SEÇİM 2009’DA
Yerel seçimler zamanında
yapılacak
Başbakan Erdoğan yerel
seçimlerin tarihlerinin basit
menfaatler için öne alınamayacağını belirterek daha önceki

*www.yeniyildizgazetesi.com

*idare@yeniyildizgazetesi.com

iktidarlar döneminin artık bittiğini ve seçim tarihlerinin
değişmeyeceğini söyledi.
AK Parti Grup Başkanvekili
Nihat Ergün, yerel seçimlerin
erkene alınması gibi bir çalışmalarının olmadığını
bildirerek, "Mahalli seçimler

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

2009"un Mart ayında, yani
zamanında yapılacak" dedi.
Ergün, bazı gazetelerde yerel
seçimin erkene alınacağına
ilişkin haberleri; AK
Parti"nin, 22 Temmuzda
yapılan milletvekili genel
seçiminden ve ardından

*www.ortaanadoluas.com

yapılan anayasa değişikliğine
ilişkin referandumdan güçlü
çıkması üzerine, "bazı
çevrelerin ortaya attığı senary-

odan ibaret" .
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IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA
AFÝÞ
Dijital Baskı-Tasarım
İŞLERİNİZ İÇİN

YENİDEN YAYINDAYIZ
HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
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Su ararken
canından oldu!
Beypazarı Kırbaşı
Beldesi'nde tarlada su aramak için sondaj çalışması
yapan (1990)18 yaşındaki
Bitlis Adil Cevaz doğumlu
Kasım Alkan, elbisesini
sondaj makinesine kaptırınca yaşamını yitirdi.
Nuri Kasap’a ait tarlada
sondaj yapan Kasım Alkan,
elbisesini sondaj makinasının borusuna kaptırdı.
Dönen boru, elbiseyle birlikte Alkan'ı da çekerek
yere çarpmaya başladı. Bu
sırada biraz uzakta bulunan
tarla sahibi ve diğer işçiler,
sondaj makinesinden
değişik sesler gelmesi üzerine olay yerine gittiklerinde
Kasım Alkan’ı, sondaj
borusuna dolanmış halde
hareketsiz buldu. Hemen
sondaj makinesini durduran
işçiler Alkan'ın ölmüş
olduğunu anladı.
Tarla sahibi Nuri Kasap’ın
haber vermesi üzerine olay
yerine gelen jandarma ve
Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından
Kasım Alkan’ın cesedi
morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma
başlatıldı.
Allahdan rahmet yakınlarına
başsağlığı dileriz.

Gazetemiz 1 yıl gibi bir
aradan sonra yeniden
okuyumuzla buluşuyor.
Beypazarında ve bölgemizde gazete çıkartmadığımız
süreç içinde bir çok olay
yaşandı. Bu olaylar içinde
güzel şeyler olduğu gibi
kamuoyunun bilgisine
sunulması gereken hadiselerde oldu. Ancak bu haberleri diğer gazetelerde
okuyamadık.

Gazetemiz yayına başladığı
bu gün itibari ile
Beypazarında ve bölgemizde Belediye Başkanlığına
HER TELDEN

Kemal ÇELEN

Mehmet BAÞTÜRK

Hepimiz öldükten sonra hayırla yad edileceğimiz bir eser
bırakmak isteriz.
Kimimiz için bu hayırlı bir
evlattır... Yazısı sayfa 2’de

mal süresi içinde yapılacaktır. 2009 mart ayında
yapılacak seçimlere ise 14
ay gibi bir zaman kalmıştır.
Önceki seçimlerde olduğu
gibi bu seçim döneminde de
gazetemiz etkin rol oynayacak ve Beypazarı Belediye
Başkan adayı olmak isteyen
adayların tanıtımlarına yer
verecek ve halkımızın kimi
belediye başkanı olarak
görmek istediği görüşleri

aday olup ilçeye hizmet
etmek isteyen değerli
Belediye Başkan
Adaylarımızı yakın takibe

alarak adaylarımızın
kamuoyuna mesajlarını
gazetemiz aracılığı ile
duyurarak bir şeffaf yöneti-

FABRİKA GİBİ ÇALIŞAN ATÖLYE
H.E.M.

TARİHİ ÇARŞININ
RESTORASYONU
DEVAM EDİYOR

Her sayıda 1 Başkan Adayı

FORUM
Kalıcı Eser Bırakmak
İstiyorsanız Şair ve
Yazarlara Sahip Çıkınız

Gazetemiz bu sayıdan
itibaren yeniden yayın hayatına merhaba diyerek
okuyucumuz için gündemi
takip ederek ve okuyucumuza haberleri tarafsız bir
şekilde sunma görevine
başlamıştır. Yerel seçimlere
de öyle çok uzun bir zaman
kalmmamıştır. Başbakan
Tayyip erdoğan’ın ve diğer
milletvekillerinin açıklamalarına göre seçimler nor-

...............

Yazarımızın yazısını sayfa
doluluğu nedeniyle haftaya
yayınlayacağız.

Haberi sayfa 3’de
''KUŞ SESLERİ
YENİDEN
DUYULUYOR''
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HÝZMETÝNÝZDEYİZ.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

daha detaylı olarak
gazetemizde yer alacaktır.
Gazertemizin yeniden yayın
hayatına çıkışı nedeniyle
tüm halkımızın gösterdiği
yakın ilgi ve alakaya şimdiden teşekkür ederiz.
Geçmişte olduğı gibi bundan sonrada halkın sesi
olmaya devam edeceğiz.
Hakkın ve haklının yanında
olacağız.

