2 yada 3
katlı ahşap yapılar. 3500 konaktan 530'u restore
edilmiş. Diğerleri için de çalışmalar sürüyor.
Alaaddin Sokak Beypazarı'nın en gözde yerlerinden. Çünkü bu sokak, restorasyonu tamamlanmış ve hizmete açılmış birçok tarihi konağı
barındırıyor. Konaklarda fiyatlar ortalama gecelik
50 YTL. Bazı odalarda klima da bulunuyor.
Beypazarı turistik bir yöre haline gelirken alışveriş imkanları da artmış. Hamaktan örtülere
tarhanadan Beypazarı kurusuna, yöre halkı ürettiklerini ziyaretçilere suruyor. Çarşamba, cuma ve
cumartesi günleri yöresel ürün standları kuruluyor. Belediye tüm satılan ürünler için standart bir
fiyat belirlemiş. Ama yine de biraz pazarlık
payını hesaba katmak gerekiyor.
Ve beypazarı havuç sevenler için adeta bir cennet.
Demirciler çarşısı yol üzerindeki havuç suyu
sıkanlardan bir havuç suyu alıp içmeden dönmek
zor.

Bu eğitim öğretim yılında 32 ilde 5 yaş grubundaki
tüm çocuklar okul öncesi eğitime alındı. Ayrıca 1
milyon 307 bin çocuk da ilköğretime başlamış oldu.
Yeni Eğitim öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılar diliyoruz.

Okullarda ders zili 3 ay aradan sonra yeniden çaldı.
2009-2010 eğitim öğretim yılı birinci döneminde
yaklaşık yaklaşık 15 milyon öğrenci ile 600 bin
öğretmen için ders zili çaldı.

Yaz tatilinin Ramazan Bayramı tatili ile birleştirilmesiyle yaklaşık üç ay tatil yapan öğrenci ve öğretmenler ders başı yaptı. İlköğretim ve liselerde eğitim
gören ve okula yeni başlayan yaklaşık 15 milyon
öğrenci için ders zili çaldı. Günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler yeni üniformaları ve
yeni çantalarıyla okulun yolunu tuttu. Okula bu yıl
başlayan öğrenciler ise anneleri veya babaları ile
okula gitti.
Yaz tatilini gezerek ve memleketlerine giderek köyde
geçiren öğrenciler en çok arkadaşlarını öğretmenlerini ve okulu özlediklerini belirtti. Birbirilerine
sarılarak hasret gideren ğrencilerin bu yılki eğitim
maratonu 18 Haziran 2010 yılında sona erecek. 5
Şubatta ikinci yarı yıl başlayacak ve 18 Haziranda
sona erecek. Toplam 180 iş günü ve 8 ay sürecek
yeni ders yılına başladılar.

2009-2010 Eğitim öğretim yılı başladı.

ARA SIRA

Ahmet GÖKSAN

a.goksan@hotmail.com

YENİDEN DİRİLİŞ - 2

“Türk halkının can ve mal güvenliği, kağıt
üzerinde sağlanamaz. Bir takım maskaralık
kelimelerle barış sağlamak, yine eski günlere
dönmek demektir ki, başı dik dolaşmak
isteyenler için bu felaket olur. Bizi ancak Türk
askerinin Kıbrıs’taki varlığı ayakta tutabilir.
Bu böyle bilinmelidir.’‘
Dr. Fazıl KÜÇÜK
Yazın kavurucu havasına karşın
Temmuz ayında onurlu iki olayı peş peşe kutSayfa 3’de
lamış bulunuyoruz.

SİZDEN GELENLER

Trafik Güvenliği Yusuf Ayan - BBP MDK Üyesi

İlçemizde her yıl onlarca trafik kazasında hemşerilerimiz, ana, baba, evlât vefat ediyor, yaralanıyor.
Kader diyoruz. Kadere İnandık ve tasdik ettik,
elhamdülillâh. Trafik güvenliğini artırmak görevimiz
değil mi, kaderin arkasına sığınıp tembellik mi ediyoruz? Trafik kazanlarının sorumluluğundan, nedenlerini araştırıp çözüm bulmaktan bu şekilde kaçınmıyor muyuz acaba? İlgili ve yetkilileri uyarmaktan
korkuyor muyuz acaba? Bir transit çevre yolu isteYazısı Sayfa 2’de
mekten çekiniyor muyuz acaba?

Beypazarı’nda Elektrik Kesintisi
Ankara'nın bazı yerlerinde yıllık periyodik hat
bakım-onarım ve işletme çalışmaları nedeniyle
Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri elektrik kesintisi uygulanacak.
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, Çankaya, Mamak, Altındağ Polatlı,
Haymana, Beypazarı, Yenimahalle, Kazan,
Nallıhan ve Gölbaşı ilçelerine bağlı bazı mahallelere 28 Eylül Pazartesi, 29 Eylül Salı ile 30
Eylül Çarşamba günleri elektrik verilemeyecek.

HABER
ÝSTÝHBARAT

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

YE TERLÝ

Kemal ÇE LEN

Beypazarı Karakoca
Maden Suyu
Ekonominin Can
Damarı-2 Haberi 3’de
Resmi Bayram
Kutlaması Yapıldı
Haberi 4’de

Sekli Yaşlılar Köşkünde
Buruk Bayram.
Haberi 2’de

Yeni yapılacak hastane
ihalesi 8 Ekimde
Haberi 2’de

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Beypazarı’nda çalışan mevsimlik işçilerin
çocukları için Ders Zili Çalmadı

Yaklaşık 15 milyon öğrenci yeni eğitim ve öğretim
yılına başlarken, memleketlerinden göç edip çeşitli
yörelere çalışmaya giden mevsimlik işçilerin okul
çağındaki çocukları için ders zili çalmadı.
Beypazarı'nda üretilen havuç, marul, domates, soğan
gibi ürünlerin toplanmasında çalışmak için her yıl
yaz mevsiminde genellikle Doğu ve Güneydoğu'dan
yüzlerce mevsimlik işçi çocukları ile beraber geliyor. Gelen aileler, ekim ayı başına kadar tarlalarda
çalışıyor. Bu nedenle okul çağına gelen çocuklar
okula zamanında başlayamıyor. Bazı öğrenciler
ekim ayında memleketlerine geri dönüp okula
başlayacağını söylerken, bir kısmı ise okula ne
zaman gideceğini bile bilmiyor.
Diyarbakır ve Mardin'den Beypazarı’na mevsimlik
işçi olarak çalışmaya gelen yaklaşık 1000 ailenin
çocukları okullarına geç başlayacak.
Diyarbakır merkez Damlakaya İlköğretim Okulu 4.
sınıf öğrencisi Hatice Çelebi "Diyarbakır'dan buraya
tarlada çalışmaya geldik. Annem ve babam tarlaya
çalışmaya gidiyor, ben de küçük kardeşime bakıyorum. Okullar açıldı, ama ben memleketimize ne
zaman dönüp okula başlayacağımı bilmiyorum."
diye konuştu.
Diyarbakır'da Fatih İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi Osman Aykaç(9), ekim ayının ilk haftası memleketlerine dönüp okula başlayacağını söylerken
sınıf arkadaşı Zeynep Kılıç ise ne zaman okula
başlayacağını bilmediğini ifade etti.
Çadırlarda yaşayan okul çağındaki yaklaşık 60-70
çocuğun bir kısmı okulların açılması ile birlikte
memleketlerine dönüş yaparken, kalan öğrenciler
ailelerinin durumlarına göre memleketlerine dönüş
yaparak okula gecikmeli başlayacak.

