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İYİ SUYA HASRET KALDIK
HANÝ SÝZ GUATR YAPMAYAN,
SERTLÝÐÝ OLMAYAN YUMUÞACIK SU
GETÝRECEKTÝNÝZ!..
Baþkan Yavaþ 1994, 1999 seçimleri öncesi seçim
vaatlerinde mevcut belediyenin getirmiþ olduðu
suyun sertlik derecesinin yüksek olduðunu, guatr,
böbrek taþý ve diðer hastalýklara sebep olduðunu
ileri sürerek; kendisinin ‘’yumuþacýk’’ su getireceðini, ayrýca güraðaç-seren ve baþaðaçtaki çiftçilerimize zarar olmamasý için o bölgelerden su
almayacaðýný söylemesine raðmen Yeþilaðaç
(Yukarý Baþaðaç), güraðaç ve bekseri mevkilerinde sondaj yaparak, sondaj kuyularý açarak
çiftçilerimizin sulama suyuna da el koydu.

‘ÇARÞIDAN SU AKITACAÐIZ DEDÝNİZ,
VATANDAÞI İÇİLEBİLİR İÇME SUYUNA
HASRET BIRAKTINIZ.

Baþkan Yavaþ seçim öncesi vaatlerinde çarþý içinden
daha önce akan suyu akýtacaðýný 100 yıllık tarihi
yeniden canlandıracağını ve nostalji yaþatacaðýný vaat
etmiþti. Çarşıdan akıtacağım dediği suyu da bir günlüğüne gazetelere haber olsun, reklam olsun diye akıttı
arkası gelmedi.
Býrakýn çarþýdan su akýtmayý, vatandaþýn normal
kulandýðý suya, geldiðinden bu güne, eflasyonun
düþme tirendinde olduðu 4 yýl içinde, % 700 zam yaptý.
Türkiye’de en pahalı suyu Beypazarı halkı kullanıyor.

*www.yeniyildizgazetesi.com

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

Vatandaşlar Terkos sularını içmek
için değil, bulaşık yıkamak, yemek
yapmak ve temizlik amaçlı kullanıyor. Hani nerde vatandaşın
içme suyu?..

Gençlik Spor Ýl Müdürlüðünden İlçe Gençlik Spor
Müdürlüğüne Gönderilen su borularını ne yaptınız?

İbrahim Demir döneminde Bulgur Dede Camiinin
üst kýsmýnda açtýrılan sondaj kuyusundan 6.5 litre
su çýkmýþtý. Ýçmeye elveriþli olmamakla beraber,
mezarlýðýn ve futbol sahasýnýn sulanmasý, þebeke
suyundan tasarruf yapmak için kullanılacaktı. 500
evin su ihtiyacý kadar tasarruf saðlayacak bu su
kaynağının stada kadar götürülmesi için Gençlik
Spor Ýl Müdürlüðü tarafından İlçe Gençlik ve Spor
Müdürlüğüne zimmetli gönderilen borular
Belediyeniz tarafından alınıp götürüldü başka
amaçlara kullanıldı Bu boruları nerelerde kullandınız. Borulardan haber yok. 10 yıl önce sondaj
vurulan bu su heba olmuş ve ilçede günlük 500
evin su ihtiyacıda böylelikle yok edilmiştir.
Devamı sayfa 2’de

Beypazarı sularına temiz raporu alıyorsunuz ama
vatandaşlar terkos sularını içemiyor. İçme suyunu
market veya su bayilerinden dabacana olarak alıp
kullanıyor. İlçede marketlerin veya su bayilerinin
kaç ton su sattığını biliyormusunuz?
Vatandaşlarımız neden içme suyunu kullanmıyorlar marketlere koşuyorlar?!.. Su şirketleri para
kazanıyor, Belediye zarar ettiriliyor...

*www.ortaanadoluas.com

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

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’’

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA
AFÝÞ
Dijital Baskı-Tasarım
İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.
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YE TERLÝ

Kemal ÇE LEN

TEL:762 5 1 63

TUNCER KAPLAN; ‘Herkesin aday olmaya hakký olduðu gibi, benimde böyle bir
hakka sahip olduðumu düþünerek Belediye Baþkanlýðýna adayým ve iddialıyım.’

1968 Tacettin köyü
doðumluyum. Köydeki

lakabýmýz Çakýrgil diye
geçer. Ýlkokulu köyümde

ortaokul ve liseyi
Beypazarý’nda okudum.

ÝBRAHÝM DEMÝR;
‘’Aklın yolu bir, O’da İbrahim DEMİR’‘

Gazetemize bir açýklama yapan Ýbrahim
Demir;
‘Beypazarı’nda en
güçlü aday benim. Hiç
bir aday ile ortak
çalýþmamýz yok Hiç
bir aday adayýna
destek sözü vermedim.
Kendisi aday olacak
kiþi baþka birini niçin
desteklesin. Ben
Adayım’ dedi.
Demir; ‘Þu anda 15
yýllýk Belediye Baþkanlýðý ve 1999 da Ankara Büyükþehir
Belediyesinde Hesap iþleri Daire Baþkan Yardýmcýsý olarak görev
yaptýðýný, Belediyecilik konusunda büyük tecrübe sahibi olduðunu,
ayrýca bir siyasetcide bulunmasý gereken ‘’Ekonomi-Maliye, Mahalli
Ýdareler ve Halkla Ýliþkiler’’ bölümlerinde üç yüksek okuldan mezun
olduðunu, yýllarca halkla iç içe bulunduðunu, Belediye başkanlığını
kaybettikten sonra bile halkla iç içe olmaya devam ettiğini, halkın
Beypazarı’nda Belediye Başkanı yokmuş gibi halen kendisini arayıp
bulduğunu ve elinden geldiğince ve gücünün yettiğince halkın sıkıntılarını çözdüğünü ve çözme gayreti içinde olduğunu belirterek,
bunu siyaset için değil bu toprağın insanı olduğum için yaptım.
Belediye başkanı olayım veya olmayım sıkıntısı olan insanların
sıkıntısı gidermek görevim’‘ dedi. 1999 seçimlerinde 5500 oy
aldığını, 28 Mart 2004 seçimlerinde 8000 oy aldığını, þu an bu
oyların çok çok üstünde bir halk desteðine sahip olduðunu belirterek
; ‘ilçe merkezinde yaklaþýk 21.000 seçmen olacaðýnı tahmin ediyorum, geçerli oylarýn, en az % 50’sini alarak Belediye Baþkaný
seçileceðim’ dedi. Her Belediye Başkanı görev yaptığı süre içinde
yıpranır. Bende 15 yıllık görev süremde yıprandım. Aday olduğum
süreçte de bu yıpranmışlıktan dolayı 2 sefer seçim kaybettim.
Kıymetimizin anlaşılması için 10 yıl Belediyeden uzaklaşmamız
gerekiyormuş. Vatandaş şimdi beni daha iyi anlamaya başladı.
Özellikle şu son 5 yılda değerim daha iyi anlaşıldı’‘ dedi. Ýlçede
yapýlan anketlerde devamlý olarak birinci çýktýðýný söyleyen Ýbrahim
Demir, fazla söze gerek yok, ‘Aklýn yolu Bir, O’da Ýbrahim
DEMÝR.’’ dedi.

