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SUYA ÇÖZÜM KALİTESİZ SU MU?

İbrahim Demir’in 2003 yılında yayınlanan Su Röportajı
2003 yılından bu güne su konusunda ne değişti?!..
Yine İbrahim Demir’in yeni yazısı ile açıklık getireceğiz.

Geçen sayının devamı
Yaz mevsiminde en fazla suyun kullanýldýðý, tarladan gelen
ve iþinden dönen vatandaþlarýn temizlenme ihtiyaçlarýnýn
hat safhada olduðu ve yapýlan düðün ve mevlitlerden
dolayýsýyla tüketimin arttýðý, yýllardýr vatandaþýn bahçesine
dikmiþ olduðu, yetiþkin aðaçlarý sulamak gibi su giderinin
fazla olduðu bir dönemde, suya tonaj tahdidi konarak
m3’nün
4 milyona çýkartýlmasý halk arasýnda büyük tepkilere neden
olmuþtur. Bereket ki bizim dönemimizde baþlamýþ olan
inþaat ataðý, bu dönemde durmuþ ve inþaatlarda kullanýlan
su azalmýþtýr.
*www.yeniyildizgazetesi.com

DÜNYADA ÜLKELERÝN GELÝÞMÝÞLÝK ÖLÇÜLERÝNDEN BÝRÝSÝDE KÝÞÝ BAÞINA TÜKETÝLEN SUYUN
MÝKTARIDIR. SUYUN TONU 4.000.000 TL.
Geliþmiþ batýlý ülkelerde kiþi baþýna tüketilen su miktarý
çok yüksek iken, bu oran geliþmekte ve geri kalmýþ ülkelerde çok düþük seviyelerdedir. Beypazarý Belediyesi de su
kullanýmýnda tonaj tahdidine giderek 12.5 tondan fazlasýný
4.000.000 TL den satmaya baþladý. Tüketimin arttýðý yaz
aylarýnda Sudaki normal tarifenin 900.000 liraya çýkarýlmasý bir yana, tahdit sonrasý suyun m3. nün (tonunun)
4.000.000.- TL’ ye çýkarýlmasý vatandaþý çileden çýkardý.
Vatandaþ yeterince temizlenemiyor ve yýllardýr emek

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

verdiði aðaçlarý bile sulayamadýðý için kurumaya mahkum
ediliyor.
SPOR SAHASININ SULAMA ÝÞÝNÝ BÝLE DEVAM
ETTÝREMEDÝLER
Daha önce spor sahasýnýn sulanmasý için su kaynaðý temin
ettik. Gençlik Spor Ýl Müdürlüðünden borularý temin
etmiþtik. Belediye Baþkanlýðýmýz döneminde Bulgur Dede
Camiinin üst kýsmýnda Belediye imkanlarý ile açtýrdýðýmýz
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

*www.ortaanadoluas.com

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com
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giderebilecekti. Futbol sahasýnýn çimlerinin sulanmasý için
kullanmak üzere Gençlik Spor Ýl Müdürlüðünden temin
ettiðimiz borular bile bu dönemde baþka amaçlara kullanýldý. Hatta dalgýç pompasýný bile Ankara Ýl
Müdürlüðünden temin edecektik. 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. Su ile ilgili olarak Belediyenin
þu an yapmýþ olduðu çalýþmalar günü kurtarmaya yöneliktir.
Devamı Sayfa 3’de

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA
AFÝÞ

‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’

Dijital Baskı-Tasarım
İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.
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TE LEFONUNUZ
YE TERLÝ

Ak Partili Kırbaşı Belediyesinin Elektriği Kesildi. Belde 3 Gün Susuz Kaldı
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Belediyenin elektriği
kesilince Belde 3 gün
susuz kaldı.
Kırbaşı beldesinde
belediyenin elektriğinin
kesilmesi üzerine
hizmetler aksadı.
Beypazarı Kırbaşı

beldesinde belediyenin
elektriği 18 Kasım 2008
Salı günü borçları
nedeniyle kesilince,
beldeye şebeke suyu
başta olmak üzere birçok
hizmet verilemez oldu.
Kırbaşı Belde Belediye

Başkanı Cengiz Yılmaz,
Başkent Elektrik
Dağıtım AŞ (BEDAŞ)
ekiplerinin dün beldeye
gelerek belediye hizmet
binası, atölye ve beldeye
içme suyu sağlayan
pompaların elektriklerini