Doludan Zarar Gören
Çiftçilerin hasarları ödendi

12 Temmuz da meydana gelen ceviz büyüklüğündeki dolu
yağışında yaklaşık 50 bin dekarlık sebze ve hububat ekili alan
zarar görmüştü. Ürünlerini sigorta ettiren vatandaşların hasarHaberi 4’de
ları ödenmeye başlandı.

Beypazarı Eğlenceleri
Haberi 2 de

Beypazarı Oymaağaç
Köyünde İlginç
Bayram Geleneği
Haberi 4 de

Gençlik Değişim projesi
kapsamında Güney
Koreli 20 öğrenci
Beypazarı’na geldi
Haberi 2’de

Kırbaşına Küçükbaş
Hayvan yıkama ilaçlaHaberi 2’de
ma Yeri
Beypazarı Devlet
Hastanesine Yeni
Doktorlar Geldi
Haberi 2’de

Beypazarı Bayramda
Kanal B Kanalında
Haberi 2’de
Sertifikalı Tohumluk
Kullanım Desteklemesi
Haberi 4’de
Başladı

ARAŞTIRMA-KÜLTÜR-EDEBÝYAT

Sekli Yaşlılar Köşkün'de
Buruk Bayram
25 Eylül 2009 Cuma

Şehir merkezlerindeki huzurevleri bayram sebebiyle
ziyaretçi akınına uğrarken, uzakta kalanlara uğrayan
olmuyor.
Ankara'nın Beypazarı ilçesi Sekli köyünde bulunan
Kimsesizler ve Güçsüzlere Yardım Vakfı Sekli
Yaşlılar Köşkü'nde kalan yaşlılar Ramazan
Bayramı'nı yalnız, hüzünlü, sıradan bir gün gibi
geçiriyor.
Huzurevi sakinleri, akrabalarının ve çocuklarının
kendilerini arayıp sormamalarından şikâyetçi.
Ramazan Bayramı öncesi yazılı ve görsel basında
günlerce akraba ziyareti, birlik beraberlik konuları
işlenirken, Yaşlılar Köşkü'nde Ramazan Bayramı
coşkulu değil sıradan bir gün gibi yaşanıyor. Yaşlılar
Köşkü sakinleri bayramın yalnızlığını kendi aralarında şarkılar türküler söyleyerek unutmaya çalışıyor.

Köşk sakinlerinden Orhan Ermiş (76), "Bir kızım, bir
oğlum var. Ben hayatı zor kazandım, evlatlarıma
bedava hayat bıraktım. Onlar zengin oldular.
Babalarına bakmıyorlar arayıp sormuyorlar. Lanet
olsun böyle evlatlara." şeklinde duygularını dile
getirdi.
Samsun'dan gelip 4 yıldır Sekli Yaşlılar Köşkü'nde
kalan Nejla Özhoşgör ise çoluk çocuğunun, akrabalarının kendisini hiç ziyaret etmediğini, ancak yılda
1-2 sefer telefonla arayıp hal hatır sorduklarını kaydetti. Özhoşgör, "Beş çocuğum var; ama bayramda
yalnızım. Çoluğum, çocuğum işinde gücünde beni
unuttular." dedi. Özhoşgör, söylediği 'Ordunun
dereleri' türküsüyle Yaşlılar Köşkü sakinlerini hüzünlendirdi.

Gençlik değişim projesi
kapsamında Güney
Koreli 20 Öğrenci
Beypazarı’na geldi

TÜRKİYE GÜNEYKORE ikili GENÇLİK
DEGİŞİM programı kapsamında 26 eylül 4
ekim yarihleri arasında Türkiyeyi ziyaret eden
heyetin 27-28 eylül tarihindeBeypazarı ziyareti
Ünivesite Ögrençisi 20 koreli genci
Beypazarında 10 Aile tarafından ağırlandı
kültürel degişim gerçekleştirildi Ögrenciler halk
evinde kendilerini agırlayacak ailelere kendi
kültürlerinden danslar sundular ve daha sonra
Beypazarını gezdiler dier gün Belediye Başkanı
Cengiz Özalp i makamında ziyaret ettiler
Ögrencilerin Başkanın kendilerini makam
odasında agırlamasından dolayı çok teşekkür
ettiler kore de şimdiye kadar hiç bir Başkanın
makam odasını görmediklerini belirttiler
Ögrenciler Başkan Cengiz Özalp e gençler ve
Beypazarı hakkında bir çok soru sordular

KIRBAŞI’NA
KÜÇÜKBAŞ
HAYVAN
BEYPAZARI DEVLET HASTANESİNE YENİ DOKTORLAR GELDİ
YIKAMA
İLAÇLAMA YERİ
YAPILDI

Eylül 2009 dönemi için Kurum İçi Naklen atama
yapılacak münhal kadrolar belirlenerek Sağlık
Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü web sayfasında
yayınlandı. Belirlenen bu kadrolardan hastanemize;
1 Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı
1 Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı
1 Pratisyen doktor

olarak belirlenmiştir. Uzman ve pratisyen doktorların
atamaları ilgili kuranın çekilmesini müteakip yapılacaktır.
Ayrıca 2009 yılı 2. dönem açıktan atama kurası
sonuçlanmış olup, bu kura sonucunda hastaneye 1
Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı atanmıştır.
İlgili uzman doktor hastanedeki görevine henüz
başlamamıştır.
Hastane Acil Servisinde pratisyen hekim olarak
görev yapmakta olan Dr.Yusuf YILMAZ baştabip
yardımcısı olarak atandı. Yeni görevinde başarılar
dileriz.
KOAGÜLASYON TESTLERİ (PTZ-INR-aPTT)
HASTANEMİZDE YAPILMAYA BAŞLADI..!
Laboratuvarımız bünyesine 14.09.2009 tarihinde
hizmete giren Koagülasyon cihazında;
1.
PTZ(Protrombin Zamanı)
2.
INR
3.
aPTT(Parsiyel Tromboplastin Zamanı)
4.
Fibrinojen
testleri çalışılmaya başlandığı ve sonuçların aynı gün
verileceği belirtildi.