FORUM

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

KORKULARINIZIN ÜZERİNE GİDİN

Korkuyorsunuz, korkacaðýnýz sadece Allah olduðu
gerçeðidir. Eðer baþarýlý olmayý hedefliyorsanýz korkularýnýzýn
üzerine gidin. Þu gerçeði unutmayýn. Ondan kork, bundan
kork, korkularýnýzýn sonu gelmez. Bu nedenle korkularýnýzýn
üzerine gitmek en güzel çözümdür. Korkularýn sonunda
boyun eðme, diz çökme, boyunduruk altýna girme, dolayýsýyla
kendine güveni yitirme, baþa çuval geçmesi örneðindeki gibi
baðýmsýzlýðýn yitirilmesi, kul ve köle durumuna düþme,
insanýn kendine öz güvenini yitirmesi gibi durumlar
Yazısı Sayfa 2’de
sonuçlarýdýr.

Halen köyümüzdeki
çiftçiliðimizi devam
ettirmekteyiz.
Beypazarý’nda Sigorta
Acenteliðim ve Oto
Alým-Satým dükkaným
var. Ticaretle uğraşıyorum. Evliyim ve iki
çocuðum var.
Belediye Baþkanlýðýna
adayým, diye söyleyeli
takriben 5.5 yýl oldu.
Geçen dönem aday olamadık. Her yiðidin gönlünde bir aslan yatarmýþ.
Beypazarý’nda yaþayan,
Beypazarýný iyi tanýyan,
her problemine çözüm
bulabilecek, Beypazarýný
bulunduðu yerden bir
adým öteye götürebilecek düþünceye sahip,
kabiliyete sahip herkesin
aday olmaya hakkýnýn
olduðu gibi, benim de
böyle bir hakka sahip
olduðumu düþünerek
aday olduğumu açıklıyorum.
Geçmiþinde
Beypazarý’na hizmeti
geçen bütün baþkan ve
eþrafýndan Allah razý
olsun.
Kim ki taþ üstüne taþ
koymuþ hepsini bu ilçe
için, bu ilçede yaþayanlar için yapmýþtýr. Hiç
kimse görev baþýnda
iken ilçesi için kötülük
düþünemez. Fakat bilerek veya bilmeyerek
yanlýþlar yapmýþtýr, insan
ayýrt etmiþtir.
Benim temennim ilçede
kýrgýnlýklarýn, küslüklerin olmadýðý bir ortam
oluþturmak, insanlarý
birbirinden korkar ve
çekinir halden kurtarmak, iktidar avantajının
nimetlerini Beypazarı’na
getirmek. Belediye ikti-

dar partisinden
olduğunda Beypazarı
büyük hizmetler
almıştır. ANAP dönemi
bunun en açık delilidir.
İktidar ANAP, Belediye
ANAP ilçe çok büyük
yatırımlara kavuşmuştur. Ak Parti döneminde de Beypazarı’na
çok büyük yatırımlar
gelmiştir ama yerel
iktidar Ak Partili
olmadığı için belediye
yönetiminin uzlaşmaz
tutumu nedeniyle
hizmetler ve yatırımlar
tam olarak getirilememiştir.
Beypazarý’nýn çok
büyük problemleri yok.
Önemli olan ilçede ki
genel havayý yumuþatmak, þu gelince bunun
iþi kötü, bu gelince
þunun iþi kötü ortamýndan kurtarmak.
Kendi adýma en
büyük projem sevgi ve
saygý, kaynaþma olacak.
Ýnsanlarýn birbirinden
çekinmediði, rahat olabilecekleri bir ortam olacak. Geçmiþteki baþkan
ve baþkanlarýn yatýrýmlarýný devam ettirmek
olacak.
Her insanın sevenleri
olduğu kadar sevmeyenleri de vardır. Benim de
muhaliflerim olmuştur
ve ilçede aleyhimde
siyaset geliştirilmiş hatta
basına malzeme bile
yapılmıştır.
Amaç kötülemek ve
rakip olanı ekarte etmek,
ilçeyi adaysız bırakıp,
alternatifsiz bırakıp bir
beş yıl daha çalmaktır.
Dolayısıyla ilçeye gelecek yetırımların önünü
keserek ilçeyi daha geri

ATA’YI UNUTMADIK

10 Kasım 2008 Pazartesi günü Beypazarı’nda tüm yurtta
olduğu gibi Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ü ölümünün 70. yılında bir kez daha saygıyla
andık. İlçemizdeki anma törenleri Belediye önündeki Atatürk
Anıtı’na çelenklerin sunulması ile başladı. Anma törenine,
anıttaki çelenklerin konulmasından sonra Anadolu Ticaret ve
Ticaret Meslek Lisesi salonunda devam edildi. Salondaki
tören saygı duruşu, istiklal marşı, günün anlam önemi ile ilgili
konuşma ve şiirler, sinevizyon görüntüleri ile devam etti ve
öğrenci korosunun Atatürkçü Düşünce Sistemi hakkındaki
sunumu ile sona erdi. Törenlere Beypazarı Kaymakamı
Hikmet Aydın, Garnizon Komutanı Yzb. Ferhat Bekçibaşı,
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Başsavcısı
Cengiz ÖNER, okul müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları
ile oda ve dernek başkanları da katıldı.

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

GALATLARIN
ÖNEMLİ
MERKEZİ
YALNIZÇAM
KÖYÜMÜ!..

bırakmaktır. Bu İlçe
halkına en büyük
kötülüktür. Halkımız
sağduyulu bir halktır.
Aktif siyaset içinde
olmayanlar yani asıl
halk benle uğraşanlara
itibar etmeyecektir.
Halkımız bizi tanıyor.
Bizde halkımızı iyi
tanıyoruz. Halkımıza
hizmet için varız bunun
için siyaset yapıyoruz.
İlçe için güzel projelerim var. Halkımız teveccüh gösterir ve Belediye
Başkanı seçilirsem
Beypazarı her yönüyle
gelişmiş, kalkınmış, işsizliği azaltılmış,
ekonomisi yeniden
düzelmiş, sanayisi
gelişmiş, bir ilçe olacak.
İnsanlarımız yarını
düşünmeyecekler.
Huzurlu, mutlu ve
herkesin birbiriyle
barışık yaşadığı ilçe olacak. Bunun için ne
gerekiyorsa yapılacak.
Temennimiz
Beypazarı’nı il yapmaktır.
Þu meselenin kesinlikle
bilincindeyim. NIYET
HAYIRSA, AKIBETTE HAYIR
OLUR. Rabbim bizim için
hayýrlýsı neyse onu
versin.