cilikte basına düşen görevi
yerine getirecektir.
Hangi siyasi parti olursa
olsun adaylarımızın görüşlerini kamuoyuna duyurmak görevimizdir. Hiç bir
parti ayrımı yapmadan
adaylarımızı kamuoyuna
tanıtmak gazete olarak da
görevimizdir.
Aday olmayı düşünen aday
adayları gazetemiz aracılığı
ile kendilerini daha kolay
seçmenlerine tanıtabilirler.
Adaylaımıza basın danışmanlığı yapmak görevimizdir.
Kamuoyu kimin aday olacağını veya mevcut
belediye başkanlarımızın
göreve devam edip etmeyeceklerini en doğru şekilde
gazetemizden öğrenebilirler.
ÇAYIRHANDA ÇIKAN
SODYUM SULFAT
MADENİ ÜRETİM TESİSİ
ÇALIŞMALARI DEVAM
EDİYOR.
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BEYPAZARI
BİR AYDININI
DAHA KAYBETTİ
Beypazarlı Şair Hüseyin
Yurdabak Vefat Etti.
Beypazarı Gazeteciler
Derneği Üyesi ve gazetemiz yazarlarından, uluslar
arası üne sahip Beypazarı
Yoğunpelit Köyünden Şair
Hüseyin Yurdabak 09 Ocak
2008 tarihinde vefat etti.
Yurdabak’ın cenazesine
sevenleri, yakınları ve
TBMM Başkanı Köksal
toptan da katıldı.
Türk şiirinin duayenlerinden olan ve onlarca
yayınlanmış şiir kitabı
bulunan ve bir çok dergi ve
gazetede şiir ve yazıları
bulunan, Beypazarı
Oğuzkent bölgesinde
Belediye tarafından sokağa
adı verilen Hüseyin
Yurdabak 2004 yılında
yakalandığı hastalık
nedeniyle 09 Ocak 2008
Çarşamba günü hayata
vefat etti. En son çalışması
Beypazarı Şair ve
Ulemaları adlı eseri ve bir
çok kitabında Beypazarına
olan yakınlığını ve hasretini
dile getirmiş üstad
Yurdabak’a Allah’dan rahmet, kederli ailesine ve
yakınlarına başsağlığı dileriz.

ZİRAAT ODASI
YENİ ADRESİNE
TAŞINIYOR
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HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

KÜLTÜR-EDEBÝYAT

2
TATİL
Senin deniz tatil neyine derken
Sabah yola çıktım erken mi erken
Eşsiz nimetlerden sebeplenirken
Okşarken dalgalar ayaklarımı
Duydun mu çınlattım kulaklarını
Çocukları gördüm ben bile coştum
Üç güzel sevimli kızla konuştum
Kumlara basarak koştumda koştum
Okşarken dalgalar ayaklarımı
Duydun mu çınlattım kulaklarını
Sahil boyu kumlar incecik mildi
Ne yazacağımı çocuklar bildi
Adımızı yazdım dalgalar sildi
Okşarken dalgalar ayaklarımı
Duydun mu çınlattım kulaklarını
Deniz acıktırdı yedim ezmeyi
Bilmiyorum diye fazla yüzmeyi
Yeğledim up uzun sahil gezmeyi
Okşarken dalgalar ayaklarımı
Duydun mu çınlattım kulaklarını
Deniz güneş yaktı kolum kabardı
İlk önce kızarıp sonra karardı
Belki bedenime şifa yarardı
Okşarken dalgalar ayaklarımı
Duydun mu çınlattım kulaklarını
Takmadım hiç bir şey neler
söylendi
Bıraktım kendimi gönlüm eğlendi
İyi ki gelmişim ruhum dinlendi
Okşarken dalgalar ayaklarımı

ÞÝÝRLERÝNÝZ

Duydun mu çınlattım kulaklarını
Gülten ERTÜRK
AMASYA
‘’Kime niyet, kime kısmet’‘ derler
ya
Seni görmem nasip oldu Amasya
Seyrettim yükseklerden doya doya
Hayatta sana gelmem belki faldı
Gözlerim güzel anılara daldı
Amasya eskileri sende buldum
Tarih kokan değerlerini sordum
Bu nasıl şans? Ben kederli kulundum
Yapılan sohbetlerin sanki baldı
Gözlerim güzel anılara daldı
Bimerhane’nde tarihini andım
Hazeranlar’da geçmişteyim
sandım
Yeşil ırmağını içmeden kandım
Hayalimde bindiğim belki saldı
Gözlerin güzel anılara daldı
Bekle Amasya yine geleceğim
Ferhat’la şirin’i yad edeceğim
Elmayla kirazından yiyeceğim
Amasya damağımda tadın kaldı
Gözlerim güzel anılara daldı
Gülten ERTÜRK
ANKARA
Anadolu’nun tam merkezindedir.
Hüseyin Gazi dağı çevresindedir
Bozkırda güzel bir şehir Ankara
Hacıbayram’ım manevi havası
Yemeklerindendir Ankara tavası
Kara iklimini yaşar Ankara
Keçileri vardı Ankara’ya özel
Parklarıyla şimdi daha güzel
Kalesi ile de meşhurdur Ankara

Doğuya doğru uzanır Mamak,
Kayaş
Batıda yer alır Sincan ile Ayaş
Türkiye’nin başkentidir Ankara
Ziraatla uğraşır köylüleri
Şehirde esnaf, memur ve işçileri
Gelişmiş sanayi şehridir Ankara
Çok eskilere dayanır tarihi
Frigya, Hitit, Osmanlı bilineni
Selçukluda önemlidir Ankara
Ahi Evran, Kocatepe camileri
Müzede her asırdan var eserleri
Ahi ve seğmen yurdudur Ankara
Atatürk Kurtuluş harbi lideri
Unutmadık Rıfat Börekçi’leri
Cumhuriyeti de kurdu Ankara
İnsanları mert, dürüst ve yiğittir
Tarihte seğmenler hep cephededir
Kurtuluş harbini bilir Ankara
Genişledi yollar, geçitler yapıldı
On yılda trafik rahatladı
Melih Gökçek’le güzelleşti Ankara
Millet meclisi ülkeyi yönetir
Anıtkabir Ata’nın makberidir.
Devletin bir sembolüdür Ankara
Kızılcahamam ve Çamlıdere
Dağları ormanlarla çepeçevre
Temiz hava ile başkadır Ankara
Bu şehir bütün güzelliklerle doldu
Pırıl pırıl Avrupa başkenti oldu
Türkiye’nin güzel şehridir Ankara
Ahmet ULUŞAN
HALİME
Aşkınla yandım yandım tutuş-