YENİ YAPILACAK HASTANE İHALESİ 8 EKİMDE

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Beypazarı 75 Yataklı Hastane inşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi
ihalesini T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
Bilkent Plaza B1 Blok 06530 BiLKENT
ÇANKAYA/ANKARA adresinde08.10.2009 tarihinde saat
14.30 da yapacak.
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Yer tesliminden itibaren 750 (Yediyüzelli) takvim günü
içinde hastane yapılmış olarak teslim edilecek.
Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi P. Katý No: 7-32 Beypazarý
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 Cep:0.532.557 98 53
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Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine
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yazarlarýný baðlar.
Gazetemizde yayýnlanan yazý haber
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Şeker Bayramında Beypazarı
Kanal B de yayınlandı

Ellerin Türküsü adlı programda
Yöresel Beypazarı Tatlıları...

KANAL B Televizyonunda
yayınlanan, yapımcı ve
sunuculuğunu Ayşe
ÖKSÜZ'ün üstlendiği,
Ellerin Türküsü adlı programda Yöresel Beypazarı
Tatlıları görüntülerine yer
verildi.
Ramazan Bayramının 1. günü saat
18:30 da ve Bayramın 2. günü saat 17:00 de yayınlanan programda 80 katlı Beypazarı Baklavası,
Sarımburma, Perçem, Höşmerim, Cevizli
Tatlısucuğu, Sıkma Pişmaniye, Havuç Lokumu,
Havuç Döneri, Şekerleme tatlıları yapılış görüntüleri
yayınlandı.

Beldemizin yayla mevkii yeni pınar önüne sürü
sahiplerinin yaklaşık 10.000-adet küçükbaş hayvanlarını salgın hastalıklardan koruma amaçlı hayvan
yıkama,ilaçlama ve aşılama yeri olarak yaklaşık 300
m2 alanda modern , etrafı demir çitlerle çevrilmiş
tesis inşa edilerek hizmete sunulmuştur.Bundan
böyle küçük baş sürü sahipleri diledikleri zaman
hiçbir bedel ödemeden anılan tesisten faydalanacaklardır.Bu nedenle tesisimizin gelecek yıllarda sağlıklı
kullanılabilmesi için belediye başkanı Mustafa
ATAK "Nasıl bulduysan öyle bırak " anlayışıyle
hizmete açılmış olan bu yerin beldemize hayırlı
olmasını diledi.
Musalla Yeri Üzeri Kapatıldı.
Belediye Başkanı Mustafa ATAK, beldemizin gelmiş
geçmiş ecdatlarımızın ebedi istirahatgahı olan
mezarlık önündeki musalla yerini ve bundan böyle
yaklaşık 10-15 yıl yaz aylarına denk gelen dini
bayramlar öncesi arife günü mezarlık ziyaretinden
önce dua yeri olarak toplanılan alanın üzerinin kapatılarak yaz aylarında güneşin etkisinden ve kış
aylarında da kar ve yağmur yağışlarından halkımızın
etkilenmemesi için bu hizmetin küçük bir parçası
olan alanı tamamlayarak hizmete sunulmuştur.
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SİZDEN GELENLER
Trafik Güvenliği

Trafik Güvenliği
İlçemizde her yıl onlarca trafik kazasında hemşerilerimiz, ana, baba, evlât vefat ediyor, yaralanıyor.
Kader diyoruz. Kadere İnandık ve tasdik ettik,
elhamdülillâh. Trafik güvenliğini artırmak görevimiz
değil mi, kaderin arkasına sığınıp tembellik mi ediyoruz? Trafik kazanlarının sorumluluğundan, nedenlerini araştırıp çözüm bulmaktan bu şekilde kaçınmıyor muyuz acaba? İlgili ve yetkilileri uyarmaktan
korkuyor muyuz acaba? Bir transit çevre yolu istemekten çekiniyor muyuz acaba? Ya da biz, akrabalarımız, yakın çevremiz zarar görünceye kadar
umursamıyor muyuz acaba?
Gözlemlerimize göre en çok ilçemizi doğudan batıya
kat eden Ankara ve İstanbul’a bağlayan, şehrin
ortasından geçen transit yolda gerçekleşiyor.
İlçemizde her yıl araç sayısı arttığı gibi şehir içinden, Alpaslan Türkeş bulvarından transit geçen
kömür külü silobası, çimento silobası, otobüs, tavuk
kamyonu, yem kamyonu, TIR, hususî araç sayısı
artıyor. Transit geçenler hemşerilerimize göre daha
hızlı araç kullanıyorlar. Bu araçlar kazalara sebep
oluyorlar. Transit geçmek için Fatih Çarşısı ışıkları,
Gazipaşa İ.Ö.O ışıkları, Hastane ışıkları, kütüphane
kavşağı, Gazi Gündüzalp ışıkları, Ayvaşık kavşağı,
Kapıağzı ışıkları, Oğuzkent kavşağı yani 5 ışığı ve8
kavşağı aşması gerekiyor. Işıklarda sarıda ya da kırmızı da geçtikleri de oluyor. Anılan ışıklar ve
kavşaklar kazaların en sık görülüğü yerler. Ayrıca
Gazipaşa ışığından hastane ışığına varıncaya kadar
yeşil birkaç kez yanıp sarıya dönüyor hızlanılmazsa
geçilemiyor, bunun düzeltilmesi gerekmez mi?
Rahmetli Azmi amcayı Fatih ışıklarında kaybettiğimizi hala hatırlıyoruz. Geçen haftalarda
Beypazarı İ.Ö.O kavşağında yine transit geçen bir
araçla bir hemşerimizin aracı çarpıştı.
Bu yazıyı yazan ben ve okuyan sizi büyük bir trafik
tehlikesi bekliyor. Erdal Bozkurt bey geçen aylarda
SRT televizyonunda bizleri aydınlattı, kurallara
uymamızı tavsiye etti. Kurallara uymak bir tedbir bir
başka tedbir de transit geçen araçlar için (silobas,
otobüs, kamyon, özel araç, TIR vb.) başka bir yolun
inşa edilmesi, böylece Ticaret Lisemiz, Endüstri
Meslek Lisemiz, Gazipaşa İ.Ö.O, Kütüphanemize
uğrayan öğrencilerimiz, Beypazarı İ.Ö.O, Kız
Meslek Lisemiz, İmam Hatip Lisemiz, Sağlık
Lisemizin öğrenci ve personelinin trafik emniyetini
artırmış oluruz.
Yetkilere, partimize verilen 1500 oyun vebali ve
bütün hemşerilerimizin vebali, kendim ve ailemin
trafik emniyeti için sesleniyorum, trafik emniyetini
artırın, kazaları sıfırlayın her türlü desteği vermeye
hazırız. Bu çağrımız bir şikâyet ya da oy alma
kaygısından kaynaklanmıyor. Kendimiz ve hemşerilerimiz ilçemizden transit geçenler için bunu istiyoruz, bir vebalden biz kurtuluyoruz siz yetkililer
bunun sorumluluğunu taşıyorsunuz.
Çift yolun yapılması, köylere götürülen hizmetlerden
memnunuz destekliyoruz. Bu transit çevre yolununda yapılması tranfik güzenliği için elzemdir. Bu
sadece Beypazarlı hemşerilimize bir hizmet değil
Nallıhan’dan, Çayırhan’dan Ankara’ya giden,
Ayaş’tan İstanbul’a geçenlere de büyük bir hizmet.
Bu manada bölge Vekillerimiz oylarını artırmak
istiyorsa bunu gerçekleştirmeliler. Hangi vekilimiz
ne gün Çayırhan’a, Nallıhan’a, Ayaş’a geldi, sivil
toplum örgütlerini, esnaf odalarını, dernekleri ziyaret
etti, kahvehanelerde bir bardak çay içti? Ortak
sorunlarımızın çözümü için ne ürettiğini tarafımıza
aktardı? Vekillerimiz bu kadar trafik kazası oluyor
neden görmezden geliyorlar? Biz mi hep onlara
gideceğiz?
Bu duygu ve düşüncelerle Fehmi Ustamıza Allah
(c.c.)’den rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum,
mekânı cennet olsun.
Yusuf Ayan
BBP MDK Üyesi