Arkeolog Tulga Albustanlioglu'nun yaptigi
bir calisma ya göre Beypazarı Yalnizçam
köyünün (Kirbasi) Galatlarin önemli bir
merkezi olabilecegi gercegini
ortaya koyuyor.
Burası, bölge kalesine zarar verilmeden
korunsaydı belki de yabanci turistlerin de
ilgi odağı olabilecek bir merkez olabilirdi.
Herseye ragmen bu haliyle bile korunsa ve
bu bölge hakkinda arastirmalar derinlestirilse Beypazarı ve çevresi, özellikle yabanci turistleri ceken bir merkez olabilir.
Beypazarı ve çevresi hakkındaki araştırmaların derinleştirilerek yapılması
gerekiyor.

1996 tarihli DPT çalışmasına göre,
illerin ve ilçelerin sosyo-ekonomik
gelişmişlik endeksinde Beypazarı,
Ankara ilçeleri arasında 6 ıncı,
Türkiye sıralamasında 137 inci sırada bulunuyor. Aradan 12 yıl geçti,
Acaba şimdi kaçıncı sıradayız?..

MHP ANKARA
BÜYÜKŞEHİR
ADAYI
Mansur YAVAŞ

Haberi 4’de

HABER
ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

Avrupa’nın Et
Tedarikçisi
Macaristan,
Türkiye ile
İşbirliği Yapacak
Haberi 4’de

Sürücülerin dikkatine

Türkiye
Fotoğraf Sanatı
Federasyonu
Üyeleri 15-16
Kasım'da
Beypazarı'nda
Buluşuyor.

Ziraat Bankası
İtfaiye Önündeki
Arsayı Satıyor.
Haberi 2’de

Haberi 4’de

Haberi 2’de
Valilik Kros
yarışmasında başarı
kazanan Sanayi
İlköğretim Okulu
öğrencilerine hediye
Haberi 2’de

Beypazarı Bürgüleri
Ýstihdam Kapısı Oldu

Haberi 2’de

KÜLTÜR-EDEBÝYAT

BEYPAZARI BÜRGÜLERÝ
ÝSTÝHDAM KAPISI OLDU
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Gençlik Spor Ýl Müdürlüðünden
İlçe Gençlik Spor Müdürlüğüne
Gönderilen boruları ne yaptınız?

İbrahim Demir döneminde
Bulgur Dede Camiinin üst
kýsmýnda Belediye imkanlarý ile açtýrılan sondaj
kuyusundan 6.5 litre su çýkmýþtý. Ýçmeye elveriþli
olmamakla beraber,
mezarlýðýn ve futbol
sahasýnýn sulanmasý, þebeke
suyundan tasarruf yapmak
için itfaiyenin, yol, aðaç
sulama ve yangýnlarda kullanma gibi ihtiyaçlarýný
giderebilecekti. Futbol
sahasýnda günlük yaklaþýk
140 ton su harcanmaktadýr.
Buda yine yaklaþýk 300
konutun su ihtiyacý demektir. Eðer bu kuyu faaliyete
geçirilmiþ olsaydý,
mezarlýklar ve diðer
ihtiyaçlar için kullanýlacak
su dolayýsýyla yaklaþýk 500
evin su ihtiyacý kadar tasarruf saðlanmýþ olacaktý.10
yıl önce sondaj vurulan bu
su kaynağı heba edilmekte
ve boşa akmakta, 500 evin
su ihtiyacıda bu şekilde yok
edilmekte ilçe zaman
zaman su kesilmelerine
maruz bırakılmakta.
GELEN BORULARI DA
BU İŞ İÇİN DEĞİL
BAŞKA AMAÇLARDA
KULLANDINIZ.
Bu su kaynağının stada
kadar götürülmesi için
Gençlik Spor Ýl Müdürlüðü
tarafından gönderilen İlçe
Gençlik ve Spor
Müdürlüğüne zimmetli
borular Belediyeniz tarafından alınıp götürüldü başka
amaçlara kullanıldı.
Susuzluğun ve kuraklığın
baş gösterdiği son yıllarda
bu suyu stada kadar neden
götürmediniz. Stada zimmetli boruları nerelerde
kullandınız? Borulardan
haber yok.

Beypazarý-Beypazarý’nýn geleneksel
bürgülerinin dokunduðu, bu güzel gelenek ve
sanatýn unutulmasýnýn önüne geçildiði Sosyal
Yardýmlaþma Vakfý bünyesi’ndeki Halk Eğitimi
Merkezi bürgü atölyesinde açýlan Bürgü Üretim
Kursundaki kursiyerler hayatlarýndan memnun.
Geleneksel bürgü dokunmasý yanýnda bürgü tezgahýnda dokunan bayan elbisesi kumaþýnýn
kalitesinin yüksek oluþu bu alanda da talep patlamasý oluþturuyor. Bu talebin atölyedeki tezgah
sayýlarýný daha da artýracaðý gelen haberler
arasýnda.

BEYPAZARI GÖYNEK TEZGAHINDA
DOKUNAN KUMAÞLAR KAPIÞILIYOR!

Beypazarı Dudaþ köyünde yýllar önce dokunan ve üretimine yýllar önce son verilen ve
eski çiftçi erkeklerin gömlek olarak giydikleri halk arasýnda göynek kumaþý denilen
kumaþlarýn dokunduðu tezgahlarda dokunan
kumaþlar kapýþýlýyor. Konu ile ilgili bilgi
veren Halk Eðitim yetkilileri , Vakýf ve Halk
Eðitim iþbirliðiyle eski Ýlçe Kaymakamý
Nevzat Taþdan’ýn yaptýðý projelerle oluþturulan el sanatlarý merkezinde açýlan göynek
atölyesinde dokunan kumaþlarýn, çok büyük
raðbet görmesi ve mükemmel kaliteli
kumaþlar üretilmesi nedeniyle, kendilerinin
de þaþýrdýðýný belirterek, oluþan talepten

memnun olduklarýný, tezgah sayýsýný çoðaltarak Beypazarý turizmine daha fazla katkýda
bulunacaklarýný söylediler.
Özellikle yatak çarþafý, gömlek kumaþý
ve bayan elbisesi kumaþýna raðbet olduðunu,
elde dokunan ve çok saðlýklý olan bu
kumaþla ilgili lüks maðazalarla baðlantý
içinde olduklarını belirttiler. Geçmiş yıllarda
Bu kumaþtan dokunan bezden Cumhuriyet
logolu 1000 adet hediye torbasý yapýlmasý
sipariþinin verildiði ve bu sipariþleri yetiþtirmenin telaþý içine girdiklerini belirten yetkililer talepler devam ediyor. Buda bizi sevindiriyor’‘ dediler.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Karayollarının Bazı
Kesimlerinde Yapım, Bakım ve Onarım Çalışmaları
Nedeniyle Ulaşım Kontrollü Sağlandığı İçin
Sürücüleri Uyardı.