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
Ayrýca Türk ticaret Net Bayiliðimiz ile
.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.
Türk Ticaret Net Domain Paketleri sadece bayilerden alýnabilmektedir.
Ýþte size bir Fýrsat
Türk Ticaret Net Bayisi Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.
Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
Ýþte size fýrsat.
Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin.
Sizinde bir siteniz olsun.
1 Yýllýk sýnýrsýz Hosting+10 Elektronik Posta+Arama Motorlarýna Kayýt
+Web Tasarýmý=400 YTL
Ýsterseniz Web tasarýmlarýnýzý da biz yapýyoruz.
Kendinizin yaptýðý veya baþkalarýna yaptýrdýðýnýz Web sayfalarýnýz var, ama siteniz yok.
Gelin size bir site kuralým.
Hemde size özel elektronik posta hesabýnýz olsun.
Tel:762 51 63 Beypazarý/ANKARA

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN
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tum
Yüzlerce binlerce, hayeller kurdum
Nerdesin sevdiyim şimdi çıldırdım
Gel artık gör beni acı halime
Şuhastakalbimi gel tamir eyle
Sensiz mutlu olunmazki böyle
Bir kere ara bir şeyler söyle
Ne olur gel artık acı halime
Kurumaz gözlerim yaşlar
dökülür
Kalbimde sevdan var nasıl
sökülür
Hayeller boş kalır sensiz yıkılır
Gel artık gör beni acı halime
Beraber mutlu olmak harammış
Duydumki eller seni sararmış
Gözlerin ondanmı bana kararmış
Gel artık gör beni acı halime
Şairim dertlerle boğuşur oldum
Gül gibi sarardım ininki soldum
Geçenlerde seni rüyamda buldum
Bir kere ara gelme acı halime..
Şair Çetin AVCI
SENİ ARIYORUM
Gezmediyim yer kalmadı
Girmediyim yol kalmadı
Sormadığım kul kalmadı
Seniarıyorum seni bulamıyorum
Bende yok senden bir resim
Bir arada duyur sesin
Goca şehirde nerdesin
Seni arıyorum seni bulamıyorum
Gözlerim pervane olmuş
Saçlarıma beyaz dolmuş
Demek yalnız kalmak varmış
Seni arıyorum senı bulamıyorum
Cadde sokak köşe bucak
Ömrüm hep aramakla geçecek
Bu hayat böylemi bitecek
Seni arıyorum seni bulamıyorum.
Şair Çetin AVCI

İLAN VE
REKLAMLARINIZ İÇİN
TERCİHİNİZ
YENİ YILDIZ GAZETESİ
Tel:0.312.762 5163
MAİL:

idare@yeniyildizgazetesi.com

ZAYÝ

S.S.K. Sağlık Karnemi
Kaybettim.
Hükümsüzdür.
Ayşegül YİĞİT

Tüm ilanlarınız için
yeni bir sitemiz yayına
giriyor.
www.beypazariilan.com
ile emlak ilanlarınız için
www.beypazariemlak.co
m
sitelerimiz çok yakında
aktif olarak bölge
halkımızın hizmetine
giriyor.

FORUM
Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

KALICI ESER BIRAKMAK
İSTİYORSANIZ
ŞAİR VE YAZARLARA SAHİP
ÇIKINIZ

Hepimiz öldükten sonra hayırla yad edileceğimiz bir eser bırakmak
isteriz.
Kimimiz için bu hayırlı bir evlattır...
Kimimiz için mimari eserdir..
Kimimiz için adaletli bir yönetimdir...
Kimimiz için kitap yazmak, basılı eser bırakmaktır....
Kimimiz için..... vb.
Eserlerin kalıcı olması da zaman açısından farklılık arzeder. bazıları
kısa ömürlüdür, bazıları uzun ömürlü...
Yani bazen yaşanan bir ömrün bir dilimi kadar, bazen bir ömür
boyu, bazen bir kaç nesil kadar, bazen yüzyıllar boyu...
Bazen bu dünya için değil sadece ahiret için bir eser....
Hepside bir eserdir... Kalıcıdır...
Ama en kalıcı olanı ahirete intikal eden eserlerdir ki ben bu konuya
bu gün girmeyeceğim. Benim değineceğim konu bu dünyada olan
kalıcı eserler...
Eser vardır arkasından hayırla yad edilir, eser vardır arkasından bed
dua ile yad edilir. İki eser de kalıcı olabilir.
Eser illa da gözle görülen, elle tutulan bir şey olmayabilir.
Hepimiz okuruz. Bir padişahın yanlış bir davranışı o dönemin şairi
tarafından destanlaştırılmış ve yüzyıllar aşarak bu güne gelmiştir. Bu
gün ne o padişah yaşamaktadır, ne de o şair. Bazı üstad nazarındaki
yazarlarımızın kitaplarında da bu tür metinleri okuruz.
Okuduklarımızdan etkilenir ve o günün yöneticisini tanımadan
okuduğumuzla o yöneticiyi yargılarız...
Bu da bir eserdir. Hemde tarihe geçmiş bir eser. En kalıcı eser. Asla
silemezsiniz ve yazılanlar tarih boyu yeni nesillere aktarılarak
devamını sürdürecektir.
Şahsen ben bir şairin veya bir yazarın kalemine konu olmak istemem. Konu olacaksam da iyiliğimle anılmayı isterim. Çünkü bir
esere konu oluyorsunuz ve bu eser yüzyıllar boyu kalıcılığını
muhafaza ederek sizi yılların ötesine taşıyor.
Mimari eserler bile bazen ömrünü tüketebiliyor veya savaşlarda yok
edilebiliyor. Koruma altında tutularak korunuyorlar. Ama yazıya
dökülen hiç bir şey kaybolmuyor... Onların koruma altında tutulmalarına da gerek yok. Hiç beklemediğiniz bir yerden karşınıza
çıkıp geliyor.
Hele hele günümüz bilgi ve bilgi hırsızlığının en yoğun yaşandığı bir
çağ ki mutlaka sizin hakkınızda yazılanlar bir gün karşınıza beklemediğiniz bir yerden çıkıp gelecektir.
Ben gazetelerdeki haberlerden bahsetmiyorum. Şair ve yazarların
kaleme aldığı yazılardan bahsediyorum. Eğer o şair ve yazarın gönlünde taht kurmayı beceremedi iseniz mutlaka bir gün bir yerden
sizinle ilgili bir yazının çıkacağından emin olabilirsiniz.
Çok güçlü olmanız, padişah veya kıral olmanız bu gerçeği
değiştiremiyor. Elinizden hiç bir şey gelmiyor. O’nun yazdığı şekilde
tarihe geçiyorsunuz. Yani tarih oluyorsunuz.
Hayatta en çok korktuğum şair ve yazarların kalemine olumsuz konu
olmaktır. eserlerin içinde yüzyıllarca yaşamaktır....
Yaşarken eser bırakmak dediğimiz konunun püf noktası burada..
Beypazarından bir üstad göçtü öbür tarafa. Yazdıklarında benimle
ilgili güzel şeyler vardı. Şiirin duayenlerinden H.Hüseyin Yudabak.
Kendisi göçtü öbür tarafa ama arkasında ölümsüz eserler bırakarak.
Ve ölümsüzlüğü yakaladı yazdıklarıyla. Şiir ve yazıların arasında
mısralarda yer alan her şey ve her kes de artık bir eserin içinde gelecek yüzyıllara taşınacak. Eserlerin içinde yazılan her isim ve nesne
tarih içinde ölümsüzleşip gelecek yüzyılların içinde bir eser olarak
kalacak. İyi ki kalemine olumsuz konu olmadım. Senin dostluğuna
layık olabildim. Göçüp gittiğin yerde rahat uyu sevgili dostum ve
ağabeyim Hüseyin. Sen ölmeden ölümsüzlüğü yakalayanlardansın
ve birilerinide eserlerinin içinde ölümsüzleştirenlerdensin.

