"10 YILI"

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ’IN
Bir şey değişecek her şey
değişecek diyerek 1999 yılında seçimleri sağ
duyunun zaferi
olarak kazanan
Beypazarı
Belediye
Başkanı Mansur
*www.yeniyildizgazetesi.com

Yavaş’ın Belediye Başkanlığına başladığı günden
bu güne 10 yılını masaya yatırdık. Yaptıkları,
yapamadıkları, yapacağım dedikleri, başarıları ve
başarısızlıkları, uzman görüşleri ve eski Belediye
Başkanı İbrahim Demir’in ve Belediye Başkan
adaylarının görüşleri. Yazılanlar ve yazılmayanlar, yazılamayanlar, gazetemizde yazı dizisi
olarak yayınlanmaya başlıyor. Belediyecilikle
ilgili tüm konular 12 konu başlığı halinde yayına
giriyor. Bu konular içinde aşağıdaki sorulara

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

cevaplar bulacağız.
Mansur Yavaş 1999 seçimlerinde nasıl Belediye
Başkanı seçildi? Vaatleri neydi? Beypazarı için
sihirli bir değnekmiydi, Beypazarı Turizminin bu
günkü durumunda Mansur Yavaş’ın rolü ne oldu,
Medyada Mansur Yavaş, Medyada büyük ilgi
gören Mansur Yavaş’ın basın mensuplarıyla arası
nasıldı? Belediye çalışanlarına karşı Mansur
Yavaş, Yönetici Mansur Yavaş ve halkla ilişkileri, şeffaf bir belediye başkanımıydı?

*www.ortaanadoluas.com

Seçimdeki vaatlerinin ne kadarını yerine getirebildi? Hangi projeleri mega ve faydalı projelerdi?
Mansur Yavaş’ın Ütopia proje modelleri oldu
mu?
10 yılda Beypazarı’na kazandırılanlar ve 10 yılın
kayıpları, Beypazarının suyu, havası, imarı,
belediye borçları. Satılanlar ve alınanlar. Büyük
ilgi uyandıracak yazı dizimiz bu sayıdan itibaren
gazetemiz sayfalarında yayınlanmaya başlıyor.
Mansur Yavaş Kimdir?
Sayfa 3’de

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com
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Beypazarında 2
yıldır eğitim ve
öğretime devam
eden Beypazarı
Anadolu Öğretmen
Lisesi Kan Bağışı
Kampanyası düzenledi.
5 Kasım 2008
Çarşamba günü
Beypazarı
İlköğretim
Okulunda saat
10.00-17.00 saatleri
arasında düzenlenen Kan Bağışı
kampanyasında
öğrenciler ve idareciler kan bağışladı.

Evleri
Yanan
Vatandaşlara
Örnek
Davranış

22.12.2007 tarihinde saat 23.00 da
Beypazarı
Cumhuriyet
Mahallesi Sol
Küme sokakda
bulunan 22, 23 ve
24 numaralı evler
yanmıştı. Evin biri
tamamen yanarken
diğer evlerde büyük
maddi hasar meydana gelmişti.
Yangınzedeleri
hayırseverler yalnız
bırakmadı. Eski ilçe
Müftüsü İhsan
Caner, THK
başkanı Mehmet
Ali Dikmenlioğlu,
esnaflardan
Haberi Sayfa 2’de

TE LEFONUNUZ
YE TERLÝ

Belediye tarafından tahliye edilmek isteniyoruz.
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BEYPAZARI
ANADOLU
ÖĞRETMEN
LİSESİNDEN
KAN BAĞIŞI
KAMPANYASI

İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.

100’E YAKIN ESNAFIN BEYPAZARI BELEDİYESİNE KİRA BORCU VAR. BORCU OLANLARA
İCRA TAKİBİ YAPILIYOR AMA İCRA TAKİBİ YAPILMAYAN ESNAFLARDA VAR. İCRA TAKİBİ
YAPILAN ESNAFLARIN ARASINDAN BAZILARINA TAHLİYE EDİLMEK AMACIYLA DAVA
AÇILIYOR. BAZILARIDA TAHLİYE EDİLDİKLERİ HALDE OTURMALARINA İZİN VERİLİYOR.

Beypazarı’nda hiç bir şey
gizli kalmasın diyerek
her şeyi kamu oyu ile
paylaşmaya karar verdik.

Yazdığımız yazılardan
rahatsızlık duyan
Beypazarı Belediyesi
yönetimi Belediyede
çalışan 3 memur dan birini atölyeye sürgün
ederken, 2 memura da
yazılı soruşturma açtı.
Yazdığımız yazılardan
dolayı bu memurlarla
ilgili işlem yapıldığı
öğrenildi.
GEÇEN YILDA
TAHLİYE ETMEK
İSTEDİLER
Belediye Başkanı Mansur
Yavaş ile ilgili gazetemizde yayınlanan yazılardan rahatsız olan
Belediye yönetimi 2007
yılında ilçede faaliyet
gösteren Otobüs firmalarını işyerimizin
bulunduğu yere indirmek
istedi ve bu sebepten
dolayı kiraladığımız 4
dükkanın 3500 YTL kira
borcu ndeniyle
26.09.2007 tarihinde icra
takibi yapmış ve arkasından da tahliye davası
açmıştı. Otobüs firmaları
işyerimizin bulunduğu
yere gelmek istemeyince
firmaları ikna
edilemedikleri için
tahliye davasından
vazgeçilmişti.
11 AYDAN SONRA
YİNE İCRA VE
TAHLİYE DAVASI
Aradan 11 ay geçti ve

FORUM

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

YERELDE GAZETECİ OLMAK

Küçük yerleşim birimlerinde Gazetecilik yapmak çok zor demiştik geçen hafta.
Gazetemizi takip edenler ve haberlerimizi
izleyenler gerçekten bunun ne kadar zor
olduğunu görmüş ve anlamışlardır.
Herkesin bir mesleği var. Bizde gazetecilik
mesleğini seçmişiz ya da gazetecilik mesleği
bizi yakalamış bırakmıyor bizde bu meslekten
Yazısı Sayfa 2’de
kopamıyoruz.

yine Belediyeden kiraladığımız 3 dükkandan
dolayı bizi susturmak
amacıyla Belediye
tarafından İcra takibine
geçildi.
GEÇMİŞ YILLARDA
BAZI GAZETECİLER
DE SUSTURULMUŞTU
Daha öncede
Beypazarı’nda bazı
gazeteciler başka yollarla
Belediye yönetimi
tarafından susturulmuştu.
Bu konularla ilgili bilgi
ve belgeler başlattığımız
yazı dizisi içinde
gazetemizde yayınlanacak. Yine bunun belgesini kamu oyu ile paylaşacağız.
Gazetemizin daha önceki
sayılarında yazdığımız
haberlerde kamu oyuna
duyurduğumuz gibi
siyasi kararlar veren
Belediye yönetimi siyasi
tarafgirlik yaparak ve
kamu gücünü kullanarak
rakip ve muhalif gördüğü
kişilere baskı yapmaya
devam ediyor. Özellikle
Milli Görüş kökenli
kişilere karşı hasmane
tavır ve tutum içinde olan
Belediye yönetimi
tarafından Mansur
Yavaş’ın 1999 yılında
seçim kazanmasından 4
ay sonra Beytur A.Ş.
yönetim kurulu başkanı
Yaşar Hız’a karşı baskı
yapılmıştı. Mülkiyeti
Belediye ye ait otelden
zabıta gücü ile çıkartılmak istenmiş, otelin camları pürmüzle kesilerek
içeri girip Yaşar hız
otelden atılmak istenmiş
ve Belediye Meclis Üyesi
olan Yaşar Hız zabıta
gücüne karşı direnmişti.
2 gün sonra Kemal Çelen
bu konu ile ilgili aracı
olmaya gittiğinde Kemal
Çelen’de sır olarak kalan
bir söz söyleyerek Yaşar
Hız için bana gelmeyin’‘
dedi. Bu görüşme den
sonra bir daha hiç bir
konu hakkında Mansur
Yavaş’a gidilmedi.