Ankara-Ayaş-Beypazarı yolunun 16-22. kilometreleri
arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım

Ayaş yönünde iki yönlü gerçekleştiriliyor.
İzmir-Turgutlu yolunun 12-16. kilometreleri arasında
üstyapı çalışmalarından dolayı ulaşım bölünmüş
yolun diğer bölümünden iki yönlü veriliyor.
Elazığ-Diyarbakır yolunun 30-45, 47-57 ile 78-80.
kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları
nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beypazarı Kaymakamı Hikmet AYDIN, Ankara
Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından 2008 yılında düzenlenen Valilik Kupası Kros yarışmasında
göstermiş oldukları başarılı sonuçlardan dolayı
Sanayii İlköğretim okulu öğrencilerini, İlçe Milli

Eğitim Müdürü Ahmet TEMÜR'ü, okul müdürü Ali
DEĞİRMENCİOĞLU'nu, Beden Eğitimi Öğretmeni
Mustafa YÖRÜKOĞLU''nu makamında kabul etti.
Başarılı öğrencileri tebrik ederek, onlara çeşitli
hediyeler vererek başarı ödüllendirildi.

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE BEYPAZARI KARAYOLUNDA DURUM

Sanayi İlköğretim Okulu öğrencileri
Valilik Kros yarışmasında başarı kazandı.

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

.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
Bize Transfer Edin
Ýþte
size
fýrsat.
Orta
Anadolu
Reklamcýlýða
gelin
.
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 100 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

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

ZİRAAT BANKASI
İTFAİYE ÖNÜNDEKİ ARSAYI
İHALEYE ÇIKARDI

Beypazarı İlçesi,
Kurtuluş Mahallesi,
Milli Egemenlik Caddesi
Beypazarı İtfaiye girişindeki 1001 m2 alanlı arsa
Ziraat Bankası tarafından
satışa çıkarıldı. Arsa için
Muhammen Bedel
Belirlenmediği ve Miktar
Sınırlaması olmaksızın
teklif verilebileceği
belirtildi.
PAFTA 52
ADA 151
PARSEL
3
ARSA ALANI 1001

BU FIRSAT
KAÇMAZ
TEL:762 51 63

FORUM

KORKULARINIZIN ÜZERÝNE GÝDÝN

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Korkuyorsunuz, korkacaðýnýz sadece Allah olduðu gerçeðidir.
Eðer baþarýlý olmayý hedefliyorsanýz korkularýnýzýn üzerine
gidin. Þu gerçeði unutmayýn. Ondan kork, bundan kork, korkularýnýzýn sonu gelmez. Bu nedenle korkularýnýzýn üzerine gitmek en güzel çözümdür. Korkularýn sonunda boyun eðme, diz
çökme, boyunduruk altýna girme, dolayýsýyla kendine güveni
yitirme, baþa çuval geçmesi örneðindeki gibi baðýmsýzlýðýn
yitirilmesi, kul ve köle durumuna düþme, insanýn kendine öz
güvenini yitirmesi gibi durumlar sonuçlarýdýr.
Oysa insan bu korkulardan kurtulmak için Allah’a baðlý olmak
durumundadýr. O’na baðlýlýk sadece yaratýcýya mutlak köleliktir. Dolayýsýyla dünyadaki korkulardan kurtulmaktýr. Allah’a
baðlýlýkta dünyadaki tüm korkularýn yolu ve çözümleri vardýr.
Ona baðlýlýk dünyadaki korkulardan sýyrýlmaktýr. Huzura
kavuþmaktýr. Ýþte bu yüzden Korkularýnýzýn üzerine gidin ve
Allah’a kullukda ýsrarcý olun.
SEÇİME 4 AY KALDI
Beypazarý’nda her kes bir yol tutturmuþ gidiyor. Birilerinin
kaybedecek beþ senesi bile yok. Bu yüzden bu seçim diðer
seçimlerden farklý olacak.
Farklýlýk nerede diye soracak olursanýz açýklamasý gayet açýk.
1994 yýlý Refah Partisi rüzgarýnýn esmeye baþladýðý ve genel
seçimde de bu rüzgarýn týrmanarak Refah Partisini Ýktidara
götürdüðü bir gerçek.
Ýþte o günlerde yerel seçime 6 ay kala Parti yönetiminde görev
aldým. 1980 yýlý Belediye Baþkaný Turan Kamberli, Hayri
Öztürk, Avni Erdoðan ve Yaþar Hýz ve bir kaç kiþi daha partiden aday adayý olmak için kendilerinin veya parti teþkilatýnýn
aday ol istekleri doðrultusunda aday adaylarý arasýnda artýþ
vardý. Parti Teþkilatýndan bazýlarýnýn aday çokluðunun iyi
olduðu þeklinde kanaatleri vardý. Ama öyle olmadý. Aday çokluðu partiye yaramadý. Bu süreçte parti içi çekiþmelerde týrmanmaya baþladý. Parti tabanýndan ve eski yöneticilik yapmýþ
kiþilerden oluþan bir grup, Yaşar Hız’ın adaylığına muhalefet
yaptýlar. Dolayýsýyla parti yönetimi hedef seçildi. Oysa yükseliþ trendinde olan Refah Beypazarý’nda seçim kazanabilirdi.
1994 seçimleri Refah’ın % 100 seçim kazanacağı bir dönemdi
Bu şans parti içi muhalefetten dolayı kaybettirildi ve bir daha
da yakalanamadı. MÇP sonradan MHP olan partinin ilçedeki
üst yöneticilerinden destek sözü alınmış, sol gruplarla
görüşülmüş onlarda destek vermişlerdi. İlçedeki bir çok grupla
konsensus sağlanmış seçim garanti olmuştu. Yaşar Hız aday
olursa partiyi destekleriz sözleri ile listeye konulacak meclis
üyeleri bile belirlenmeye başlamıştı. Ne yazık ki parti içi
muhalefet tüm çalışmaları silip süpürdü. Biz o dönem Seçimi
kazanmayý býraktýk, parçalanma durumunda olan partiyi nasýl
ayakta tutabiliriz çalýþmalarý içine girerek, partide kopmayý
önleyecek ama seçimi kazanamayacak tek aday üzerinde durduk. Avni Erdoðan’ý aday yaptık. Ama ne yazýk ki parti içi
muhalefet yine durmadý, ben istifaya zorlandım ve ANAP’a
geçmek zorunda býrakýldým. Bu dönem ANAP kan kaybetmeye baþlamış ve oylarýný her seçimde aþaðýlara doðru çeken bir
yapýlanma içine girmişti. Buna rağmen Beypazarý’nda ANAP
adayý Ýbrahim Demir 1994 de seçim kazandý. MHP ikinci parti
olurken Refah ancak dördüncü parti olabildi.
Tarih tekerrürden ibaret. 2004 seçimlerinde de, bugün de Ak
Parti yönetiminde de ayný anlayýþýn hakim olduðunu görüyorum. 2004 seçimlerinde o günkü ilçe başkanı Hasan Hüseyin
Karakaya aday adaylarýný çoðaltarak, bana göre sunni adaylar
üreterek, seçime katký saðlayacaklarýna inanýyorlardı. Şimdi de
5-6 aday adayının olduğu bir Ak Parti var karşımızda. Bu tablo
olumlu bir tablo olarak görünmüyor. Ak Partinin en güçlü
döneminde Beypazarı’nda Ak Parti seçim kaybetti.
Beypazarý’nda bir realite var. Partiler üstü bir politika anlayýþý
hakim. Beypazarý’nda yaklaþýk dört dönemdir Ýbrahim Demir
Mansur Yavaþ’ý, Yavaþ Ýbrahim Demir’i besleyerek politika
yapýldýðý bir gerçek. Birine kýzanlar diðerine, öbürüne kýzanlar
birine oy verme durumunda býrakýlmýþ, parti taban oylarý belirsizleþmiþtir. Şimdi birde Ak Partinin iç yapısı girdi devreye.
Bana göre 1994 ve 1999 seçimlerinde partiler deðil adaylar ve
partinin iç yapısı, diðer adayýn seçim kazanmasýný saðlamýþtýr.
Ak Parti Ýktidar rüzgarýnýn bu yerel seçimlerde de olumlu
deðerlendiremeyeceði kanaati hasýl olmaya baþlamýþtýr.
Ellerine geçen ikinci tarihi bir fýrsat bu seçimde de kaybedilecek gibi görünüyor. Mevcut yapýlar alýþkanlýklarýný devam
ettiriyorlar. Ben böyle görüyorum. Bu noktaya gelmesini biraz
da Beypazarı Ak Parti içindeki muhalif yapı körüklüyor. Tabii
burada iki dönem seçim kaybetmesine rağmen İbrahim Demir
en şanslı aday durumuna geliyor.
Evet bu yerel seçim çok farklý geçecek. Baþta söylediðim gibi
birilerinin beþ yýl kaybedecek zamaný yok. Ak Parti Ýktidar
avantajýna güvenirse adayý kim olursa olsun Beypazarý’nda
İbrahim Demir’in de, güçlü ve tanınmış bir aday çıkartırlarsa
DYP’ninde seçimi alma ve Belediye Baþkanlýðýný kazanma
sansý var. MHP’nin ismi geçen adaylar dışında sürpriz bir
aday çıkartması dengeleri değiştirebilir. Bizden söylemesi.
Fazla oluyoruz!.. Memleketi biz mi kurtaracaðýz!.. Ne haliniz
varsa görün!.. Biz böyle düþünemiyoruz. Seçime 4 ay gibi bir
zaman kaldý. Bekleyin görün.
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Arsanın maktu teminatı
8058 YTL. İlgili ihale