NOT:Gazetemiz
de bu güne kadar
yayýnlanan þiirler
hiç bir yerde yayýnlanmamýþ þiirlerden oluþmaktadýr.

Gönderilen þiirlerin yayýnlanmýþ
þiir olduðu tesbit
edilirse bu þiiri
yayýnlamýyoruz.
Bu yüzden okuyucularýmýzýn
gazetemize gönderdiði þiirlerinin
hiç bir yerde yayýnlanmamýþ olmasýna dikkat etmelerini rica ediyoruz.
Gazetemizin
özelliði budur.
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Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi P. Katý No:6-7-32 Beypazarý
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 Cep:0.532.557 98 53

Ýmtiyaz Sahibi:Orta Anadolu Gazetecilik A.Þ. adýna Kemal Çelen
Genel Yayýn Yönetmeni : Kemal ÇELEN
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:
Murat ÇELEN

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine
uymaya söz vermiþtir.
Gazetemizde yayýnlanan yazýlar
yazarlarýný baðlar.
Gazetemizde yayýnlanan yazý haber
ve fotoðraflarýn her türlü telif hakký
Orta Anadolu Gazetecilik A.Þ.’ye aittir.
Ýzin alýnmadan, kaynak dahi gösterilerek
iktibas edilemez.
Dizgi: Orta Anadolu A.Þ.
Tel-Fax:762 51 63 Beypazarý
Baský:Metot Ofset
Tel-Fax:763 15 63 Beypazarý/Ank.

Haber Koordinatörü:
Yüksel UYSAL
Bölge Koordinatörü:
Mustafa Ekrem UYSAL
Ankara Haberleri
Saadettin ÜLKER
Nallýhan Temsilcisi
Hasan OLUM
Çayýrhan Temsilcisi
Ayh an DEMÝRÇELÝK
Sincan &Yenikent Temsilcisi
Musa UYSA L
Güdül Temsilcisi
Bünyamin AFÞAR
Kýbrýscýk Temsilcisi
Ýsa BÝLGÝN
Seben Temsilcisi
Çetin BÝLEN

REKLAM VE ABONE FÝATLARIMIZ
Tam Sayfa (SB)
1.000 YTL
Yarým Sayfa (SB)
500 YTL
Çeyrek Sayfa (SB)
250 YTL
Kartvizit Reklam (SB)
30 YTL
Resmi Ýlanlar St/cm
4,25 YTL
Kongre Ýlanlarý
60 YTL
Sosyal ilanlar
60 YTL

SEÇİM 2009’DA

HABER-HABER
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Başbakan Erdoğan yerel
seçimlerin tarihlerinin basit
menfaatler için öne alınamayacağını belirterek daha önceki
iktidarlar döneminin artık bittiğini ve seçim tarihlerinin
değişmeyeceğini söyledi.

Son günlerde medyada çıkan,
'yerel seçimler erkene alınacak'
haberleriyle ilgili gelen soruları
cevaplayan Başbakan Erdoğan,
yerel seçimlerin ne zaman yapılacağını açıkladı:
Erdoğan, 60. Hükümetin eylem
planını açıklayan Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde medyada çıkan yerel seçimler erkene alınacak haberleriyle
ilgili olarak gelen soruları cevapladı. Seçimlerin ne zaman yapılacağını açıklayan Erdoğan, bu
söylentilere tepki göstererek,
seçimlerin Mart 2009'da yapılacağını söyledi.

'BASİT MENFAATLER'

"Bizim iktidarımızın en önemli
özelliği seçimleri zamanında yapmaktır. Biz 22 Temmuz seçimlerini de zamanında yapmak
istiyorduk. Ama 367 kararı
yüzünden seçimleri 22 Temmuz'a
aldık" diyen Başbakan Erdoğan,
"Biz, diğer iktidarlar gibi basit
menfaatlerle uğraşıp seçim tarihleriyle oynamayız." dedi.
Erken seçim için anayasa
değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu da hatırlatan Erdoğan,
iktidar partisi olarak erken
seçime uygun bakmadıklarını ve
halkın da artık buna alışması
gerektiğine değindi. Erdoğan,
"Biz başka iktidarlar gibi değiliz.
Halkımız da alışsın buna. 4 yılsa
4 yıl 5 yılsa beş yıl" şeklinde
konuştu
AK Parti Grup
Başkanvekili Nihat Ergün, yerel
seçimlerin erkene alınması gibi
bir çalışmalarının olmadığını
bildirerek, "Mahalli seçimler
2009"un Mart ayında, yani
zamanında yapılacak" dedi.
Ergün, bazı gazetelerde yerel
seçimin erkene alınacağına ilişkin
haberleri; AK Parti"nin, 22
Temmuzda yapılan milletvekili
genel seçiminden ve ardından
yapılan anayasa değişikliğine
ilişkin referandumdan güçlü çıkması üzerine, "bazı çevrelerin
ortaya attığı senaryodan ibaret"
şeklinde nitelendirdi. Nihat
Ergün, şöyle konuştu:
"AK Parti, bu konuyu tartışmadı
ve gündeme getirmedi, böyle bir
amacı da yok. Mahalli seçimlerin
erkene alınması zaten anayasa
değişikliğine bağlı bir olay.
Bunun için anayasa değişikliğine
ihtiyaç var. Anayasa değişikliği
belirli bir prosedüre bağlıdır.
Böyle bir çalışması da yoktur.
Zaten AK Parti de anayasayı
değiştirecek çoğunluğa sahip
değildir.
AK Parti 2008 yılında

BEYTAÞ
OTOBÜS ÝÞLETMESÝ

belde ve ilçe kongrelerini
yapacaktır. Mahalli seçimler
2009"un Mart ayında, yani
zamanında olacaktır. Aday olmak
isteyenler hesabını buna göre,
yani 2009"un Martına göre yapsınlar."