En son 2003 yılında
Belediyeye verdiğim
dilekçeden dolayı
Belediyenin verdiği ilanlar ile ilgili bir konuda
davet üzerine Başkan
Mansur ‘la görüştüm. O
görüşme de de bana
‘’Senin gazetecilik yapmanı istemiyom. Bak
belediyeden reklam işi
veriyoruz. Yapma bu
gazeteciliği, Bak
DGM’ye gittin gene
gidersin. Biz her zaman
yüz yüze bakacaz’‘ deyince bir daha başkan
Yavaş’ı görmek amacıyla
Belediye ye hiç gitmedim. Bu görüşme zaten
Başkan makamında kendisi ile yakınen son
görüşmemiz oldu.’‘ dedi.
ŞİMDİ DE SIRA
TAHLİYEYE GELDİ.
Belediye yönetimi
yazdığımız yazılardan
dolayı personeline soruşturma açmakla kalmadı,
2.283 YTL asıl borcumuz
için 2355 YTL olarak
icra takibine geçti. Borca
itiraz etmedik. 30 günlük
ödeme süresi içinde borcumuzu gecikme zamları
ile birlikte Belediye veznesine ödedik. Bir gün
sonrada İcra dosyasını
kapatmak için icra
müdürlüğüne gidip
Belediyeden aldığımız
icra takibine konu olan
borcun ödendiğine ve
borcun kalmadığına dair
yazı ve ödeme makbuzlarının fotokopileri de
dahil edilerek icra
dosyasına takılması için
dilekçemizle beraber
verdik ve dosya masraflarını hesaplattırdık.
420 YTL masraf
çıkartıldı ve bunun 250
YTL sini ödedik. Kalan
170 YTL çıkşmadığı için
ödemedik. İcra müdürü
yanında yoksa sonra
getirirsin dedi. 6 kasım
2008 tarihinde İcra
Tetkik Hakimliğinden
tahliye davası ile ilgili
tarafımıza PTT

aracılığıyla duruşma
tebliği geldi. Belediye
avukatı borca itiraz
etmediği ve borcun 30
günlük süre içinde kısmen ödendiği ve borcunu
tamamen kapatmadığı ve
bu süretle takip kesinleşmiştir diyerek söz
konusu işyerinden tahliye
için davanın açılması
zorunlu olmuştur iddiasıyla tarafımıza dava
açıldı. Davamızın duruşma günü 25 Aralık 2008
tarihi olarak tarafımıza
tebliğ edilmiştir.
İcra Tetkik Hakimi bu
konuda karar verecek.
Bizim 1998 yılında ihaleyle tuttuğumuz, 10
yıldır içinde oturduğumuz ve son 1 yıl içinde 2
sefer icra takibi
gördüğümüz ve 2 sinde
de tahliye edilmek
istendiğimiz Mülkiyeti
Belediyeye ait Gazi
Gündüzalp İş
Merkezindeki Şirket ve
gazetemizin idare binası
olan işyerinden tahliye
edilip edilmeyeceğimizin
kararı şimdi yargıda.
Bu işin aslı kirayı ödeyip
ödememek değil bize
göre. Belediye seçime
yakın gider ayak bize
baskı uyguluyor ve siyasi
bir kararla işyerimizden
tahliye edilmek isteniyoruz.

BUNU KAMU OYUNA
NEDEN
AÇIKLIYORUZ.
Özel bir mesele neden
kamu oyuna açıklanır
diye sorabilirsiniz. Belki
bu açıklamalardan dolayı
şirketimize borcu olan bir
kuruluş gözüyle bakılacak. Belediye ve Vergi
Dairesi hariç Beypazarı
içi veya dışarıda iş ilişkileri içinde bulunduğumuz
hiç kimseye, esnafa ve
şirketimizle iş yapan hiç
bir kuruluşa borcumuz
yoktur. Bu güne kadar
tüm alışverişlerimizde
nakit çalıştık. Vadeli mal

alışımız yoktur.
Bu konuları Ankara
Büyükşehir Belediye
Başkanlığına MHP’den
aday olma girişimindeki
Beypazarı Belediye
Başkanı Mansur Yavaş’ın
icraatlarını kamu oyu
bilsin diye açıklıyoruz.
Bu güne kadar Kamu
gücünü kullanan bunu
uygulamaları ile isbatlayan Belediye yönetiminden çekindiğimizden
ve Belediye ye ait işyerlerinde oturduğumuzdan
dolayı bu güne kadar sustuk. Anladık ki sustukça
sıra bize geldi. Bundan
sonra artık susmayacağız.
Gazetemizin yeni yazı
dizisi içinde neden son
yıllarda Belediye ye olan
kiraları gününde
ödeyemediğimiz
konusuna da açıklık
getirilecektir. Ayrıca son
yıllarda özellikle son 4
yıldır Türkiye’de ve
Beypazarı’nda oluşan
ekonomik kriz bizim gibi
kobileri de sarsmıştır.
Nakit sıkıntısı yaşamaya
başladık. Buna rağmen
hiç bir bankadan kredi
kullanmadık. Belediye ye
sadece biz değil ilçede
Belediyenin kiracısı olan
yüzlerce esnaf kiralarını
gününde ödeyememiştir.
Bizim borcumuz 3,500
YTL yi hiç geçmemiştir.
4 dükkana kira ödememizden dolayı da kira
borcu birikmiştir.
Baskılardan dolayı 2
dükkan belediyeye iade
edilmiştir.
Şimdi sadece 2 dükkan
kalmıştır. Bundan sonra
Belediye ye kira borcu
birikeceğini de sanmıyoruz. Zira resmi kurumlarda ki alacaklarımız
tahsil edildiğinde kira
ödemelerimiz tahsil
edilme sürecine göre
birikmeden ödenecektir.
Bu yazılar belgedir.

Kemal ÇE LEN

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

DP İlçe Başkanı Ali
Kökçe gazetemize
özel demeç verdi.
Kökçe; ‘’Demokrat
Partinin yarıya
indirilmiş bayrağını
tekrar göndere
çekeceğiz’‘ dedi.