komisyonun ve ilgili birimin Beypazarı Şubesi

BEYPAZARINDA TURİZMİ BİZ BAŞLATTIK DİYENLERE
BİR BELGE
1998 yılında KTVK Genel Müdürlüğü tarafından “AnkaraBeypazarı Korunması Gerekli Sokak Sağlıklaştırma Projesi”
yapıldığı için Yenice Sokak’da tarihi yapıların restorasyonları
tamamlanmıştır.

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

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

HABER-İLAN
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6 yıl önce su konusunda ne yazmıştık, 6 yıl sonra ne değişti?
14 Kasım 2008 Cuma

İbrahim Demir ile 2003 yılında yapılan Röportajı aynen yayınlıyoruz.

ESKÝ BELEDÝYE BAÞKANI ve AK PARTÝ BEYPAZARI BELEDÝYE BAÞKAN ADAY ADAYI ÝBRAHÝM DEMÝR;
Kaynak: 08 Eylül 2003
Yeni Yıldız Gazatesi Sayı 74
‘’Mansur Yavaþ Deyince Akan Sular Durdu, Susuzluk konusunda 19 yýl öncesine geri döndük’’ dedi.

İHALE İLANI
BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ŞEHİR MEZARLIĞI BAKIM İŞİ hizmet alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Ýhale Kayýt No:

1- Ýdarenin
a) Adresi
b) Telefon -Faks Numarasý
c)Elekktronik Posta adresi (varsa)

2- Ýhale konusu yapım işinin
a) Niteliði, türü ve Miktarý
b) Yapýlacaðý Yer
c) İşin Süresi

3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý Yer
b) TarihiSaati

:2008/180351

:İRFAN GÜMÜŞEL CADDESİ NO:20 BEYPAZARI-ANKARA
:0 312 762 25 10-312 762 13 58
:belediye@betpazari_bld.gov.tr
:ŞEHİR MEZARLIĞI BAKIMI HİZMET ALIMI İŞİ
245.000 m2 (DÖRT) İŞÇİ
:BEYPAZARI-ANKARA
: 01/01/2009-31/12/2009 TARİHLERİ ARASI 12 AY (365 GÜN)
:BEYPAZARI BELEDİYESİTEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
: 24/11/2008 - 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; 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 içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi
Odasý veya ilgili 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 ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde 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 İdari Þatnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Þekli ve içeriði İdari Þatnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptýrılamaz.
4.1.8. Ýhale dökümanýnýn satýn aldýðýna dair belge.
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından
fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilşkin beyanname,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler
4.2.1- Bankalardan temin edilecek belgeler.
Teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya
yabancı bankalardan alınacak belgeler.
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
sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim
belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak, PARK, BAHÇE VE GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ BENZER İŞ
OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7-Ýhale dökümaný BEYPAZARI BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinde görülebilir ve 100,00 YTL
karþýlýðý ayný adresten temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dökümanýný satýn almalarý zorunludur.
8- Teklifler 24/11/2008, saat 10.00’a kadar BEYPAZARI BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9- Ýstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel
üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
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.

İLAN

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisinin04/11/2008 tarih ve 2008/22.138--2008/22.139-2008/22.141 sayılı kararları ile, 3194 Sayılı İmar Kanununun
8/b maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddesine göre onaylanan imar plan tadilatları 11/11/2008 tarihinden itibaren 1
(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlan olunur.

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1-30L-IIIc, 30L-IIId, 30L-IVc paftalarına plan notu eklenmesi.
2-İlçenin Başağaç Mahallesi, 1404 ada 1 nolu parsel ve 1405 ada 7 ve 8 nolu parsellerde plan değişikliği,
3-İlçenin Ayvaşık Mahallesi,96 ada 202 nolu parselde plan değişikliği.
4-İlçenin Ayvaşık Mahallesi, 1844 ada 5 nolu parsel ile Maliye Hazinesine kayıtlı 1255 ada 1 nolu parsellerde imar plan
değişikliği.