Bankaları, erken seçim
konusunda endişeye sevk eden
yerel seçimler konusunda
açıklama geldi...

08 Ocak 2008 Salı 14:04
AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı ve Adana Milletvekili
Dengir Mir Mehmet Fırat, yerel
seçimlerin zamanında yapılacağını belirterek belediye başkanlarının karnelerini inceleyerek
yeniden aday olup olmamalarına
karar vereceklerini söyledi.
Adana'da yayın yapan Kanal A
Televizyonu'nda "Bir Ters Bir
Düz" programına konuk olan
Fırat, çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.
Yerel seçimlerin zamanında
yapılacağını ve kesinlikle erkene
alma gibi bir düşüncenin
olmadığını belirten Fırat,
"Belediye başkanlarımızın karnelerini tutuyoruz. Karnelerine
bakarak başkanların yeniden aday
olmalarına karar vereceğiz. Hiç
bir belediye başkanının sandalyesi kendisine ait değil. Belediye
başkanlarının listeye konması
kadar listeye konulmaması da
gayet doğal bir süreçtir. Parti
olarak seçimden seçime çalışmıyoruz. Belediyelerimiz sürekli
olarak mercek altında. Çeşitli
zamanlarda kimsenin haberi
olmadan kamuoyu araştırmaları
yaparız. Ondan sonra da araştırmalardan çıkan sonuca göre
belediye başkanlarını çağırıp
onlarla görüşürüz. Belediyeleri
projektör altına alır, başkanlardan
halkın memnun olup olmadığına
bakarız. Aday belirlerken bütün b
u kıstasları göz önünde tutarız."
dedi.
Belediye başkanlarının en fazla 3
dönem seçildiklerine işaret eden
Genel Başkan Yardımcısı Fırat,
insanların belli bir yaştan sonra
emekli olmasını bilmelerinin
gerektiğini belirterek "Bende
kendime emeklilik yaşı koydum.
Bu yaş geldiğinde çekilip bir köşeye kendime zaman ayırmam
gerektiğini söyleyeceğim. Bizim
adaylık sürecimiz 'sırat köprüsü'
gibidir. Geçmek zordur." diye
konuştu.
Belediye başkanlarının karnelerine göre adaylık süreçlerini
yaşayacağını belirten Dengir Mir
Mehmet Fırat, bu karnenin amel
defterine de benzetilebileceğini
söyledi.
Son verilere göre Türkiye
genelinde binin üzerindeki
belediyelerin nüfuslarının 2 binin
altına düşmesi nedeniyle
belediyelik özelliğini kaybettiğini
belirten Fırat, küçük belediyelerin
Büyükşehir Belediyelerine

bağlanmasının yerinde bir

Beyp.Mer. : 763 2006 -763 2007 Þube : 763 31 43
Etlik Garajlar: 341 22 23 - 24
Beypazarý: 0544 763 2006 - 0554 765 31 94
Ankara: 0543 341 22 23 - 0554 765 31 90

Beypazarý

karar olacağını ve aldıkları
bazı önlemlerle buna doğru bir
geçişin yaşanacağını söyledi.
Adalet Bakanı Mehmet Ali
Şahin, hükümetin, mahalli
idareler seçiminin öne alınma
söylentileri için açıklama
yaptı.

Adalet Bakanı Mehmet Ali
Şahin, hükümetin, mahalli idareler seçiminin öne alınması için bir
çalışması olmadığını, seçimin
zamanında yapılacağını söyledi.
TBMM Genel Kurulunda, ''Temel
kanun'' olarak görüşülen ve temel
ceza kanunlarına uyum amacıyla
170 kanunda değişiklik öngören
tasarının 6. bölümü üzerindeki
görüşmelerde milletvekillerinin
sorularını yanıtlayan Şahin,
hükümetin, mahalli idareler seçiminin öne alınması ilgili bir
çalışması olmadığını bildirdi.
Şahin, ''Benim bildiğim kadarıyla, mahalli idareler seçimi
zamanında yapılacak'' dedi.
Şahin, doğal afetlerde
zarar görecek adliyelerdeki
kıymetli evrakın korunması ve
daha sonra kullanılmasına olanak
sağlayacak proje üzerindeki çalışmanın devam ettiğini belirtti.
AK Parti Sakarya
Milletvekili Ayhan Sefer Üstün,
dava ve soruşturmaların kısa
sürede sonuçlandırılmamasını
eleştirdi. Özellikle çete
davalarının çok uzun sürdüğüne
işaret eden Üstün, ''Hakimlik
yaptım. İstersem 1 davayı, 1 ayda
bitiririm'' diye konuştu.
Bağımsız Tunceli
Milletvekili Kamer Genç,
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün,
ABD ziyaretiyle ilgili eleştirilerde bulundu. Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan'ın da kısa süre
önce ABD'ye gittiğini anımsatan
Genç, ''Bunlar peş peşe niye
gidiyorlar? Niye gizli konuşmalar
yapıyorlar? Bunlar, Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin menfaatine uygun davranışlar değil''
dedi.