Geçtiğimiz günlerde görevlendirme ile ilçe
başkanlığına getirilen Beypazarı İlçe Başkanı Ali
Kökçe gazetemize yaptığı açıklamada şu görüşlere
yer verdi. Kökçe ‘’22 Temmuz 2007 seçimlerinde
partimiz büyük yara alarak çıktı. Bunun sebebi
asla milletimiz değildir diyerek, siyaset hatayı
kabul etmeyen bir kurumdur ama demeokrasinin
arenası TBMM’dir’‘ dedi.
Haberi Sayfa 2’de

Yüksel Arslan
MHP’den
Beypazarı
Belediye
Başkanlığına
Aday Adayı

Haberi Sayfa 4’de

ADAÖREN
KÖYÜNDE ASMA
TAVAN KÖPRÜ
TAHRİP EDİLDİ.
Haberi Sayfa 2’de

Beypazarı Araç
Muayene İstasyonu
Hizmete Başladı

Haberi 3’de
10 KASIMA
HAZIRLANOYORUZ
Haberi 4’de

HABER
ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63
Evleri Yanan
Vatandaşlara
Örnek Davranış

Haberi 2’de
KÖMÜR
DAĞITIMI
BAŞLADI
Haberi 3’de

Cumhuriyetimizin
kuruluşunun
85. Yıldönümü
coşkuyla kutlandı.

Haberi Sayfa 4’de

KÜLTÜR-EDEBÝYAT
DP İlçe Başkanı Ali Kökçe gazetemize özel demeç verdi.
07 Kasım 2008 Cuma

Kökçe; ‘’Demokrat Partinin yarıya indirilmiş bayrağını tekrar
göndere çekeceğiz’‘ dedi.
Geçtiğimiz günlerde görevlendirme ile ilçe başkanlığına getirilen Beypazarı İlçe Başkanı Ali Kökçe
gazetemize yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi.
Kökçe ‘’22 Temmuz 2007 seçimlerinde partimiz
büyük yara alarak çıktı. Bunun sebebi asla milletimiz
değildir diyerek, siyaset hatayı kabul etmeyen bir
kurumdur ama demeokrasinin arenası TBMM’dir’‘
dedi.
DP Beypazarı İlçe Başkanı ali Kökçe; ‘’ama biz
mücadelemizi genel kurula girmeyerek,
Cumhurbaşkanlığı seçimini boykot ederek inanılmaz
büyük bir hata yaptık. Çıkıp o kürsüye görüşlerimizi
belirteceğimiz yerde bunu yapmadık. Kimin dümen
suyuna, kimin kaprisli huyuna özendik anlayabilmiş
değilim’‘ dedi
Kökçe sözlerini şöyle sürdürdü. ‘İkinci hatayı da dere
geçilirken at değiştirerek yaptık. Görücü usulü ile
ANAP’la birleşmeye kalktık. Sevginin saygının
olmadığı bu evlilikte gerçekleşmedi.
Yılların anıt partisini, yorulmak bilmeyen kıratı tökezlettik ve milletimiz bu belirsizliği asla affetmedi.

Oysa biz bu ülkenin mühendisi, mimarıydık ve
çimentosuyduk. Büyük Türkiye bizimle vücut bulmuştu. Türk insanı hür olmanın zevkini bizimle tatmıştı.’‘ dedi.
Kökçe ‘Milletimizin bu gün yüzü gülmüyorsa, yarını
göremiyorsa, geleceğinden korkuyorsa, inanın iyi
idare edilmediğindendir. Çiftçimiz yatalak hasta’
diyen Kökçe; ‘esnafımız acil serviste tedavi aramaktadır. İşçimiz, memurumuz kredi kartı borç batağı
altında inim inim inlemektedir. Türk insanı böyle
idare edilmeyi hak etmemiştir. Acilen çare gereklidir.’ diyerek ‘çare geçmişte olduğu gibi yine biz
olacağız’ dedi.
Kökçe; Demokrat Partinin yarıya indirilmiş bayrağını
tekrar göndere çekeceğiz. Türkiye DP ve Kırat’ıyla
yeniden mutluluk ve kalkınma yollarında hızla yol
alacaktır. Çare Demokrat Partide ve demokrasidir.’
dedi.
Kökçe; ‘önümüzdeki aylarda veya yıllarda yapılacak
yerel seçimlerde parti olarak çok iyi hazırlıklara
başladıklarını’ sözlerine ekledi.

22.12.2007 tarihinde saat 23.00 da
Beypazarı Cumhuriyet Mahallesi Sol Küme
sokakda bulunan 22, 23 ve 24 numaralı
evler yanmıştı. Evin biri tamamen yanarken
diğer evlerde büyük maddi hasar meydana
gelmişti. Yangınzedeleri hayırseverler yalnız bırakmadı. Eski ilçe Müftüsü İhsan
Caner, THK başkanı Mehmet Ali
Dikmenlioğlu, esnaflardan Yücel Yayın ve

eski Başağaç Mahallesi Muhtarı çiftçi
Mehmet Çalışkan’dsan oluşan yardım
toplama komisyonu halktan toplanan
yardımlarla evleri maddi hasar gören Ali
Yiğit ve Fatma Er’in evlerini tamir ettirdi
ve evi tamamen yanan Ahmet Köseoğluna
Zafer Mahallesi 1. sokakta ahşap ev satın
alındı.
Komisyon ayrıca evi yanaların ihtiyacı olan

ev eşyalarını da yardım olarak toplayarak
yangınzedelere teslim etti.
Yardım toplama Komisyonunca 22 milyar
845 lira nakit para toplandığı belirtilerek
evi satan bile evin değerini almadı.
Desteğim olsun diyerek ev fiyatında
indirime gitti. Eşyaların çoğu da İlçe de
yaşayan vatandaşlarca karşılandı.

Yakacak Odun diye, Beypazarı'ndaki Asma
Köprünün tahrip edildiği iddia edildi.
Beypazarı’nı Adaören köyüne bağlayan
asma köprü, kimliği belirsiz kişilerce tahrip
edildi. Kirmir Çayı üzerine kurulu 75 metre
uzunluğundaki asma köprünün üzerine

döşeli ahşap kalasların kimliği belirsiz kişilerce söküldüğü bildirildi.
Akçakavak köyü muhtarı Necmi Nacak,
Kirmir Çayı kenarlarına gelen piknikçilerin
yakacak odun bulamayınca köprüdeki ahşap
döşemeyi sökerek yaktıklarını iddia etti.

Yaklaşık 50 yıl önce yapılan asma köprünün
ulaşıma kapandığını belirten Nacak,
"Sökülen ahşap bölümün yeniden yaptırılarak köprünün ulaşıma açılmasını istiyoruz" talebinde bulundu.

Evleri Yanan Vatandaşlara Örnek Davranış

ADAÖREN KÖYÜNDE ASMA TAVAN KÖPRÜ TAHRİP EDİLDİ.