6 yıl önce Su konusunda Eski Belediye Başkanı İbrahim Demir
ile yaptığımız roportajı yeniden yayınlıyoruz ve 6 yılda
Beypazarı’nda Su konusunda ne değişti yine İbrahim Demir’in
yeni röportajı ile ile konuya açıklık getiriyoruz. Ve su konusunda
diğer haber detaylarımız gelecek sayılarımızda devam edecek.

Gazetemiz bürosunu
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Baþkanlýðý için aday
olduðunu belirterek
gazetemize açýklamalarda bulundu. ‘’Benim
söylediklerimi yazamazsýnýz. Yazarsanýz,
sizi tehdit ederler veya
hastanede ziyaretinize
geliriz ‘’ diyen Demir’e Ak Parti Beypazarý Belediye Baþkan Aday Adayý Eski
Genel Koordinatörümüz Belediye Baþkaný Ýbrahim Demir gazetemizi incelerken.
Kemal Çelen ‘’Basýn
olduðuna ben inanmýyozlýðýmýz kaybolacaktýr.
Özgürdür, her görüþe
rum. Farklý fikirlerin
Bizim sizin ifadelerinize
kapýsý açýktýr. Kemal
karþýlaþmasý demokrayer vermemiz kadar,
Atatürk’ün sözü ile
sidir. Herkesin karþýlýklý
kendisini eleþtirdiðiniz
‘Basýn Halkýn müþterek
olarak farklý fikirlere
Belediye Baþkaný
sesidir.’ Ýktidarda olanlar saygýlý olmasý gerekir.
Mansur Yavaþ’a ve
kadar muhalefetinde
Bugün biz sizin
yönetimine de saygörüþ ve fikirleri halka
ifadelerinizi yazmazsak,
falarýmýzda cevap hakkı
müþterek sunulmalý ki
siz mutlaka bunu
vermek zorundayýz.
Basýn görevini yapakamuoyuna duyuracak
Tabii cevap vermeye
bilsin. Basýn’ý susturmak bir yol bulacaksýnýz. Ya
tenezzül ederse. Hatta
isteyen zihniyet
da gazete çýkaracaksýnýz
sizin aleyhinizde
Kominist veya Faþist
veya buroþür bastýrýp
konuþan baþka
zihniyetlerdir. Mafya
seçim döneminde daðýta- siyasilerede yer vermek
veya çete düzenini savu- caksýnýz. Veya seçim
zorundayýz. Eleþtiriye
nan zihniyetlerdir. Bu
döneminde Hanlar önün- tahammülümüzün olmasý
tür karanlýk zihniyetlere
den halka anlatacaksýnýz. gerekir’’ dedi.
karþý Türk Adaleti ve
Bu durum Basýn’ýn
Bunun üzerine
Türk Asayiþi huzuru
görevini yapmadýðýnýn
Ýbrahim Demir;
korumak için görevi
bir belgesi olarak her
gazetemize aþaðýdaki
baþýndadýr. Böyle zihzaman yüzümüze
açýklamalarda bulundu.
niyetlerin Beypazarý’nda çarpýlacak ve tarafsý-

Demir; ‘Benim dönemimde basýn bana her
türlü eleþtiri ve saldýrýyý yapýyordu. Bu
dönemde Beypazarýnda yayýn yapan sadece
bir gazete de eleþtiri yapýldý. Ayný
gazetenin ondan sonraki diðer sayýlarýnda
ne hikmetse belediye ye övgüler yaðdýrýldý.
Belediyecilik eleþtirilere tahammül etmektir. Bir Çin atasözünde; ‘’Gülmesini
bilmeyen dükkan açmasýn’’ denilmektedir.
Eleþtiriye tahammülü olmayanlarda siyaset
yapmasýnlar’ dedi.
Demir; ‘’SUSUZLUKTA 19 YIL
ÖNCESÝNE GÝTTÝK. BELEDÝYENÝN SU
KONUSUNDA KÖKLÜ YATIRIMLARA
GÝRMEMESÝ ÝLÇEDE SU SIKINTISINA
SEBEP OLDU.’’
Mansur Yavaþ deyince Akan Sular durdu.
Susuzlukta 19 yýl öncesine döndük.
Belediyenin su konusunda köklü yatýrýmlara girmemesi ilçede su sýkýntýsýna sebep
oldu. 1998’de benim tarafýmdan ihale
edilen içme suyunda yaklaþýk 130-150
Litre/sn su çýkmasýna raðmen, 4 yýlý aþkýn
bir süredir bu su getirilmedi. 14 km mesafe
Belediyenin iþ makinalarý ile kazýlabilirdi
ve borularda Ýller Bankasýndan temin edilerek getirilebilirdi.
Belediye 14 km uzaklýktaki suyu getirmekten aciz mi?
Ýlçedeki
çiftçiler bile tek baþlarýna 5-6 km mesafeden Kirmir Çayýndan su getirerek tarlalarý
sularken koskoca Beypazarý Belediyesi
14 km’lik su hattýný döþiyemedi. Bunun
sonucu olarak ilçe susuz kaldý. Eti Soda
A.Þ. Trona Madeninin üst ve alt
kademelerinde bulunan sularý tahliye etmek
için açmýþ olduðu kuyular ve Köy hizmetleri tarafýndan Baþören Köyünde sulamada
kullanýlmak üzere açýlan sondaj kuyularýndan çýkan su, Belediye Ýshale hattýna eklendi ve bu suretle geçici çözüm arayýþlarý
devam ediyor.
Hani siz Belediye Sondaj Makinasý alarak
çiftçiye ücretsiz sondaj kuyusu açacaktýnýz?
Belediye Baþkaný Mansur Yavaþ seçim
öncesi vaatlerinde ‘’Ýbrahim Demir çiftçilerimize kendi imkanlarý ile dahi sondaj
açtýrmaya müsade etmiyor. Ben Belediyeye
sondaj makinasý alarak isteyen her çiftçiye
sondaj kuyusu açtýracaðým’’ demiþti.
Býrakýn ücretsiz sondaj kuyusu açmayý,
çiftçilerimizin ve köylülerimizin açmýþ
olduklarý kuyulardan Jandarma gücüyle
Belediyeye su aldýðýný ifade etmektedir. Bu