BEYPAZARI EĞLENCELERİ

İnözü Vadisi, araba ile Beypazarı'na 5 dk
mesafede bir mesire yeri. Buradaki tesislere
günübirlik gelip kuş sesleri eşliğinde yemek
yiyenler çoğunlukta. Kuş evi gibi bungalow'lardaki masalar için özellikle haftasonları yer ayırtmak şart.
İnözü Vadisi'nde ister yöresel yemekleri, ister
ızgara çeşitlerini seçebilirsiniz. Sırasıyla Dostlar,
Zindancık ve Cevizlibağ tesisleri benzer
hizmetler sunuyor.
İnözü Vadisi'nden çıkıp, tekrar Beypazarı'na
dönüyoruz. Aradaki yolda giderken sağlı sollu
mağaralar ve ilginç kayalar görüyorsunuz.
Beypazarı'nın eski bağevi eğlencelerini
günümüze taşıyanların başında ise Bayramoğlu

ailesi geliyor. Dört nesil birden, Beypazarı'nın
en gözde gece mekanını işletiyorlar ve profesyonel müzisyenleri aratmayan bir eğlence sunuyorlar.... Mustafa Bey'in hikayeleri ve fasıl
şarkıları ile başlayan eğlence yöresel ördek
dansı ile sürüyor. Grubun en yaşlısı 80'lik
Mehmet Emin Dede'nin arada uykusu gelse de
tefini geç saatlere kadar elinden bırakmıyor...

ÝÞTE GAZETE BU YAA...
Haberler Ýnternette

Belediye İşhanı ve Çarşı
esnafına Özel tarife
Günlük WC ücreti
50 YKR
Sonraki girişler Saat
21.00’a kadar Ücretsiz
Bay-Bayan WC
Doğal Taş Çeşitleri
Hediyelik eşya
El yapım ürünler

FOTO ALİ

Ali BIDAK
Beytepe Mahallesi Dikiciler Sokak
No:34 Beypazarı/ANKARA

PAŞA KONAĞI
Çok yakında Hizmete girecektir.
Konaklama Yemek

Paşa Camii Yanı Tel:0.542.245 22 22
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BELEDİYE İŞHANI
BAY&BAYAN WC
VE HEDİYELİK EŞYA

BEYPAZARI KARAKOCA
MADEN SUYU
EKONOMİNİN CAN DAMARI-2
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Baştarafı Sayfa 1’de
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
ürüne Beypazarı üreticisi çoğu zaman pazar
bulmakta zorlanıyor.
Türkiye'deki havuç üretiminin önemli bir
miktarını karşılayan Beypazarı havucunun
dondurması, suyu, lokumu, sabunu, keşkülü
ve hatta sucuğu bile yapılıyor.
Beypazarı'nda verimli toprak sayesinde sulu
ve leziz havuçlar üretiliyor. Beypazarlılar
havuç ürünleri konusunda oldukça yaratıcılar.
Bilindik havuç suyu dışında havuç döneri,
havuç reçeli, havuç lokumu, hatta havuç dondurması bile yapılıp satılıyor.
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. lçemizdeki
birçok sokakta havuç suyu satıcısı olmasına
rağmen biz bunun ülke geneline yayılmasını
istiyoruz. Sağlığa birçok faydası olan havucun
daha çok tüketilmesi buradaki üreticilerin
yüzünü güldürecektir" dedi.
Konya Tarım İl Müdürü İbrahim Doster ise
Türkiye'nin önemli havuç üretim merkezlerinden olan Beypazarı ilçesinde yer altı
suyunun azalmasıyla, üretimin bir bölümünün
Konya'ya kaydığını iddia etti.
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 betakarotenin, gözleri, yaşlılığın getirdiği görme
zayıflığından koruduğu biliniyor.