BAŞBAKAN YEREL
SEÇİMLERE START VERDİ

Başbakan Erdoğan, partisinin
genişletilmiş il başkanları toplantısının basına kapalı bölümünde
terör saldırılarına, yerel seçimler
ve teşkilat çalışmalarına ilişkin
değerlendirmelerde bulundu
Erdoğan, tüm partililerden yerel
seçimlere sıkı bir şekilde hazırlanmalarını da istedi. AK Parti
olarak yerel seçimlere büyük
önem verdiklerinin altını çizen
Erdoğan, bu amaçla Yerel
Yönetimler Akademisi açacaklarını söyledi. Belediye başkanı
yetiştirmek amacıyla böyle bir
akademi kurulacağını açıklayan
Erdoğan, akademide siyasetçilerin ve akademisyenlerin ders
vereceğini kaydetti. Erdoğan,
Yerel Yönetimler Akademisi'nin
ilk etapta 20 ilde açılacağını
bildirdi. Konuşmasında kadın-

LÝDER SEYAHAT

Merkez: Gazi Gündüzalp Ýþ.Mrk.
No :45 Tel: 762 80 02
Müþteri Hz.: 0555 602 50 66 - 0543 209 91 09
Etlik Garajlar: 0312 341 96 73
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ların eğitim seviyesinin arttırılmasına yönelik çalışmalara hız
verilmesini de isteyen Erdoğan,
AK Parti'nin kadın üye sayısının
da arttırılması talimatını verdi.

AK Parti, Mart 2009 tarihinde
yapılacak yerel seçimler için
hedefini ise yüzde 60 olarak
belirledi.

Genel Başkan Yardımcısı
Hüseyin Tanrıverdi, AK Parti'nin
yerel seçimlerde en az yüzde 60
oranında oy alacağını söyledi.
AK Parti'nin Yerel
Yönetimlerden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Hüseyin
Tanrıverdi de yaptığı konuşmada,
yerel seçimlerin zamanında
yapılacağını söyledi. Seçimlere
444 gün kaldığına işaret eden
Tanrıverdi, AK Parti'nin yerel
seçimler için koyduğu hedefi de
açıkladı. AK Parti'nin 2002 yılından bu yana oy oranını sürekli
arttırdığını anlatan Tanrıverdi,
"Yerel seçimlerde yüzde 60'dan
aşağı oy almamamız gerekir.
Hedefimiz en az yüzde 60 ve
üzeri almaktır" diye konuştu.
AK Parti Grup Başkan Vekili
Nihat Ergün ise partinin yerel
seçimlere yönelik hedefini
'Tunceli dahil 81 ilin belediyesini
kazanmak' olarak açıkladı. Ergün,
"Seçimlerde Tunceli, İzmir ve
Diyarbakır'ı da istiyoruz" dedi.

AK Parti’nin hedefi
Çankaya Belediyesi

Başbakan Erdoğan’ın 2009
yerel seçimlerinde mutlaka
kazanılmasını istediği
belediyelerden Çankaya’da
yerel seçim rekabeti erken
başladı. Çankaya’nın CHP’li
Belediye Başkanı, AKP yöntemlerinin Çankaya’da sonuç
vermeyeceğini düşünüyor.

Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın 2009 yerel seçimlerinde kazanılması talimatı
verdiği belediyelerden biri de yıllardır “CHP’nin kalesi” olarak
bilinen Çankaya. Erdoğan’ın bu
talebi Çankaya’da yerel seçim
rekabetinin şimdiden başlamasına
neden oldu.
Hızla çalışmalarına başlayan AK
Parti Çankaya ilçe teşkilatı, seçimi kazanma konusunda iddialı.
AK Parti Çankaya İlçe
Başkanı Alaaddin Varol,
“Kesinlikle iddialıyız, bu seçimlerde oyumuzu yüzde 30 oranında artırdık. Yani 2002 seçimlerine
göre Çankaya’da oyumuz yüzde
30 oranında arttı. 2004 belediye
seçimlerinde aldığımız oyu da
yüzde 30 oranında artırdığımızda
ben inanıyorum. Çok rahat şekilde belediye başkanlığını da
kazanacağız” diye konuştu.
CHP ise AK Parti’nin
başka yerlerde uyguladığı yöntemlerin Çankaya’da işe yaramayacağını düşünüyor.
Çankaya Belediye
Başkanı Muzaffer Eryılmaz,
“Siyasette iddia, umut iyi şeyler
ama burası Çankaya... Buranın
Çankaya olduğunu burada
yaşayanlar gösterdiler. Çünkü
burada CHP’nin oyu AKP’nin iki
misli oldu. Çankaya’da yaşayan
insanımız bunun cevabını verdi.
Burada gıda maddesi dağıtmakla,
kömür dağıtmakla oy almayı
beceremediler” dedi.

LÜKS BEYPAZARI SEYAHAT
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Yazarımızın yazısı yer olmadığı için haftaya

Cezaevi yıkılacak
yerine hastane yapılacak

Gazetemizin önceki sayılarında kapanacak ve kapandı
ve hastaneye devir edildi şeklinde haberini yaptığımız
fiziki koşullarının yetersizliği nedeniyle Adalet
Bakanlığı'nca kapatılmasına karar verilen Beypazarı
Kapalı Ceza ve Tevkif Evi yıkılacak; yerine Beypazarı
Devlet Hastanesi ek binası inşa edilecek. Cezaevinin
kapatılmasının ardından, tutuklular Sincan E Tipi
Cezaevi'ne gönderiliyor. Beypazarı Sağlık Gurup
Başkanı Dr. Kerem Zeki Fikret, Adalet Bakanlığı ile
yapılan görüşmelerde yerin, Beypazarı Devlet
Hastanesi'ne tahsis edildiğini belirtterek hapishanenin
yıkılarak yerine Hastanemize ek bina inşası başlayacak’‘
açıklamasında bulundu.
Vatandaşlar Beypazarı Devlet Hastanesinin Bölgedeki
layık olduğu yere oturması için yapılması beklenen ek
hastane binasının bir an önce başlatılması gerektiği
özlemini dile getirdiler.