sularýn ne kadar saðlýklý olduðu da tartýþma
konusudur.
Çamaþýr makinasý, bulaþýk makinasý ve termosifonlar
þehir þebekesinden gelen kum ve topraklarla çalýþamaz duruma gelmiþ, çeþme musluklarýnýn contalarý bozulmuþ ve milli
servet heba olmuþtur.
Hesapsýz, kitapsýz yapýlan meydan
çeþmeleri dolayýsýyla fuzuli su kullanýmý
artmýþ, gece sabahlara kadar aktýðýndan
sular heba olmuþ, burdan meydana gelen
zararý belediye su fiyatlarýna zam yaparak
çýkartmaya çalýþmýþtýr.
Çeþme yapan vatandaþlara teþekkür ediyoruz. Ancak hata vatandaþ uyarýlarak, bu
hayrat çeþmelerine saat takýlarak, fatura
bedelini siz ödiyeceksiniz denilseydi; belki
bu kadar fazla çeþme yapýlmazdý. Vatandaþ
ölçüp, biçip bu kadar çeþme yapmazdý.
‘ÇARÞIDAN SU AKITACAÐIZ
DEDÝLER VATANDAÞI KULLANMA
SUYUNA HASRET BIRAKTILAR.’
Baþkan Yavaþ seçim öncesi vaatlerinde
çarþý içinden daha önce akan suyu akýtacaðýný ve nostalji yaþatacaðýný vaat etmiþti.
Býrakýn çarþýdan su akýtmayý, vatandaþýn
normal kulandýðý suya, geldiðinden bu
güne, eflasyonun düþme tirendinde olduðu
4 yýl içinde, % 700 zam yaptý. Bizim
zamanýmýzda su sýkýntýsýný gidermek için
bugünkü deðerle 10 trilyonluk yatýrým
yapýldý. 145.000 m. (145 km) isale ve
þebeke hattý döþendi. Ayrýca Uþakgöl hattýnda da Karayollarý yol geniþletme çalýþmasý dolayýsýyla yaklaþýk 10 km’lik isale
hattý deðiþti. Toplam 155 km. ye yaklaþtý.
Bizim döþediðimiz 155 km. lik hattýn onda
biri olan 14 km. lik Taksýrdan suyu
getiremediler. 4 tane keson kuyu 6 tane
derin sondaj kuyusu açýldý. Tonlarca su
deposu yapýldý. Güraðaçtaki elektrik kesintileri sýrasýnda su kuyularýnda kullanýlmak
üzere 270 kw. lýk jeneratör alýndý. Bu kadar
yatýrýma raðmen bizim zamanýmýzda
metreküp’ü 130.000 TL/ton býraktýðýmýz
suyun bugünkü fiyatý
% 700 (7 kat) artýrýlarak 900.000.- TL/ton’a
çýkartýldý. Ticarethane ve resmi dairelerde
bu artýþ daha fazla. Tonaj tahdidi koyarak
tonunu
4 milyona çýkarttý.

Devamı gelecek sayıda.

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’’
14 Kasım 2008 Cuma Yýl:4 Sayý:203 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Mansur Yavaş
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

“MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan
adaylığım kesinleşti” dedi.
Mansur Yavaş, Beypazarı Belediye Başkanlığı
görevini iki dönemdir sürdürdüğünü anımsatarak, aradan geçen süre içinde başarılı çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Beypazarı Belediye Başkanı Mansur Yavaş,
"MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan
Adaylığım Kesinleşti" Dedi.
Beypazarı İlçe Belediye Başkanı Mansur Yavaş,

Yaptıkları çalışmalarla İpek Yolu üzerindeki
birçok medeniyette ev sahipliği yapmış bir
Anadolu kasabasını yeniden ortaya çıkardıklarını
ifade eden Yavaş, “Yüzlerce evi restore ettirerek,
yılda 2–3 bin kişinin ziyaret ettiği Beypazarı'nı
günde 3–4 bin kişinin ziyaret etmesini sağladık.
Tarihi bir ilçeye yeniden hayat verdik” diye
konuştu.
Beypazarı Belediye Başkanlığına bir daha aday
olmayacağını açıklayan Yavaş, şunları kaydetti:
“MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan
adaylığım kesinleşti. Bu nedenle artık çalışmalara Ankara'da devam edeceğim. Hedefimiz
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı.”

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Ahmet Uzunoğlu
da partilerinin Yavaş'ı Ankara Büyükşehir
Belediye Başkan adayı göstermesinin kendilerini
mutlu ettiğini ifade ederek, Yavaş'ın başkan
seçilmesi için tüm desteği vereceklerini söyledi.
12 Kasım 2008 Çarşamba günü 15:55 ‘de
Mansur Yavaş SMS ile gönderdiği mesajla
adaylığım kesinleşti diyerek SMS mesajı ile
adaylığını ilan etti.
‘’Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
adaylığım kesinleşmiştir. Desteğiniz ve sizlerden
aldığım güçle Beypazarındaki başarımızı
Ankaraya taşıyacağız. Saygılarımızla’‘ SMS ile
gönderdiği bu mesaj ile adaylığını ilan eden
Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanlığına adaylığının ilan edilmesiyle
Yavaş’ın Ankaraya gidecek olmasına tüm
Beypazarı sevindi.
Sevinenler ikiye ayrıldı. ‘Mansur Yavaş’dan kurtuluyoruz’ diyenler ve ‘Beypazarından Ankaraya
adam gönderiyoruz’ diyenler.

AVRUPA'NIN ET TEDARİKÇİSİ MACARİSTAN,
TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ YAPACAK

Avrupa'nın En Önemli Kırmızı Et
Tedarikçilerinden Macaristan'ın Tarım
ve Kırsal Kalkınma Bakanı Jozsef
Graf, Hayvancılık Konusunda Türkiye
ile İşbirliğine Gideceklerini Açıkladı.

Avrupa'nın en önemli kırmızı et tedarikçilerinden Macaristan'ın Tarım ve Kırsal Kalkınma
Bakanı Jozsef Graf, hayvancılık konusunda
Türkiye ile işbirliğine gideceklerini açıkladı.
Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehmet Mehdi
Eker'in resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen
Graf ve beraberindeki heyet Beypazarı'nı ziyaret
etti.

Macaristan'ın Tarım ve Kırsal

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

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL
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Kalkınma Bakanı Jozsef Graf
Beypazarı’nda

11.11.2008 tarihinde Macaristan Tarım Bakanı
Jozsef Graf , Szigetvar Belediye Başkanı ve
Milletvekili Jozsef Paizs,Tarım ve Köy İşleri
Bakanlığı Doğan Kaynaklar Daire Başkanı Janos
Kiss,Macaristan Cumhuriyeti Büyükelçisi Istvan
Szabo ve Türk Tarım Bakanlığı yetkililerinden
oluşan heyet ilk olarak Beypazarı Kaymakamı
Hikmet Aydın'ı makamında ziyaret etti.
Kaymakam Hikmet Aydın gelen heyete ilçenin
tarihi turistik yerleri ile tarımı konusunda bir
brifing verdi. Heyet daha sonra Belediye
Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Ardından
tarihi Taş Mektep'te yöresel yemeklerden oluşan
öğle yemeği yedi. Konuk bakan özellikle
Beypazarı'nın tarhana çorbasını çok beğendiğini
belirterek içeriği konusunda aşçıdan bilgi aldı.
Beypazarı'nın tarihi konaklarını gezdikten sonra
konuk bakan ‘Beypazarı'nı, 'keşfedilmemiş
mücevher kutusuna' benzetti. Bakan Jozsef Graf,
"Kaymakam Bey ile Belediye Başkanından
aldığım bilgilere göre Beypazarı Türkiye
tarımının önemli merkezlerinden birisi. İki ülke
tarımında birbirine benzer bir çok nokta var.
Bizde hayvancılık çok ileri düzeyde. Avrupa
ülkelerinin et ihtiyacının büyük bir kısmını
karşılıyoruz. Türkiye'de hayvancılık konusunda
büyük atılım yapmış. Tarım Bakanı Mehdi Bey

İstediğiniz Kategoriye Göre
Bilgisayar Toplanır.
Bizim Fiyatlarımıza Başka Yerden
Bilgisayar Bulamazsınız.