Ankara'da 7 Yeni Araç Muayene İstasyonu Faaliyete Geçti

Beypazarı Araç Muayene İstasyonu Hizmete Başladı

Ulaştırma Bakanlığı denetimi altında faaliyet
gösteren, Doğuş Grubu, Akfen ve TÜV SÜD ortaklığı ile
kurulan TÜVTURK'un başkentteki 7 yeni araç muayene
istasyonu, faaliyete geçti.
TÜVTURK'tan alınan bilgiye göre, İvedik, İstanbul yolu,
Beypazarı, Şerefli
Koçhisar, Gölbaşı, Akyurt ve Polatlı'da açılan istasyonlar,

hizmet bölümü, müşteri kabul alanı ve idari işlerin
yürütüleceği ofislerden oluşuyor.
Modern araç muayene ekipmanlarıyla donatılmış, 1-6
arasında muayene kanalı bulunan istasyonlarda, fren test
cihazı, ön düzen boşluk ölçme cihazı, el feneri, far kontrol
cihazı, ağırlık simülasyon cihazı, gaz kaçak detektörü ,
gürültü ölçüm cihazı, lastik diş derinlik kumpası ve ayna
gibi teknik aletler de kullanılacak.
Ulaştırma Bakanlığı denetiORTA ANADOLU A.Þ. WEB HÝZMETÝNÝ AYAÐINIZA GETÝRDÝ.
mi altında faaliyet gösteren,
tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
Doğuş Grubu, Akfen ve
ODTÜ nic.tr Ýdari sorumluluk yetkimizle
TÜV SÜD ortaklığı ile
kurulan TÜVTURK'un
.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
başkentteki 7 yeni araç
tescillerini de biz yapýyoruz
muayene istasyonu, 01
Alan adı tescili ve Hosting bayililiklerimizle
kasım 2008 tarihinden
.com - .net - .org - .býz - .ýnfo
itibaren faaliyete geçti.
alan adý tescillerinide biz yapýyoruz.
TÜVTURK'tan alınan bilWeb sitenizin yayýnlanmasý hizmetinide biz veriyoruz.
giye göre, İvedik, İstanbul
Domain paketlerinizi de bizden alabilirsiniz.
yolu, Beypazarı, Şerefli
Sýnýrlý ve sýnýrsýz Paketleriniz bizden.
Koçhisar, Gölbaşı, Akyurt
Evinizden, veya iþyerinizden sitenizin kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz.
ve Polatlı'da açılan istasyonlar, hizmet bölümü, müşÝsterseniz tüm hizmetleri bizim yapmamýzý talep edebilirsiniz.
teri kabul alanı ve idari
Beypazar’na yepyeni bir hizmet ve yeni bir fýrsat.
işlerin yürütülece ği ofislerDomain ve Hosting Paketlerinde
den oluşuyor.
Ýþte size bir Fýrsat
Modern araç muayene
İnternet Hizmetleri Bayisi Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.
ekipmanlarıyla donatılmış,
Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
1-6 arasında muayene
Hostinginizi
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
kanalı bulunan istasyonlarFİYATLARI
B
i
z
e
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r
a
n
s
f
e
r
E
d
i
n
Ýþte size fýrsat. Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin .
DÜŞÜRDÜK
da, fren test cihazı, ön
İmkanlardan
Sizinde bir siteniz olsun.
Yararlanın
düzen boşluk ölçme cihazı,
Fiyatları Düşürdük
el feneri, far kontrol cihazı,
700 MB Web alanı 4 GB Trafik Hızı, 50 adet 20 MB lık mail
ağırlık simülasyon cihazı,
Hosting ve Web Alan adı alımı sadece 100 YTL
gaz kaçak detektörü ,
Web Sitem Yok Elektronik Posta Adresi Alabilirmiyim? Evet Herkese Elektronik Posta
gürültü ölçüm cihazı, lastik
Ýsterseniz Web tasarýmlarýnýzý da biz yapýyoruz.
diş derinlik kumpası ve
ayna gibi teknik aletler de
Kendinizin yaptýðý veya baþkalarýna yaptýrdýðýnýz Web sayfalarýnýz var, ama siteniz yok.
kullanılacak.
Gelin size bir site kuralým. Hemde size özel elektronik posta hesabýnýz olsun.
Fren sistemi, direksiyon,
Tel:762 51 63 Beypazarý/ANKARA
görüş özellikleri, lambalar,

BÖLGEYÝ WEB’LÝYORUZ

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

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

BU FIRSAT
KAÇMAZ
TEL:762 51 63

yansıtıcılar, elektrik teçhizatı, dingiller, tekerlekler, lastikler, süspansiyon, şasi ve şasi bağlantıları, zorunlu ekipmanlar ile gürültü kirliliği ve seviyesinin kontrol edileceği istasyonlarda, plaka, motor-şasi numaraları, ruhsat üzerindeki
tescil ve trafik bilgilerinin birebir aynı olup olmadığı da
kontrol edilecek. Araçların, kapalı kutu ve kaplama altındaki ulaşılamayan aksamlarına bakılmayacak.
Muayene sonrasında eski sistemden farklı olarak, araç
sahiplerine araç "muayene raporu" da verilecek. Bu raporlarda yer alan bilgiler, elektronik ortamda Ulaştırma
Bakanlığına iletilerek araçların teknik durumlarıyla ilgili
veri bankası oluşturulacak.
TÜVTURK muayene istasyonlarının açıldığı il ve ilçelerdeki, Karayollarına ait araç muayene istasyonları da
kaldırılacak. Günde ortalama 850-900 aracın muayene
edilebileceği 7 istasyona ek olarak, bir gezici araç muayene
istasyonu da belirli bir program çerçevesinde Nallıhan,
Elmadağ, Çamlıdere, Çubuk, Bala, Ayaş, Evren, Kalecik,
Kızılcahamam, Kazan, Haymana ve Güdül gibi çevre ilçelerde hizmet verecek. Ankara genelinde 141 personelin
çalışacağı istasyonlar, Pazar günleri hariç 08.30-17.30 saatleri arasında açık olacak.
Muayene istasyonları, ilerleyen günlerde yoğunluk ve kapasite ihtiyaçlarına göre vardiya sistemine de geçirilecek.
TÜVTURK'un uluslararası standartlarda eğitim almış
uzman kadrosu tarafından yapılacak muayenelerle,
araçların yönetmelik ve kanunlardaki kriterlere uyup
uymadığı ve trafikte seyir güvenliği için tehlike taşıyıp taşımadığı tespit edilecek.
Ankara'daki araç muayene istasyonlarının adresleri şöyle:
-İvedik (1502. Cadde, 99. Sokak No:9 Yenimahalle)
-İstanbul yolu (Şehit Osman Avcı Mahallesi Malazgirt
Caddesi 23. Sokak No:11 Etimesgut)
-Beypazarı (Ayvaşık Mahallesi 1808 Ada 1 Parsel
Beypazarı)
-Şereflikoçhisar (Şeyh Kuyusu Mahallesi E-90 Karayolu
No:7 Şereflikoçhisar)
-Gölbaşı (Oğulbey Mahallesi 112981 Ada 1 Parsel Gölbaşı)
-Akyurt (Balıkhisarı Mahallesi Çankırı Bulvarı 101. Sokak
No:99 Akyurt)
-POLATLI (Üçpınar Mahallesi, Devlet Karayolları üzeri
Polatlı)