HABER-EKONOMİ

Maden suyu geçen haftanın devamı
Firmamızın dolum tesisleri, dönüşümlü ve iadesiz olmak
üzere altı üniteden oluşmaktadır. Dönüşümlü kasa hattımızda teknolojinin en son kullanmış olduğu kasa boşaltma,
şişe yıkama, boş kasa yıkama, şişe dolum makinası ve
otomatik kasalama makinalarından oluşmaktadır.
İadesizlerin dolumunu yaptığımız dört maden suyu üretim
hattımızda ise teknolojinin en son kullanmış olduğu palet
çözme, şişe çalkalama (rinser) şişe dolum ve kapaklama
makinası, etiketleme makinası, optik elektronik kontrol,
shrinkleme makinası, paletleme makinası ve strechleme
makinalarından oluşmaktadır. Firmamız toplamda 252.000
şişe/saat kapasite ile iadesiz ve 40.000 şişe/saat kapasite ile
de dönüşümlü maden sularını HACCP ve ISO 22000-2005
güvencesi ile, hijyenik şartlarda piyasaya arz etmektedir.
Hijyen koşullarına önem göstermekte olan firmamızın
sürekli sağlık bakanlığınca denetimi yanı sıra kendi içinde
özel laboratuvarı bulunmakta olup, her saat başı üretimden
alınan örnekler burada incelenmektedir. Ayrıca sağlık için
en güvenilir ve sağlıklı ambalajın cam şişe olduğunu bilen
firmamız, ürünlerini cam şişe içinde halka arz etmektedir.
2008 yılının temmuz ayında meyve aromalı maden suyu
üretimine başlamış olan firmamız, 51 senelik tecrübe ve
halktan gelen talepten aldığı destekle, doğallığından ödün
vermeden, yapay tatlandırıcı yerine %100 doğal aroma kullanarak meyveli çeşitlerini (elma, vişne, limon, çilek) üretmiştir.
Ayrıca, firmamız 2008 yılı sonunda üretim kapasitesini arttırmak için devreye aldığı, İtalyan SİDEL marka 50.000
şişe saatlik komple şişe dolum hattını Türkiye’mize
kazandırmaktan mutluluk duymaktadır. Böylece, 212.000
şişe/saat iadaseiz üretimi ve 40.000 şişe/saat iadeli üretimi
ile toplamda üretimini 252.000 şişeye çıkaran ve
Türkiye'nin lider kuruluşu olan firmamızın amacı, sağlık
iksiri haline gelen doğal maden suyunu tüketiciye sunmak
ve tüketiciden gelen talepleri daha rahat bir şekilde karşılamaktır.
Madensuyu sektöründe lider konumda olan firmamızı daha
da ileriye taşımak için teknolojik gelişmeleri yakından
takip etmekteyiz. Yurtdışında ve yurtiçinde gerçekleştirilen
madensuyu fuarlarının hemen hemen hepsine katılmaya
çalışmakta ve gerekli gördüğümüz her hangi bir gelişme
varsa firmamıza uygulamaya çalışmaktayız. Türkiye de
madensuyu tüketim oranı az olması nedeniyle öncelikli
hedefimiz madensuyu tüketme bilincini halkımıza
kazandırmak adına reklam ve bilinçlendirme çalışmalarımıza hız vermek istemekteyiz. Bunun yanı sıra
halkımızdan gelen istek üzerine meyve aromalı madensuyu
sektörüne de girmiş bulunan firmamızın amacı, diğer
meyveli maden sularından çok farklı bir lezzet ve doğallıkla piyasaya sürdüğümüz bu yeni ürünlerimizin çeşitlerini
gene halkımızdan gelen talepler doğrultusunda
çeşitlendirmekdir. Yaptığımız ve yapmayı düşündüğümüz
gelişim ve değişim odaklı çalışmalarımızın da önümüzdeki
seneler içinde devam edeceğini söyleye biliriz. Firmamız
için, personelinde bu süreçde çok etkili ve önemli
olduğunu bildiğimiz için, personellerimize verdiğimiz
eğitimlerimize de devam etmeye çalışmaktayız.
Yalnız ülkemizi değil tüm dünyayı etkisi altına alan
ekonomik kriz her firmayı olduğu gibi bizide etkilemiştir.
fakat bu etkilenmemizi hiçbir şekilde fiyatlarımıza yansıtmadık, yansıtmayıda düşünmüyoruz. Halkımızın, sağlığı
için son derece önemli olan madensuyunu en hızlı ve
kaliteli şekilde onlara ulaştırmak için yaptığımız yatırımlarıda aksatmamaya çalışmaktayız. Aldığımız yeni üretim
hattımızı da üretime geçirmiş bulunmaktayız. Ayrıca firmamıza ve çalışanlarımıza olan yatırımlarımıza devam
etmekte, yaptığımız halkı bilinçlendirme çalışmalarınıda
sürdürmekteyiz. 51 senenin vermiş olduğu tecrübeden
yaralanarak bu krizi de en az zarar verecek şekilde atlatacağımızı düşünmekteyiz. İşletmemizde %100 yerli sermaye
kullanılmaktadır.
“Lider olmak değil, lider olarak zirvede kalmak zordur”
felsefesinden yola çıkan firmamız, şu andaki konumunu