Her türlü bilgisayar ürünleri için fiyat alınız.

ile yaptığımız görüşmelerde hayvancılık ve yem
bitkilerinde işbirliği yapılması konusunda mutabık kaldık. Bu ziyaretten sonra iki ülke tarımında ikili ilişkiler daha da artacak." dedi.
Beypazarı'nın tarihi konaklarını ile hıdırlık
tepesini de gezen heyet ilçede bulunan karma
hayvan yem tesisleri, havuç paketleme tesisi ile
süt ürünleri fabrikasında bir dizi inceleme yaptıktan sonra Beypazarı’ndan ayrıldı.
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu
Üyeleri 15-16 Kasım'da
Beypazarı'nda Buluşuyor.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu
Dernekler Ortak Toplantısı, 15-16 Kasım'da
Beypazarı'nda gerçekleştirilecek.
Beypazarı'nda birçok kez fotoğraf çekimleri
yapan fotoğraf sanatçıları, bu kez dernekler
arası ve dernek federasyon iletişiminin arttırılması için biraraya gelecekler.
15-16 Kasım 2008 tarihinde, dernekler arası
ve dernek-federasyon iletişiminin artırılması,
federasyonun çalışmaları hakkında bilgilendirme amacıyla bir araya gelecek
dernekler ortak toplantısına federasyona üye
derneklerin yönetim kurulu başkan, başkan
yardımcısı, sekreter, sayman ve dernek yönetimlerinin uygun gördüğü üyeler ile federasyon delegeleri katılacak. 15 Kasım 2008
Cumartesi toplantının 1.günü Proğram şu
şekilde gelişecek. Saat 09:30 Ankara
Beypazarı’na hareket saat 10:00-12:00 Otele
kayıt, 12:00-13:00 Yemek, 13:00-14:30
Toplantı 1.Oturumu, 14:30-14:50 Ara, 14:5016:20 Toplantının 2.Oturumu, 16:20-16:40
Ara, 16:40-18:00 Toplantı Dışı Etkinlikler,
18:00-20:00 Serbest Zaman, 20:00-21:30
Akşam Yemeği, canlı müzik. 16 Kasım 2008
Pazar Saat 07:00-10:00 Kahvaltı 08:00 15:00 Beypazarı Gezisi 12:00, Otelden ayrılma 15:00 Beypazarından ayrılış.

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

Beypazarı için Hava Durumu

Türkiye genelinde soğuk bir hava var ama sıcaklıklar hala Kasım ayı ortalamasının biraz üzerinde.
Hafta sonu boyunca hafif yağışlar haricinde önemli bir yağış beklenmiyor. Önümüzdeki hafta ise
daha kuvvetli yağışlar gelebilir.
İç Anadolu Bölgesi’nde Sivas-Kayseri civarı daha
kapalı ve hafif yağmur olabilir ama bölgede barajlara katkı sağlayacak önemli bir yağış yok. Hava
bulutlandığı için gece sıcaklıkları birkaç derece
arttı.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta
Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu
Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun
doğusu yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde
Marmara'nın güneyi, İç Ege ve İç Anadolu'nun
kuzeybatısında sis görülecek.
Hava sıcaklığı doğu bölgelerimizde 1 ile 3 derece
azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genel olarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek
Bazı illerimizde beklenen hava durumuyla günün
en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Ankara üç gün parçalı az bulutlu ve rüzgar zayıf, sis oluşmaya devam edecek. sabah saatlerinde çevreleri hafif sisli 15 4, Gece sıcaklığı 4
dereceye çıkıyor.
İstanbul: İstanbul’da bugün hava parçalı bugün az
bulutlu, sabah saatlerinde boğaz çevreleri sisli 1517, 8, Avrupa Yakası daha açık olacak. Rüzgar üç
gün hafif esecek, sıcaklık fazla değişmiyor.
İzmir: İzmir’de rüzgar zayıf, hava açık ama pus
oluşma olasılığı var, yeni haftada yağış görülebilir.
Az bulutlu ve açık 18-19 9
Adana: Parçalı bulutlu 25 16 Adana’da önümüzdeki günler az bulutlu geçecek.
Antalya: Az bulutlu ve açık 24 15
Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve
sağanak yağışlı 16 7
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve
sağanak yağışlı 15 10
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde
güney ilçeleri hafif yağmurlu 6 -4
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak
yağışlı 14 2
Bursa’da puslu ve parçalı bulutlu bir hava var. 16,
Bugün Eskişehir 15, Sivas ve Niğde 13 derece
Beypazarında beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları 6 günlük tahmin raporu şöyle:

41 F° / 5 C° Az Bulutlu
Rüzgar Etkisi: 39 F° / 4 C° Nem oranı: 93%
Çiğ noktası: 39 °F / 4 °C
Rüzgar: 4 mil / 6 KM/S / 1.5 m/s from the DGD
Basınç: 30.27 inç / 1025 hPa (Yükseliyor)
Görüş Uzaklığı: 4.3 mil / 7.0 kilometre
KÖ: 0 out of 16 Bulutlar: Az Bulutlu 4000 ft /
6,8
1219 m (Deniz Seviyesi Sıcaklık (ºC)
Üzeri) Yükseklik: 2575 Nem (%)
86
ft / 785 m Rapid Fire
Basınç (hPa)
1026,3
Güncellemeleri: Açık
.......
Görüş (km)
Kapalı
Rüzgar (km/sa) G.Doğudan 2

15 Kasım Cumt.
En Yüksek
13 °C
En Düşük
4°C

18 Kasım Salı
En Yüksek
12°C
En Düşük
5°C

16 Kasım Pazar
En Yüksek
12°C
En Düşük
2°C

19 Kasım Çrşam.
En Yüksek
12°C
En Düşük
3°C

17 Kasım P.tesi
En Yüksek
12°C
En Düşük

3°C

20 Kasım Perşem.
En Yüksek
12°C
En Düşük
2°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