Tüm ilanlarınız için www.beypazari lan.com sitemiz yayına girdi.
İLANLARINIZI ÜCRETSİZ YAYINLAYABİLİRSİNİZ.
Emlak ilanlarınız için www.beypazariemlak.com sitemiz
çok yakında aktif olarak bölge halkımızın hizmetine girecek.
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FORUM

YERELDE GAZETECİ OLMAK

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Küçük yerleşim birimlerinde Gazetecilik yapmak çok zor demiştik geçen hafta.
Gazetemizi takip edenler ve haberlerimizi
izleyenler gerçekten bunun ne kadar zor
olduğunu görmüş ve anlamışlardır.
Herkesin bir mesleği var. Bizde gazetecilik
mesleğini seçmişiz ya da gazetecilik mesleği
bizi yakalamış bırakmıyor bizde bu meslekten
kopamıyoruz.
Beypazarı’nda Beypazarı Gazeteciler Derneği
olarak düzenlediğimiz Basın Forum toplantısına
katılan Yazar Abdurrahman Dilipak o günkü
konuşmasında Gazeceiliği Peygamber mesleği
olarak tanımlamıştı.
Peygamberler Allah’dan gelen emirleri halka
ulaştıran aracılardı. Gazetecilerde buna benzer
bir görev üstlenen görevlilerdi. Kamu hizmeti
gören sivil görevliler.
Kaynaktan aldığı haberi değiştirmeden halka
ileten bir görev. Doğruyu ve hakkı ifade eden
bunu geniş kitlelere yayan bir görev.

Peygamberlere eş değer sahte peygamberlerde
çıkmıyor değil bunu görüyoruz yaşadığımız
hayat sürecinde.
Gazeteciyim diye sahte gazetecilerde çıkacak
elbet.
Ben Abdurrahman Dilipak’ın tarif ettiği gazeteciliği tuttum. Tanımını beğendim. Benimde
içimde gazeteciliğin böyle bir tanımı var.
İşte bu yüzden geçen sayımızdaki yazımızda da
değindiğim gibi doğrucu olduk. Eğilip
bükülmedik. Zikzak çizmedik. Zikzak gibi görünen hadiselerde sonuç doğruya gitti.
Halkımızın bizim mücadelemizin ne olduğunu,
Beypazarı halkı adına neler yaşadığımızı görüp
anlamalarını beklerim.
Adaletli bir yönetim, şeffaf bir belediye başkanı
istememiz sizce hayal mi!?..
Beypazarı ne zaman demokratik, sosyal, şeffaf,
eleştiriye tahmmüllü bir Belediye Başkanı ve
yönetimine kavuşacak!..
Belediye Başkanı ve siyasi parti ilçe başkanlarını ne zaman demokratik ortamda tartışırlarken, açık oturum yapalarlarken görebileceğiz!..
Neden iktidar hırsını, güç bende olarak algılarlar
seçilenler. O koltuğa oturmadığım için bilmiyorum. Acaba o koltuğa otursaydım bende değişirmiydim diye kendimi sorguladığım günler
olmuştur. Her iç muhasebede ben asla olamam
sonucu çıkmıştır.
Halen bu konu zaman zaman gelip gitmektedir,
düşüncelerime oturmaktadır. Bunu ancak
Belediye Başkan adayı olup halk da olur verir
ve seçim kazanıp Belediye Başkanı olursam o
gün öğrenebileceğim.
Gazetecilik etik ve ahlakını benimsemiş, profesyonel bir gazeteci olarak yaşamak
Beypazarı’nda gerçekten çok zor. Ama bir
ülkede değişimler için kurbanlar verilir.
Beypazarı’ndaki değişim için bende bir kurban
olmaya razıyım tek başıma kalsam bile...

KÖMÜR DAĞITIMI
BAŞLADI

Beypazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı (S.Y.D.V.) tarafından her yıl olduğu gibi bu
yılda Beypazarıı’nda bulunan yardıma muhtaç
ailelere kömür dağıtımına başladı.
Kömür yardımı, Beypazarı merkez ile köylerinde
bulanan ve vakıfca önceden tespiti yapılan fakir,
yardıma muhtaç vatandaşlara yapılıyor. Kömürler,
vatandaşların evlerine kadar götürülerek teslim
ediliyor. Yardımı yapılan kömürler ihtiyaç
sahiplarine en kısa sürede ulaştırılacağı belirtilerek kömürün başta köylerde dağıtılmaya başlandığı daha sonra da ilçe merkezinde bulunanlara
dağılatacağı belirtildi.
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Gazi Gün düzalp Ýþ Merkezi P. Katý No: 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 Ç ELEN
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Murat ÇELEN
Sayfa Editörü
Seyithan Melih BİNGÖL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerin e
uymaya söz vermiþtir.
Gazetemizde yayýnlanan yazýlar
yazarlarýný baðlar.
Gazetemizde yayýn lan an yazý haber
ve fotoðraflarýn her türlü telif hakký
Orta Anadolu Gazetecilik A.Þ.’ye aittir.
Ýzin alýnmadan, kaynak dahi gösterilerek
iktibas edilemez.
Dizgi: Ort a An adolu A.Þ.
Tel- Fax:762 51 63 Beypazarý
Baský:Ren k İş Matbaası
Tel-Fax:763 12 76 Beypazarý/Ank.

Haber Koordinatörü:
Şükran ÇELEN
Muhabirler
N ihat UÇAR
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
6 YTL
Kongre Ýlanlarý
60 YTL
Sosyal ilanlar
60 YTL
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İHALE İLANI
ANKARA-BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ

HABER-İLAN

2009 YILLIK AKARYAKIT, MOTOR YAĞI VE ANTİFİRİZ ALIMI İHALESİ Mal alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ýhale Kayýt No:
: 2008/168974
1- Ýdarenin
ANKARA-BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ
a) Adresi
: KURTULUŞ MAHALLESİ HALİL ŞIVGIN CAD. NO:6 BEYPAZARI/ANKARA
b) Telefon -Faks Numarasý
: 0 312 763 07 75- 0 312 763 22 96
c) elektronik posta adresi (varsa) :
2- Ýhale konusu malın
a) Niteliði, türü ve Miktarý
:22009 YILLIK AKARYAKIT, MOTOR YAĞI VE ANTİFİRİZ Mal alımı 4 (DÖRT KALEM)
1

KURŞUNSUZ BENZİN

200

LİTRE

3

MADENİ YAĞ (15/40)