Beypazarı' nda
Fabrika Gibi
Atölyeler

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde oluşturulan
ve 55 işçinin çalıştığı atölyelerde, siparişlerin zamanında
yetiştirilmesi için 50 işçi daha istihdam edilecek.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ercüment Doğan yaptığı
açıklamada, Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğiyle kurulan
atölyelerde, ipek bürgü, ipek şal üretimi ile kilim dokuma ve telkari gümüş işlemeciliği gibi çalışmalar
yapıldığını bildirdi. Atölyelerinde kaliteli işler yaparak
kendilerini ispatladıklarını ifade eden Doğan, bu sayede
Türkiye'nin dört bir yanından siparişler aldıklarını ifade
etti.
''55 kişi çalışmasına rağmen tek sıkıntımız siparişleri
yetiştirememek'' diyen Doğan, şunları kaydetti:
''Çalışmaları hızlandırmak, siparişleri zamanında teslim
edebilmek için atölyelerde 50 kişi daha istihdam edeceğiz. Böylece hiçbir dokuma tezgahımız boş kalmayacak. Telkari gümüş işlemciliği atölyesinde 10, ipek,
bürgü-şal dokuma atölyesinde 20, kilim dokuma atölyesinde 20 kişi istihdam edeceğiz. Bu kişiler prim usulü
ile çalıştırılacak ve ayda bin YTL'ye kadar ücret alabilecekler.''
Doğan, atölyelerde çalışmak isteyenlerin, Halk Eğitim
Merkezine şahsen başvurmaları gerektiğini kaydetti.

BEYPAZARI TÝCARET ODASI ÜYELERÝNE

WEB SÝTESÝ ÝÇÝN DOMAÝN PAKETLERÝNDE % 15 ÝNDÝRÝM

Sýnýrsýz+10 E-posta+.Com Ýsim Tescili KDV dahil 170 YTL deðil 145 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’’
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HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONU NUZ
YETERLÝ

Kemal ÇEL EN

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53

Tarihi çarşının restorasyonu devam ediyor.
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

BEYPAZARI

kültürü koruma, tarihi
dokuyu ön plana çıkarma
projeleri kapsamında yer

alan 200 yıllık 600 dükkandan oluşan tarihi çarşının
restorasyon ve düzenleme
çalışmalarına devam ediyor
İlk olarak tüm çarşı arnavut
kaldırımı ile döşeniyor.
Kaldırımların yenilenmesi
ve tescilli işyerlerinin
restorasyonu için Ankara
Valiliği İl Özel İdaresi’nden
alınan 800.000.00 YTL
finans yardımı ile çalışmalara başlanıldı. Ayrıca
eski Devlet Bakanı, şimdiki

İç İşleri Bakanı Beşir
Atalay tarafından “Yapı
Düzenlemesi ve Sokak
Sağlıklaştırılması Projesi”
için Tanıtma Fonu’ndan
500.00.00 YTL ödenek
Beypazarı’na verildi.
Kaldırım döşeme çalışmalarının 50 gün içerisinde
tamamlanacağını bildirildi.
Projenin gerçekleşmesinde
katkıda bulunan İç İşleri
Bakanı Beşir Atalay’a ve
Ankara Valisi Kemal

Önal’a şükranlarını sunan
Beypazarı Belediye Başkanı
Mansur Yavaş; çalışmalar
hakkında çarşı esnafının
görüş ve önerilerini beklediklerinin de altını çizdi.
Tarihi çarşının restorasyon
çalışmaları sonrasında
kültürel ve tarihi güzelliğinin ortaya çıkacağına
değinen Yavaş; çarşının
Beypazarı’nın göz bebeği
olacağını söyledi.

kısa adı ALKİM (Alkali
Kimya A.Ş. şirketi tarafından Ankara-ÇayırhanBeypazarı bölgesindeki yer
altı Sodyum Sülfat Maden

Sahasında maden üretimine
yönelik Ar-Ge çalışmaları
ve kurulacak üretim tesisleri ile ilgili fizibilite çalışmalarının halen devam

ettiği bildirildi. Alkim
A.Ş.’den ayrıca Basın yayın
kuruluşlarında yatırım ile
ilgili yer alan 40 milyon
USD’lik tutarın hedeflenen

tutar olduğu açıklaması
yapıldı.

Beypazarı Belediyesi’nin

ÇAYIRHANDA ÇIKAN SODYUM SULFAT MADENİ
ÜRETİM TESİSİ ÇALIŞMALARI ALKİM ALKALİ
KİMYA A.Ş. TARAFINDAN DEVAM EDİYOR.

''KUŞ SESLERİ YENİDEN DUYULUYOR''

Son yağışlarla Kuş Cennetinde Kuş Sesleri Yeniden duyulmaya başladı.

Ankara'da Bu Yıl Yaşanan
Kuraklık, Nallıhan İlçesi
Sınırlarındaki Kuş
Cenneti'nde Ve
Beypazarı'ndaki İnözü
Vadisi'nde Yaban Hayatının

En Önemli Simgelerinden
Biri Olan Kuşları Ve Doğal
Yaşamı Olumsuz
Etkilemişdi.
Son günlerde yağan
yağışlar Doğal yaşamın

müjdecisi oldu. Ankara Ve
Çevresinde Bu Yıl Yaşanan
Kuraklıkta Suyu Çekilen
Nallıhan Kuş Cenneti, son
yağışlarla birlikte yeniden
suya kavuşunca, Kuş

Cennetini terk eden kuşlar
da Irmak nenarlarını doldurmaya başladı ve yeniden
alıştığımız kuş seslerini
duymaya başladık.

Beypazarı Ziraat Odası
hizmet verdiği Gazi
gündüzalp İş Merkezindeki
adresinden taşınıyor.
Mülkiyeti Belediye’ye ait
olan eski Düğün Salonu

üzerindeki yeni adresine
taşınacak olan Beypazarı
Ziraat Odası önümüzdeki
hafta içinde bu adreste
hizmet vermeye başlayacak.
Ziraat Odası Başkanı

Mustafa Ateş; ‘taşınma için
hazırlıkların son aşamasındayız. Önümüzdeki hafta
içinde Belediyeden kiraladığımız Düğün Salonu
üzerindeki yeni yapılan

adresimize taşınıyoruz. Bu
tarihten itibaren
Üreticilerimize hizmeti bu
adresten vereceğiz.’‘ dedi.

Gazetemiz tarafından
gazetemize ait internet
sitesinde düzenlediğimiz
‘Kimi Belediye Başkanı
olarak görmek istiyorsunuz’‘ anketi Aralık ayı
içinde yoğun ilgi gördü.