a

hi
bi

Havucun Memleketi
Beypazarı

25 Eylül 2009 Cuma

Maden Suy

u

S
b.
Fa

korumak için çalışmalarına devam etmektedir. Firmamız
tüketicilerinin görüşlerine önem vermekte ve onların isteklerine cevap vermeye çalışmaktadır. Madensuyu sektöründe
olan yenilikleri yakından takip eden firmamızın amacı
tüketiciye doğal olanı ve sadece ağız tadı için değil sağlık
içinde yararlı olanı tüketiciye ulaştırmaktır.
Sağlıklı yaşamın kaynağı: Beypazarı Doğal Maden Suyu
Türkiye’nin zengin mineral su markalarından Beypazarı
Karakoca Doğal Maden Suyu, AB’ye uyumu sağladı.
Sektörde yarım asırı dolduran firma, AB’ye uyum kapsamında Sağlık Bakanlığı’ndan ‘Doğal Zengin Mineralli
Su’ ruhsatını alan ilk kuruluş oldu.
Adını, aldığı Beypazarı İlçesi’nde kurulduğu yıldan beri
ileri teknoloji kullanarak üretim yapan firma, Sağlık
Bakanlığı’nın 2006’nın 6. ayında 1 numaralı ruhsatını da
almış bulunuyor. Beypazarı Karakoca Doğal Maden Suyu
Sahibi Niyazi Ercan, 2002 ve 2005 yılı arasında hayata
geçirdikleri tesislerle üretim kapasitesini günlük 4 milyon
800 bin şişeye ulaştırdıklarını açıklıyor.
Sadece ve sadece doğal maden suyu üretimi yaptıklarını
dile getiren Ercan, maden suyunun Türkiye’de kullanımını
artırmaya çalıştıklarını belirtiyor.
Maden suyu adının AB’ye uyum kapsamında Sağlık
Bakanlığı’nca değiştirilerek mineralli suya
dönüştürüldüğünü de hatırlatan Ercan, Türkiye’nin maden
suyu tüketiminde Avrupa’nın çok gerisinde olduğunu ve
maden suyunun kullanımını artırılması için bilinçlendirme
çalışmaları yürütülmesi gerektiğini dile getiriyor. Kişi başına yıllık tüketim miktarında 5 litre ile Türkiye, yıllık 158
litre ile İtalya, 139 litre ile Meksika, 124 litre ile Belçika,
116 litre ile Fransa, 100 litre ile Almanya’nın oldukça
gerisinde yer alıyor.
Ercan, Türkiye’nin diğer ülkelere oranla daha kaliteli
maden suyuna sahip olmasına rağmen tüketimin aynı oranda olmamasını eleştiriyor. Ercan, ‘maden suyunu hazmı
kolaylaştırmak için yemeklerden sonra içilir’ alışkanlığının
yanlış olduğunu ve bu yargının yıkılması gerektiğini
düşünüyor. Ercan’a göre insanın günlük su ihtiyacı olan 2.5
litre suyun en az yarım litresinin maden suyu ile karşılanması gerekiyor. Böylece insanın kendini daha sağlıklı ve
enerjik hissedeceğini savunan Ercan, neden maden suyu
içilmesi gerektiğini şöyle konuşuyor: “Sağlıklı bir hayatın
şartlarından biri de vücudun ihtiyacı olan mineralleri temin
etmektir. Gıdalarla alınan minerallerin ancak yüzde 37’si,
su ile alınan minerallerin ise tamamı vücuda geçmektedir.
Maden suyunun içindeki mineraller vücudun kendi kendine
oluşturamadığı inorganik maddelerdir. Bu nedenle insanın
ihtiyaç duyduğu kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum, gibi bir çok minerali bünyesinde bulunduran maden
suyu içilmesi sağlık açısından son derece faydalıdır. Bu
minerallerden magnezyum: kas ile sinirlerdeki elektrik
uyarılarının iletilmesini sağlar. Damar sertliğine yol açan
damardaki yağ ve kalsiyum birikmesi de magnezyum
eksikliğinden oluşur. Sodyum: sinir uyarılarının taşınmasına, sindirim enzimlerinin salgılanmasına yardımcı olur.
Yaşla ilgili kemik kayıplarını ve kırılmalarını engelleyen
kalsiyum sadece süt ve maden suyunda bulunur. Menopoz
döneminde kadınlarda ve ileri yaştaki erkeklerde kemik
erimesinin önlenmesi ve tedavisinde yeterli kalsiyum
desteği sağlanmasında maden suyu önemli bir seçenektir.”
Maden suyununun soda ile karıştırılmamasını isteyen
Ercan, maden suyunun mineralce zengin olmasına rağmen
sodada benzer bir yapının olmadığını aktarıyor. Maden
suyunun artılarını Ercan, şöyle anlatıyor: “Vücudumuzun
günlük mineral ihtiyacı olduğu gibi aynı şekilde cildimizin
de günlük mineral ihtiyacı var. Yani maden suyu sadece
içildiğinde değil aynı zamanda dışardan cildimize
sürüldüğünde de faydalı. Cildi canlandırır ve gençleştirir.
Yüzümüzü doğal maden suyu ile yıkayıp kurulamadan bekletirsek daha canlı ve pürüzsüz bir cilde sahip olabiliriz.
Ayrıca maden suyu çok ideal rejim içeceğidir. Çünkü sıfır
kaloriye sahiptir. İki ay boyunca günde altı şişe tüketilmesi
halinde istenilen kiloya ulaşılabilir.”
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“Türk halkının can ve mal güvenliği, kağıt
üzerinde sağlanamaz. Bir takım maskaralık
kelimelerle barış sağlamak, yine eski günlere
dönmek demektir ki, başı dik dolaşmak
isteyenler için bu felaket olur. Bizi ancak Türk
askerinin Kıbrıs’taki varlığı ayakta tutabilir.
Dr. Fazıl KÜÇÜK
Bu böyle bilinmelidir.’‘

Yazın kavurucu havasına karşın
Temmuz ayında onurlu iki olayı peş peşe kutlamış bulunuyoruz. Kıbrıs’taki Rum
saldırılarına dur diyerek Türk varlığının
devamını sağlayan 1. Barış Harekatı’nın 35.
yıldönümünü biraz buruk da olsa kutlamış
bulunuyoruz. Adada çözüm adına uslu çocuk
rolünün oynanıyor olması burukluğun birincil
öğesi olmaktadır.
Bu endişeler yaşanırken, Gazimağusa’da
toplanan Kıbrıs Türk Koordinasyon Konseyi,
vahada bulunan su gibi yeniden diriliş hareketini de başlatıyordu. Kıbrıs Türklerinin haklı
olarak geleceğe ilişkin beklentilerinin olması
son derece doğal karşılanmalıdır. Çünkü yıllardır adeta umut yorgunu oldular. Ki bu
durumda son derece haklıdırlar.
Adada bulunduğumuz günlerde değişik kesimlerle yaptığımız birebir görüşmelerde ortaya
çıkan ortak görüşün masadan kalkılması
yönünde olduğunu söylemek istiyoruz. Halkın
isteklerinin aksine yapılacak olan olası bir
anlaşmanın yalnızca adada değil bölge barışını
da tehdit ettiğini de dillendirenler oldu.
Konseyin bildirisinde; “Uluslararası toplumun
Kıbrıs Türkü ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ni yok sayan, geleceklerini
Türkiye – AB müzakere sürecine endeksleyerek Türk tarafını baskı altına almaya yönelik
tutumu, Avrupa Mahkemelerinin adil olmayan
kararları ve Doğu Akdeniz’de egemenlik haklarımızı elimizden almaya yönelik girişimlere
karşı gerekli tepki ve eylemlerin koordineli bir
şekilde düzenlenmesi, uluslararası platformlarda siyasi ve hukuki hak arama mücadelesine
katkı koyulması” konusunda çalışmaların
yapılması karar altına alındı.
Barış Harekatı’nın 35. yılında ortaya konan bu
görüşler, Kıbrıs Türkleri için Amasya
Genelgesi özelliğini taşımaktadır. Gelecek
konusunda kuşku duymamak gerekmektedir.
Kıbrıs Türklerinin direniş konusunda deneyimli olduğu bilinmektedir. İngiliz sömürge
valilerinin aldıkları kararlara karşın teslim
olmayıp sonrasında da kendi devletlerini kurdular.
Görüşmeler sonrasında, her hangi bir uzlaşının
çıkmayacağı gerçeğini gizlemeye gerek yoktur. Bu nedenle umutsuzluğa yer olmadığının
bilincinde olan Kıbrıs Türkleri, Anadolu’nun
güzel insanları ile birlikte kurdukları bu
devleti sonuna kadara savunacaklardır.
Adada bulunduğumuz sürede Rumların
silahlanma çalışmalarına ara vermeden devam
ettiklerine bir kez daha tanık olmuş bulunuyoruz. Görüşme masasının yeni demirbaşı olan
Bay Hristofyas, saldırılarını hiçbir şey olmuyormuş gibi sürdürüyordu.
Yaptığı açıklamasında kendi misyonunun
adayı Türksüzleştirmek olduğunu söylüyordu.
Haravgi gazetesinde yer alan haberde Bay
Hristofyas, “Çolak bağımsızlık işlemedi.
Çünkü o mücadele yeminini bozanlar, cunta
ile birlikte Türkiye’yi Kıbrıs’a taşıyanlar ve
vatanımızın bir bölümünü Türkleştirenler
vardı. Ülkemizin Türkleşmesini durdurmalı ve
tersine çevirmeliyiz. Buna ilkelere dayalı
onurlu bir çözümle son vermeliyiz” diye
konuşuyordu.
Bay Hristofyas, bu konuşmayı Lefkoşa’daki
Ay Yoanni Kilisesindeki bir ayinden sonra
yapıyordu. Bu yaklaşımda olanlarla = Ki
kendilerini yeminlerini bozmayanlar olarak
tanımlıyorlar = hangi ortak noktada çözüm
için buluşacağız. Bilen varsa bir adım öne çıkabilir. Kıbrıs Türkleri olarak bizlere düşen
görev bu zihniyete karşı çıkmaktır ve direnmektir.
Görüşmelerin başladığı günlerden günümüze
değin gizlenen tüm gerçekler artık ortalık yerlere çıkmıştır. Gerçeklerin uzun süre gizli
kalamayacağı belli olmuştur. Sarımsakla
yarışıyorlar mı ne…
Bir asra yaklaşan Lozan Barış Antlaşması,
gösterilen onurlu direnişle kazanılmıştır.
Aradan geçen bu sürede, kıyısından köşesinden kemirilmeye çalışılmasına karşın yürürlüktedir. O günlerde bu antlaşmaya imza
atmak zorunda kalan emperyalistler,
Türkiye’ye karşı saldırılarını Kıbrıs üzerinden
sürdürmektedirler.
Görüşme masasının karşı tarafında oturmakta
olan Rumların arkasında bu güçlerin olduğunun biliniyor olması gerekiyor. Onlara verilen
askeri üsler ve tanınan ayrıcalıklar bu
yargımızın göstergesidir.
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 35. yılında ortaya
çıkan bu tabloyu ana hatları ile böyle özetlemek olasıdır. Lozan’da gösterilen onurlu
direnişi bir simge olarak kabul etmek gerektiğini bir kez daha yinelemek istiyoruz.
SEVGİ ile kalınız…
24 Temmuz 2009 - Ankara -