250

LİTRE

2
4

ANTİFİRİZ
MOTORİN

30

10000

LİTRE
LİTRE

b) teslim (yeri/yerleri)
:Beypazarý Devlet Hastanesi
c)teslim (tarihi/tarihleri)
:01.01.2009 tarihinden 31.12..2009 tarihine kadar
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý Yer
:Beypazarý Devlet Hastanesi Doktor Yemekhanesi
b) TarihiSaati
: 18.11.2008 - Ssaat: 14.00
4- Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyaný ve ayrýca irtibat için telefon ve varsa faks numarasý ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek
Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan ilk ilanın
yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarý tevsik eden belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayýlan durumlarda olunmadýðýna iliþkin
yazýlý taahhütname,
4.1.5. Þekli ve içeriði Þatnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Þekli ve içeriði Þatnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptýrılamaz.
4.1.8. Ýhale dökümanýnýn satýn aldýðýna dair belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler.
4.3.1-İş deneyim belgeleri:
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız
kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dökümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler . İhale
konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 25 oranında, ihale konusu alım veya ihale dökümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.
4.3.2. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar.
İhale konusu işin ihale dökümanında belirtilen standardlara uygunluğunu gösteren, uluslararsı kuralllara uygun şekilde akredite edilmiş
kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar: Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.
4.3.3. İştirakçi bir akaryakıt Dağıtım ve pazarlama kurulışu ise; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden
alınmış teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu tevsik eden belge.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak, AKARYAKIT mal alım işi
5- Ekonomik açýdan en avantajlý teklif, en düþük fiyat (iskonto %) esasýna göre belirlenecektir.
6- Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7- Ýhale dökümaný Beypazarı Devlet Hastanesi adresinde görülebilir ve 75.00 YTL karþýlýðý ayný adresten temin edilebilir. Ýhaleye teklif
verecek olanlarýn ihale dökümanýný satýn almalarý zorunludur.
8- Teklifler 18.11..2008 tarihi, saat 14.00’a kadar Beypazarý Devlet Hastanesi adresine verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9- Ýstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan
istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.
10- Ýstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalýdýr.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Uz.Dr. Salim SARIYILDIZ
BAŞHEKİM

İŞİN KONUSU
Beypazarı İlçesi Rüstem
Paşa Mah. bulunan 331
ada2 parseldeki işyerlerinin kiraya verilmesi işi

ANKARA İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİNDEN

İŞY. NO
39
43

MUHAMMEN BEDELİ
90.00.-YTL aylık
90.00.-YTL aylık

GEÇİCİ TEMİNATI:
162.00 YTL
162.00 YTL

İHALE GÜNÜ/SAATİ
19.11.2008
11.10
19.11.2008
11.15

1-Yukarıda konusu, Muhammen Bedeli, Geçici teminatı, İhale Günü ve saatiyazılı işyerinin Kira İhale Şartnamesi uyarınca,
2886 sayılı Yasanın 45 maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.
2-İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Çankırı Caddesi Çiçek sokak No:1 Ulus/ANKARA adresindeki İl Özel İdaresi İl
Encümeni Toplantı Salonunda (1. Kat) yapılacaktır.
3-İhale şartnamesi ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Meclis Kararları ve Yazı İşleri Daire başkanlığı Encümen Müdürlüğünde
bedelsiz görülebilir.
4-İhaleye iştirak edeceklerde Aranacak Belgeler
a) Tebligat adresi beyanı
b) İkametgah İlmuhaberi,
c) Geçici teminat olarak % 15mektubu veya makbuzu
d) Başkası adına iştirak ediliyorsa Noter tasdikli Vekaletname
e) İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri ve imza sirküleri,
f) Ortak girişim halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi, (Ortakların
hisse oranları ve pilot firma açıkca belirtilecektir.)
g) Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf Odalarına kayıtlı olduğuna dair belge, ilk defa işe başlayanlarda aranmaz.
h) İdareden temin edilerek okunup her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi,
5) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İLAN OLUNUR
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BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANI

"10 YILI"
MANSUR YAVAŞ’IN

MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

Resmi kayıtlara göre 160 yıldır Beypazarı'nda oturan göçmen bir aileden olan
Mansur Yavaş, 1955 yılında dünyaya geldi. Gazete dağıtıcılığı yapan babası
Beypazarı’nda herkesin tanıdığı sevilen bir isimdi. İlk, orta, lise öğrenimini
Beypazarı'nda yapan Mansur Yavaş 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'ni kazanarak, öğrenimine devam etti.

1983 yılında Fakülte'den mezun olan Mansur Yavaş, askeri savcı olarak tamamladığı askerlik sonrası Beypazarı'nda 13 yıl süresince serbest avukatlık yaptı.
Ağırlıklı olarak icra avukatlığını yapan Yavaş’ın siyasete olan ilgisi gençlik yıllarında başladı. (12 Eylül 1980 öncesi Ülkücü örgütlenmenin içinde aktif yer aldı.
İbrahim Demir’in bağımsızdan Belediye Başkanı seçilmesinde de MHP’de karar
mekanizmasının içinde yer alarak gençlik yıllarından sonra da da MHP içinde
aktif siyasete devam etti.) 1989-1994 yıllarında Belediye Meclis üyeliği yaptı.
1989 seçimlerinde Hüsnü Bayramoğlu’nun bağımsızdan aday çıkmasını sağladı
ve seçimin kazanılması için aktif rol aldı ama seçim kazanılamadı. Bu seçimde
İbrahim Demir yine Belediye Başkanı seçildi. 1994 yılında Belediye Başkan
adayı oldu seçimi kazanamadı yine İbrahim Demir bu dönem seçim kazandı.
Beypazarı Belediye Başkanlığına aday olup seçilmeden önce İcra avukatlığı yaptığı sırada icra dairelerinde biriken 8200 icra dosyasıyla 12,000 konutlu
Beypazarında İcra Avukatlığı ile rekor kırdı.

18 Nisan 1999 seçimlerinde İbrahim Demir’e olan tepkilerden dolayı özellikle o
günkü Fazilet Partili bir grup partilerinden aday olan İbrahim Demir’i yıkmak
için MHP’den aday olan Mansur Yavaş’ı desteklediler. Aktif çalışan bu grup, bir
çok grubun ikna edilerek MHP adayı Mansur Yavaş’ı seçimlerde desteklemelerini
sağladılar. Kemal Çelen ve İbrahim Kıraliye Meclis Üyeliği verilerek desteği alınan Fazilet Partili destek son dakika gelişmesi ile Kemal Çelen’in yerine Eski
Refah Partisi İlçe Başkanı İsmail Fevzi Tiftik’in Meslis üyeliği sırasına konulması ile meclis listesinde görev değişikliği yaşandı. İcra avukatlığının izleri seçim
öncesinde bu grup tarafından yapılan ciddi çalışma ile kısa sürede silindi ve mevcut belediye başkanı ve en güçlü aday İbrahim Demir’e karşı 11 meclis üyesi
çıkartıldı. Daha önceki seçimlerde 4500 oyu geçemeyen Mansur Yavaş’ın partisi
MHP, 1999 seçimlerinde yüzde 51 oy oranıyla 8 bin 500 oy alarak Beypazarı’nda
birinci parti oldu ve Mansur Yavaş Belediye Başkanı seçildi. Bu seçim
Türkiye’de yapılan rekor bir seçimdi, hiç kimse bu kadar yüksek bir oy ve bu
kadar meclis üyesi beklemiyordu. Hatta seçimin çok az bir oyla kazanılması bekleniyordu. En güçlü aday İbrahim Demir’e 3500 oy farkı atıldı.
Arkasında güçlü bir sağ duyu seçmenin oyu ile Belediye Başkanı seçilen Yavaş
beş yıl içerisinde seçimlerde aldığı büyük destekle ve 11 olan meclis üyelerinin
desteği ile yapılan çalışmalarla Beypazarı'nı tanıtım atağına başladı.
Önce yerel medya desteğini alan Mansur Yavaş yerel basının da yardımı ile
zamanla Ulusal Basın ve Medya kapılarını açtı. Bu tanıtım çalışmaları ile
Beypazarı’nın, Türkiye'nin en güzel on güzel ilçesinden biri olması başarıldı.