Web trafik yoğunluğu
yaşayan sitemiz mevcut 4
GB olan Web trfaiği
kotasını aşarak 5.133 GB ‘a
yükseldi. Anket seçim
dönemine kadar devam edecek. Ankette Belediye

Başkan adayı olmayı düşünenler veya halkımızın aday
olmasını düşündüğü kişiler
yer alıyor. Gazetemizin web
sayfasına giren ziyaretçiler
oylarını kullanıyorlar. Son
anket durumuna göre Sağlık

Bakanlığında çalışan
Yüksel Uysal ankette önde
giden isimlerden. Ankette
parti ismi geçmiyor. Sadece
isimler yer alıyor. Ankete
oy kullanacak kişiler
tanıdığı kişilere oy veriyor.

BEYPAZARI ZİRAAT ODASI
YENİ BİNASINA TAŞINIYOR

KİMİ BELEDİYE BAŞKANI GÖRMEK İSTİYORSUNUZ ANKETİNE
YOĞUN İLGİ

BÖLGE
TÝCARET
AJANDASI
ve REHBERÝ
HAZIRLANIYOR

Ticaretle mi uðraþýyorsunuz? Telefonla
aranmak istiyorsanýz bizi arayýn.

ORTA ANADOLU REKLAM
AJANSI Tel:0.312.762 51 63

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

DİJİTAL BASKI MERKEZİ

SAÇ TABELA, IÞIKLI TABELA, PÝRÝNÇ TABELA,
BEZ AFÝÞ, BRANDA AFÝÞ, BÝLGÝSAYARLI FOLYE KESÝM,
ROZET, ÞÝLT, BROVE, PLAKET, KAÞE
KÝTAP, DERGÝ, GAZETE, DÝZGÝ VE BASKILARINIZ,
BROÞÜR, AFÝÞ ve KATALOGLARINIZ HAZIRLANIR - BASILIR.
D Ý J ÝT A L B A S K I S Ý S T E M L E R ÝM Ý Z L E B A S K I L A R
Üniversite Tezleriniz Hazýrlanýr
Orta Anadolu A.Þ. Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:40
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA
K. Çelen Gsm:0.532.557 98 53 -0.542.762 51 63

2008, belediyeler için
seçime hazırlık yılı
olacak...

Bu yıl belediyelerin yaptığı
işleri parlatma, devam eden
projelerini bitirme ve halkın
taleplerine daha fazla ilgi
gösterecekleri bir yıl olacak.
Çünkü Mart 2009’da yerel
yönetimler seçimi var...
Yerel seçimlerin öne alınması, ancak anayasa değişikliğiyle mümkün...
Yoksa “yerel seçimleri
erkene alıyoruz” demekle
olmuyor...
Birde; geçen yıl çok
tartıştığımız, yeni ilçelerin
kurulması ve bazı
belediyelerin birleşmesi
yönündeki proje, eğer 28
Mart 2008 tarihinden önce
bitip yasa haline gelmez ise,
Mart 2009’daki yerel seçimlerde geçerli olmayacak...
Belediyelerin en çok çalıştıkları mevsim hiç kuşku yok
ki, yaz ayları...
O nedenle; bu yaz belediyeler, bütün enerjilerini halkın
doğrudan göreceği ve doğrudan olumlu etkileneceği
hizmetlere ayırmak zorundalar...
Bu konuda belediye başkanlarını haklı buluyoruz...
Hele, bu güne kadar geride
bıraktıkları 45 ay süresince
alt yapıya önem verip,
sorunlarını çözen veya
çözümünde önemli mesafeler
almış belediye başkanları
herkesten çok hakediyor bu
yılı ‘projeleri parlatma’ yılı
olarak geçirmeyi...
Alt yapıya yatırım yapmak
bir belediye başkanı için
malesef ‘nankör’ bir iştir...
Kamu vicdanı ve siyaset
adına saygı gösterilmesi
gereken bir yatırım işidir
aslında alt yapıya yatırım
yapmak.

Ama bugüne kadar belediyecilik anlayışı denilince,
‘görünen hizmetler’ in prim
yaptığı malesef gelenek
haline gelmiş bir realite...
Bu yıl içinde, belediyeler ile
ilgili olarak geride bırakılan
yılları nasıl değerlendirdiklerine ilişkin görüşleri sizlerle paylaşmaya çalışacağız.
Bugün, Belediyelerin seçmenin karşısına başarılı bir
belediye olarak çıkması
gerekiyor. Bunun için
Belediyelerin seçim beyannamelerinde taahhüt ettiği ve
yapacağım dediği projeleri
tamamlaması gerekiyor.
Başlanan projelerinde bitirilmesi gerekiyor. Seçim
döneminde seçmen kazı ve
tünel, çamur ve toprak
yığını görmek istemiyor. Bu
tür çalışmaların seçimden
önce tamamlanması gerekiyor. Bitireceğim ve tamamlayacağım projelerim var sözü
inandırıcı olmuyor...
Projelerin inandırıcı olması
için başlanması ve çalışmaların devam etmesi
gerekiyor.
Seçimler yaklaştığında
Belediye başkanlarının en
çok halkın görebileceği ve
doğrudan etkileneceği projelere şimdiden ağırlık vermesi ve seçmenin gözüne
hitap etmesi gerekiyor.
2008 yılı Belediyeler açısından projelerin tamamlandığı,
başarıların belgelendiği ve
halkın mutlu edildiği bir yıl
olmalı. Halkın sıkıntılarına
bire bir inilmeli. Sıkıntıların
üzerine gidilerek halkın
içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtarılmalı. Halka
sıkıntı yaratmamalı. Tüm
halkı mutlu bir belediyecilik
anlayışı belediyelerin de
seçime hazır olduğunun da
bir kanıtıdır.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR

Acil Yardým.................................................................................112
Yangýn...........................................................................................110
Polis Ýmdat...................................................................................155
Jandarma Ýmdat............................................................................156
Su Arýza........................................................................................185
Telefon Arýza................................................................................121
Devlet Hastanesi................................................................763 07 75
Saðlýk Ocaðý......................................................................763 10 76
Kaymakamlýk(Sant)...........................................................763 10 04
Belediye Bþk.lýðý...............................................................762 25 10
Ýtfaiye.........................................................................000-763 10 18

ÝÞTE GAZETE BU YAA...
Haberler Ýnternette

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

ORTA ANADOLU REKLAMCILIK A.Þ.

Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:40
Tel: 762 51 63 Fax: 762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA
Kemal ÇELEN Gsm: 0.532.557 98 53

TABELA ve AÐAÇ TABELA
BEZ AFÝÞ ÝÞLERÝNÝZ