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

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

BU FIRSAT KAÇMAZ
TEL:762 51 63

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA AFÝÞ
SÝPARÝÞLERÝNÝZ ÝÇÝN
ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
25 Eylül 2009 Cuma Yýl:5 Sayý:247 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

TEL:762 51 63

DOLUDAN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERİN
HASARLARI ÖDENDİ
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Kemal ÇELEN-Ülke tarımında önemli bir yere
sahip olan Beypazarı ilçesinde 12 Temmuz da
meydana gelen ceviz büyüklüğündeki dolu
yağışında yaklaşık 50 bin dekarlık sebze ve hububat ekili alan zarar görmüştü. Ürünlerini sigorta
ettiren vatandaşların hasarları ödenmeye başlandı.
Ürünlerini sigorta ettiren vatandaşlara ilgili şirketlerce hasar ödemesi yapılıyor. Beypazarı
Tarım Kredi Kooperatifi tarafından yapılan dolu
sigortasında ürünleri hasar gören çiftçilere düzen-

lenen törenle 122 bin TL ödeme yapıldı.
Beypazarı Tarım Kredi Kooperatifinde düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Hikmet Aydın, Tarım
Kredi Kooperatifi Ankara Bölge Müdürü Bekir
Akbey, İlçe Tarım Müdürü Beytullah Ertan ile
çiftçiler katıldı.
Törende bir konuşma yapan Kaymakam Hikmet
Aydın Beypazarı’nın tarım potansiyeline dikkat
çekerek sigorta hizmetlerinin yaygınlaştırılması
için çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Aydın
“Beypazarı ülkemiz tarımında önemli bir yere
sahip. Türkiye havuç ihtiyacının yarıdan fazlasını
Beypazarı tek başına karşılamaktadır.Ayrıca
Marmara Bölgesinin ve Başkentin tüm sebze
ihtiyacının büyük bir kısmı yine ilçemiz de üretim yapan çiftçiler tarafından karşılanmaktadır.
Bu kadar öneme sahip bir bölgede sigorta faliyetleri istenilen düzeyde değil.Nasıl insanlar
arabasını,kendisini sigorta yaptırıyorsa geçim
kaynağı olan ürünlerini de sigorta yaptırmalıdır.
Üreticilerimizin geleceği olan sigorta sisteminin
önemini çiftçlerimize anlatmalıyız” diye konuştu.
Tarım Kredi Kooperatiflerinin sigorta faaliyetleri
konusunda 9 yıldır sahada olduğunu belirten

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Ankara Bölge Müdürü Bekir Akbey bu süre
zarfında çiftçilerimizle birebir görüşerek sigortanın önemi anlatılmaktadır” dedi. Akbey “Bölge
Müdürlüğümüz 5 ilde toplam 159 birim kooperatif ile faaliyet yapmaktadır. Bu kooperatiflerde
görev yapan personelimiz çiftçilerle birebir
görüşerek sigortanın önemini anlatmaktadır. Bu
konuda yol kat ettik ama henüz arzu edilen
seviyede değiliz. İşte bugün buradaki tören bizim
anlatmak istediklerimizi özetlemektedir.
Beypazarı Bölgesinde yaklaşık 2 ay önce hiç arzu
etmediğimiz büyük bir dolu afeti oldu. Bu
bölgedeki çiftçilerimizin ürünleri büyük zarar
gördü. Çiftçilerimizin bayramı ürünlerini hasat
ettikleri dönemdir. Dolu afetinden zarar gören
çiftçilerimiz bu bayramı yaşayamadı. Fakat
ürünlerini sigorta ettiren çiftçilerimiz ise zararlarının ödenmesi ile buruk bir bayram sevinci
yaşadı” dedi.
Beypazarı Tarım Kredi Müdürü Mehmet Özgan
ise “7 çiftçiye yapılan toplam 122 bin TL nin ilk
ödeme olduğunu belirterek ürünlerini sigorta yaptıran 22 çiftçinin hasarlarının da en kısa sürede
ödeneceği müjdesini verdi.