Mansur Yavaş’ın kendi sözü ile medya desteğini ifade etmesi

http://www.yalizyapi.com.tr/news_detail.php?id=162&lang=tr
Kaynak:h
Göreve geldiği 1999 yılında ilk olarak Beypazarı’nı medya ile tanıtma atağına
geçtiklerini belirten Başkan Mansur Yavaş, ilçenin turistik gelişiminin artık ülke
gündeminde önemli yer edindiğine dikkat çekti. İlçede dizi çekimleri yapıldığını
söyleyen Yavaş, 2006 yılında ulusal televizyon kanallarında 150 toplam saatlik
haber ve canlı yayın, ulusal gazetelerde ise 1400 tane haber çıktığını vurguladı.
Yavaş, "İİlçemizin tanıtımında en büyük rolü medya aldı. Bunun için teşekkür
ediyorum" dedi.

Eski Belediye Başkanı İbrahim Demir ve o günkü Beypazarı Kaymakamı Musa
Uçar’ın Beypazarı’nda başlattığı Turizm alt yapı çalışmalarının, İbrahim Demir
döneminde alınmış evlerin restorasyonu ile ilgili meclis kararlarının devamını,
arkasında yer alan 11 meclis üyesi ve sağ duyulu seçmenlerin desteği ile 3. viteste
teslim alarak turizm tanıtım çalışmalarını devam ettiren Mansur Yavaş, Tarihi
Beypazarı konaklarının tamiri, bakımı ve binlerce yıllık Beypazarı tarihini koruma çalışmalarıyla ‘2001 Yılının En İyi Yerel Yöneticisi, Türk Dil Kurumu
tarafından anadilimiz Türkçe'nin korunması nedeniyle verilen onur ödülü, Doğa
savaşçıları'nın ‘Çevre Ödülü' , 24 Eylül 2004 tarihinde TÜSİAV tarafından Yılın
Belediye Başkanı ve daha birçok ödülle başarılarını süsledi.

18 Nisan 2004 yılında yüzde 55 oy oranı ve 11 bin oy alarak yeniden Belediye
Başkanı seçilen Mansur Yavaş; Belediye başkanlığı yaptığı dönemde hem asker
hemde yargı mensupları ve sivil toplum kuruluşları ile diyaloglarını artırdı ve
samimi ilişkiler kurdu. 3 sefer Amerika’ya gitti. İlk Amerika gezisinden
dönüşünde kendisine hoşgeldine giden Kemal Çelen’e Amerikaya gitmesinin
kendisini değiştirdiğini belirterek; ‘’Amerikayı gezip gördükten sonra eski milliyetçilik fikirlerim değişti. Ben artık milliyetçiliğe farklı açılardan bakıyorum’‘
açıklamasını yaptı.
2009 seçimlerinde aday olmayacağını bir çok platformda ve gazetelerde açıkladı,
köşe yazarlarının sütunlarına kadar aday olmayacağı taşındı. Beypazarı Belediye
Başkanlığına bu dönem kesin aday olmayacağını açıklayan Mansur Yavaş’ın,
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması için Beypazarı’ndan aday
olmayacağı belirtiliyor. MHP kesiminden Ankara için adaylığı benimsenen
Mansur Yavaş’ın MHP’den Ankara Büykükşehir’e aday olup olmayacağı
önümüzdeki günlerde kesinleşecek.

Beypazarı Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 10 yıllık icraatlarını bu sayıdan
itibaren aşağıdaki başlıklar halinde yayınlamaya başlıyoruz. Elinde bilgi ve belgesi olanların bize ulaştırmaları rica olunur. Elimizdeki bilgilere ışık tutacaktır.
Dosya 1: Beypazarı Su Dosyası
Dosya 2: Beypazarı İmar Dosyası
Dosya 3: Belediyeye ait satılan, kiralanan menkul ve gayrimenkuller Dosyası
Dosya 4: Başkan Mansur Yavaş’ın 1999 seçimlerinden bu güne vaatleri, yaptıkları ve yapamadıkları İcraatın içinden Dosyası
Dosya 4: Beypazarı Turizmi ve Ahşap Evlerin Restorasyonu Dosyası
Dosya 5: İnözü Vadisi Turistik Tesisler Dosyası
Dosya 6: Beypazarı Ekonomisi Dosyası
Dosya 7: Belediye Faaliyetleri Dosyası
Dosya 8: Başkan ve Medya Dosyası
Dosya 9: Beypazarı Nufusu ve Göç Dosyası
Dosya 10: Beypazarı geleceğine ışık tutacak geçmişten bu güne gelen başlamış
Yazı dizimiz her hafta yayınlanacak.
projelerin durumu dosyası
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H A F TA L I K M Ü S TA K Ý L S Ý YA S Ý B Ö L G E G A Z E T E S Ý
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
07 Kasım 2008 Cuma Yýl:4 Sayý:202 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr

AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCI K, SEBEN, Ý LÇE ve BELDELERÝ

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

İHALE İLANI
ANKARA-BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ

2009 YILI MEDİKAL GAZ VE LPG (MUTFAK GAZI) Mal alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ýhale Kayýt No:
: 2008/110747
1- Ýdarenin
ANKARA-BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ
a) Adresi
: KURTULUŞ MAHALLESİ HALİL ŞIVGIN CAD. NO:6 BEYPAZARI/ANKARA
b) Telefon -Faks Numarasý
: 0 312 763 07 75- 0 312 763 22 96
c) elektronik posta adresi (varsa) :
2- Ýhale konusu malın
a) Niteliði, türü ve Miktarý
:22009 YILI MEDİKAL GAZ VE LPG (MUTFAK GAZI) Mal alımı 3 (ÜÇ KALEM)
SN