Beypazarı Oymaağaç Köyünde ilginç bayram geleneği

Beypazarı Oymaağaç köyünde ''Bayram Geleneği'' olarak adlandırılan atış müsabakaları yapıldı.

Beypazarı Oymaağaç köyünde ''Bayram Geleneği''
olarak adlandırılan atış müsabakaları yapıldı.
Oymaağaç köyünde çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bir gurup, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da atalarından kendilerine kaldığını söyledikleri
bayram geleneğini yaşatmak için köyün tam karşısındaki futbol sahasına gitti.
Çevrede güvenlik önlemi almalarının ardından

beraberlerinde getirdikleri şişeleri belirlenen yerlere
koyan köylüler, iki takım halinde tüfeklerle ateş
ederek hedefleri vurmaya çalıştı.
Toplam 24 kişinin katıldığı atış müsabakasının sonucunda hedefi en az vuran takım, rakip takıma ve
diğer izleyicilere kuzu pişirerek, ziyafet verdi.
Köy muhtarı Ergün Tuncel, yaptığı açıklamada, atış
müsabakalarının atalarından kalma bir bayram

geleneği olduğunu belirterek, devam ettirilen gelenek
ve ardından topluca yenen yemekle köylülerin kaynaştığını söyledi.
Bayram dolayısıyla büyük kentlerden köye gelen
gençlerin yarışmaya daha çok ilgi gösterdiğini
aktaran Tuncel, bu geleneği sürdürmekte kararlı
olduklarını kaydetti.

Ramazan Bayramı
münasebetiyle tüm
kurumların bayramlaşma töreni 20 Eylül
2009 Pazar günü Halk
Eğitimi Merkezi
Müdürlüğü binasında
saat 10 da yapıldı.
Halk Eğitimi
merkezinde yapılan
resmi bayramlaşma
sonrasında bayram
ziyaretleri gerçekleştirildi. Beypazarı ilçe
Kaymakamı Hikmet
aydın başkanlığında
gerçekleştirilen
Bayram ziyaretleri

sırasıyla Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakolu,
Jandarma Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı’na
gidilerek yapıldı. Bayramlaşma törenine tüm
resmi kurum ve kuruluşlar katıldı. Bayramlaşma
törenine sivil toplum kuruluşları ve halk da yoğun
ilgi gösterdi. Geçmişten geleceğe yaşatılan
gelenekler resmi olarak gerçekleşmiş oldu.

Resmi Bayram Kutlaması yapıldı

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

R
TASA
AN
D
SU

RUF

.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

FOTOÐRAF
ALBÜMÜNÜZDEKÝ TÜM
FOTOÐRAFLARINIZ
VCD - DVD ALBÜM HALÝNE
GETÝRÝLÝR.
1 CD ALBÜM 130 YTL.

DÜĞÜN SÜNNET NİŞAN
VİDEO KASETLERİNİZ
CD YE AKTARILIR

ORTA ANADOLU REKLAMCILIK A.Þ.

Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32

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

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

Kemal ÇELEN Gsm: 0.532.557 98 53

DİJİTAL BASKI MERKEZİ
Kaşeleriniz 20 Dakikada hazır

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

Beypazarı için Hava Durumu

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan
tahminlere göre, hava sıcaklığı, tüm yurtta 3 ila 5 derece
artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun
doğu kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı, zamanla batı
kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta
kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla
günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve
çok bulutlu, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak
yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık gececek.
Ankara: Az bulutlu ve açık 26
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 25
İzmir: Az bulutlu 29
Adana: Az bulutlu ve açık 32
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 24
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 23
Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 21
Diyarbakır: Az bulutlu ve Sıcaklık (ºC)
14,7 °C
açık 30
Nem (%)
52
Beypazarı’nda ise son 6
Basınç
(hPa)
1017,5
hPa
günlük hava tahmin
.......
(km)
Görüş
raporu ise şöyle;

26 Eylül Cumt.
En Yüksek
24°C
En Düşük
12°C

29 Eylül Salı
En Yüksek
23°C
En Düşük
11°C

Rüzgar (km/sa) Kuzeyden 8

27 Eylül Pazar
En Yüksek
24°C
En Düşük
13°C
30 Eylül Çrşam.
En Yüksek
24°C
En Düşük
8°C

28 Eylül P.tesi
En Yüksek
23°C
En Düşük

12°C

01 Ekim Perşem.
En Yüksek
25°C
En Düşük
9°C

SERTİFİKALI TOHUMLUK
KULLANIM DESTEKLEMESİ

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından 17 Eylül
209 tarihinde Yutiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı
Desteklemesi hakkında tebliğ yayınlanarak
yürülüğe girdi.
Beypazarı ilçe tarım müdürlüğünce ; ‘’Tebliğe göre
müracaat tarihi yazlık ekimler için 25 Ekim 2009
mesai bitimine kadar, güzlük müracaatlar için ise
31 Aralık 2009 mesai bitimine kadar yapılması
gerekmektedir’‘ açıklaması yapılarak 2009 yılı
.çerisinde çiftçilerimize tohum aldıkları ayı takip
eden ay içerisinde ödemne yapılması planlanmaktadır. Bu nedenle sertifikalı tohum kullanan çiftçilerimizin hızla müdürlüğümüze müracaat etmeleri
önem arz etmektedir. Sertifikalı tohumlarını kullanarak ekim yapan çiftçilere 2009 yılı dekar başına
verilecek ödeme miktarı ve dekar başına kullanmaları gereken tohumluk miktarı aşağıda olduğu
gibidir. Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için
gerekli hassasiyetin gösterilmesini çiftçilerimize
önemle duyuruyoruz’‘ açıklaması yapıldı.
2009 yılı dekar başına yapılacak ödeme miktarları
Buğday yonca 5 TL
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar 3,5 TL
Çeltik, yer fıstığı 8 TL
Nohut, kuru fasulye, mercimek 6 TL
Susam, kolza(Kanola), Aspir 4 TL
Patates 20 TL
Korunga, fiğ 3 TL
Dekar başına kullanılacak tohum miktarı
Buğday, arpa, tritikali,yulaf, çavdar, çeltik 20 Kg
Nohut, mercimek 13 Kg
Kuru Fasulye, Korunga, fiğ 10 Kg
Yonca 2,5 Kg
Patates 250 Kg
Susam 1,5 Kg
Yer fıstığı 7 Kg
Kolza(Kanola), 04-1,5 Kg Aspir 1,5-3 Kg

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

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