MALZEMENİN CİNSİ

MALZEME MİKTARI

2

OKSİJEN GAZI

5000 M3

1
3

PROT D. AZOT

MUTFAK TÜPÜ

150 KG

300 AD.

b) teslim (yeri/yerleri)
:Beypazarý Devlet Hastanesi
c)teslim (tarihi/tarihleri)
:01.01.2009 tarihinden 31.12..2009 tarihine kadar
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý Yer
:Beypazarý Devlet Hastanesi Doktor Yemekhanesi
b) TarihiSaati
: 17.11.2008 - Ssaat: 10.00
4- Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyaný ve ayrýca irtibat için telefon ve varsa faks numarasý ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek
Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan ilk ilanın
yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarý tevsik eden belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayýlan durumlarda olunmadýðýna iliþkin
yazýlý taahhütname,
4.1.5. Þekli ve içeriði Þatnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Þekli ve içeriði Þatnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptýrılamaz.
4.1.8. Ýhale dökümanýnýn satýn aldýðýna dair belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler.
4.3.1-İş deneyim belgeleri:
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız
kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dökümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler . İhale
konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 25 oranında, ihale konusu alım veya ihale dökümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.
4.3.2. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar.
İhale konusu işin ihale dökümanında belirtilen standardlara uygunluğunu gösteren, uluslararsı kuralllara uygun şekilde akredite edilmiş
kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar: Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.
4.3.3. İştirakçi bir akaryakıt Dağıtım ve pazarlama kurulışu ise; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden
alınmış teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu tevsik eden belge.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak, MEDİKAL GAZ VEYA MUTFAK GAZI mal alım işi
5- Ekonomik açýdan en avantajlý teklif, en düþük fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6- Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7- Ýhale dökümaný Beypazarı Devlet Hastanesi adresinde görülebilir ve 75.00 YTL karþýlýðý ayný adresten temin edilebilir. Ýhaleye teklif
verecek olanlarýn ihale dökümanýný satýn almalarý zorunludur.
8- Teklifler 17.11..2008 tarihi, saat 10.00’a kadar Beypazarý Devlet Hastanesi adresine verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9- Ýstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan
istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.
10- Ýstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalýdýr.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Uz.Dr. Salim SARIYILDIZ
BAŞHEKİM

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL
RUF
ASAR
T
N
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İstediğiniz Kategoriye Göre
Bilgisayar Toplanır.
Bizim Fiyatlarımıza Başka Yerden
Bilgisayar Bulamazsınız.

Her türlü bilgisayar ürünleri için fiyat alınız.

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Cumhuriyetimizin
kuruluşunun 85.
Yıldönümü coşkuyla
kutlandı.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 85. Yıldönümü
coşkuyla kutlandı.
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 85. Yıldönümü
kutlamaları
Beypazarı’nda ilçe gençlik ve spor sahasında
yapıldı. Törene İlçe
Kaymakamı Hikmet
AYDIN, Garnizon
Komutanı Bnb. Ferhat
Bekçibaşı, Belediye
Başkanı Mansur Yavaş,
Cumhuriyet Başsavcısı
Cengiz ÖNER, daire
amirleri, öğrenciler ve
vatandaşlar katıldı.
Öğrencilerin günün
anlam ve önemini
belirten şiirler okuyup,
konuşmalar yapıldıktan
sonra Cumhuriyet
Bayramı kutlamaları
etkinliklerinde dereceye
giren öğrenci ve
okullara ödülleri verildi.
Tören bayrak geçişiyle
sona erdi.
10 KASIMA
HAZIRLANOYORUZ
Atatürk’ün ölümünün
70. yıldönümü için
Beypazarı anma töreni
ve etkinliklerine hazırlanıyor. Tören
Beypazarı’nda 10
Kasım 2008 Pazartesi
günü saat 08,55’de
Anıta çelenk konulması
ile başlayacak. Bütün
eğitim kurumlarında
Atatürk Haftası boyunca
anma töreni yapılacak.
atatürk ile ilgili
sinevizyon gösterileri
yapılacak, şirler okunacak, konuşmalar
yapılacak.
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

Kemal ÇELEN Gsm: 0.532.557 98 53

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
Çocukları nızı Porno si telerden, Kumar sitelerinden,
Zararlı sitelerden, Oyun Siteleri nde n,
Korumak istiyorsanız My Yazılım İnterbet Filtreleme
Proğramı CD’si Sadece 19 YTL

YÜKSEL ARSLAN MHP’DEN
BEYPAZARI BELEDİYE
BAŞKAN ADAY ADAYI

Beypazarı Dikmen Köyü
doğumlu Sağlık
Bakanlığında uzun yıllardır
üst görevlerde çalışan
Yüksel Arslan Beypazarı’na
MHP’den aday adayı
olduğunu açıkladı.
Çevresinden yoğun talep
gelmesi nedeniyle aday
adayı olduğunu açıklayan
Yüksel Arslan’ın adaylığına
Beypazarı’nda da sıcak bakılıyor. Yüksel Arslan’a
gazete olarak başarılar dileriz.

Beypazarı için Hava Durumu

Türkiye’de sıcaklık bi kaç gün daha kasım ayı ortalama
değerinin üzerinde seyredecek. Bugünden itibaren Marmara ve
Karadeniz’de poyraz kuvvetlenecek, sıcaklık hafta sonu kuzey
kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak.
Yapılan son değerlendirmelere göre;
İç Anadolu’da hava genellikle açık, havanın açık olması gece
hızlı soğumaya neden oluyor.
Doğu Karadeniz kıyıları ile akşam saatlerinden itibaren
Samsun, Sinop ve Ordu çevrelerinde kısa süreli olmak üzere
hafif sağanak yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde yurdun kuzeybatı kesimlerinde sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun kuzeybatı
kesimlerinde kuzeydoğu, Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Güney
Ege kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta
kuvvette esecek.
Bazı illerimizde beklenen hava durumuyla günün en yüksek ve
en düşük sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara ve İzmir’de sabahları oluşan pus öğle saatlerinde
dağılıyor, hava güneşli. Ankara’da az bulutlu ve açık geçecek.
sabah saatlerinde çevrelerinde hafif sis görülecek. 19 6
İstanbul’da hava az bulutlu, poyraz kuvvetlenecek. Sıcaklık
düşmeye, hava bulutlanmaya başlayacak. Parçalı bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde hafif sis görülecek. 19 13
İzmir: Az bulutlu ve açık 24 14
Bursa yarın serinlerken 22
Adana’da yüksek sıcaklık değerini koruyacak.Az bulutlu ve
açık 26 12
Bursa 22, Adana 26 derece.
Antalya: Az bulutlu ve açık 27 15
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden
itibaren hafif sağanak yağışlı 19 10
Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 18 11
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 10 -5
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 21 4
Bu gece de sıcaklık Kayseri’de -2 dereceye inecek. Gündüz ise
Eskişehir 20, Sivas 14, Niğde Sıcaklık (ºC)
15,8
17 derece.
Nem (%)
65
Beypazarında beklenen hava
Basınç (hPa)
1023
durumu ve günün en yüksek
.......
Görüş (km)
sıcaklıkları 6 günlük tahmin
Rüzgar
(km/sa)
Kuzeyden
4
raporu şöyle:
10 Kasım P.tesi
09 Kasım Pazar
08 Kasım Cumt.
En Yüksek
En Yüksek
En Yüksek
15°C
16°C
15 °C
En Düşük
En Düşük
En Düşük
4°C
5°C
2°C

11 Kasım Salı
En Yüksek
18°C
En Düşük
8°C

12 Kasım Çrşam.
En Yüksek
17°C
En Düşük
6°C

13 Kasım Perşem.
En Yüksek
17°C
En Düşük
5°C

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

DİJİTAL BASKI MERKEZİ

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 JÝTA L B ASK I SÝ STE ML ER ÝM ÝZ L E B AS KIL 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