Beypazarı tümülüslerinde
kazılar başladı
Beypazarı Acısu
köyünde bulunan
tümülüslerde Kültür
ve Turizm
Bakanlığınca kazı
çalışmalarına yenidenbaşlandı. Geçen yıl
öncelikli olarak kaçak
kazı yapılan bir
tümülüsün kazı çalışmaları yapılmış Roma
dönemine ait mezar
çıkmıştı. Yapılan kazı
çalışması ile
çevresinde bulunan
diğer tümülüslerden
dolayı bölge koruma
altına alınmıştı.
Anadolu
Medeniyetleri Müzesi arkeologlarından Filiz Akman, bölgede
yapılan kaçak kazı çalışmalarının tümülüsleri tahrip ettiğini
belirterek, altı kişilik bir ekiple yürüttükleri kazı çalışmalarında
şimdilik bir bulguya rastlamadıklarını kaydetti.
Tümülüslerin içinde mezar olabilmesi ihtimali üzerinde durduklarını
kaydeden Akman, tümülüsler arasında geçişlerin olabileceğini, bundan dolayı çalışmaları titizlikle yürüttüklerini aktardı.
Bölgedeki 7 tümülüsten ilkinin geçen yıl Anadolu Medeniyetleri
Müzesi Müdürü Hikmet Denizli başkanlığında kazıldığını anımsatan
Akman, tümlüslerde kesme taşlardan yapılan bir mezar bulunduğunu
bildirdi.
Tümülüslerin, yapılan kazı çalışmaların ardından turizme kazandırılmasının istediğini belirten arkeolog Akman, kazılardan çıkan eserlerin Beypazarı’nda sergilenmesiyle ilçenin turizm potansiyelinin
daha da artacağını söyledi.

FORUM

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

DEĞİŞİMDE KERAMET HALKTADIR

Beypazarý Ýbrahim Demirle baþlayan deðiþime Mansur
Yavaþ’la devam etmiþ, seçilecek diğer başkanlarla
devam edecektir.
Beypazarý hem imar yönünden hemde çaðdaþlaþma ve
kültür deðiþimi açýsýndan yaþadýðý deðiþimin baþlangýcý
Ýbrahim Demir’in baðýmsýzdan seçilmesi ile baþlamýþ,
Beypazarý kentsel dönüþüm ve deðiþimde devrim yaþaYazısı Sayfa 2’de
maya baþlamýþtýr.

kestiğini söyledi.
Kesintiye neden olarak
belediyenin BEDAŞ'a
olan 85 bin YTL borcunun gösterildiğini
aktaran Yılmaz,
“Benden önceki
dönemde beldeye içme
suyu sağlayan pompalardan elektrik bedeli alınmıyormuş, ben göreve
gelince daha önce alınmayan bedellere karşılık
57 Bin YTL ceza kesildi. Bugünkü 85 bin YTL
borcumuzun büyük kısmını bu borç oluşturuyor” dedi.
Beldenin nüfusunun
TÜİK'e göre 2 binin
altında çıktığı için köye
dönüştürülmesinin gündemde olduğunu anımsatan Yılmaz, şöyle
devam etti:
“Köy müyüz yoksa
belde mi bunu bilmiyoruz? Borçlarımızı da
bunun için ödeyemiyoruz. Köysek

borçlarımızı İl Özel
İdaresi ödesin, hayır
belde ise biz gerekirse
araçlarımızı satarak borcumuzu öderiz. İki
gündür belediye hizmet
binası, beldeye içme
suyu sağlayan 10 pompa
ve bir terfi istasyonu ile
kanalizasyon şebeke sisteminde elektrik yok.
İşin garip tarafı bu borç
belediye hizmet
binasının değil. Sadece
pompaların borcu ama
hizmet binasının da
elektriği kesildi.”
Yaşananlardan belde
halkının kendisini
sorumlu tutuğunu
belirten Yılmaz, şunları
söyledi:
“Vatandaşlar iktidar partisinin başkanı olmama
rağmen benim sorunu
çözemediğimi düşünüyor. Mevcut şartlarda
benim yapabileceğim bir
şey yok. Durumu
Beypazarı

Kaymakamlığına ilettim.
Ak Parti İlçe Teşkilatına
bildirdim. İl Teşkilatının
haberi var. Çözüm
üretilmiyor. Belde
olarak çok mağduruz.
Beldedeki okul ve
camiler ile itfaiye
aracımızda su yok,
yangın çıksa elimiz
kolumuz bağlı. Elektrik
olmayınca belediyenin 9
memuru ve 4 işçisi 3
gündür boş boş bekliyor.” açıklamasını yaptı.
Haberin Ulusal basında
yer almasından sonra
Kırbaşı Belediye
Başkanı 20 Kasım
Perşembe günü
Beypazarı Başkent
BEDAŞ’a giderek kısmi
borca taksitlendirme
yaptı. Başkan Cengiz
Yılmaz BEDAŞ yetkililerince Perşembe günü
akşamı Elektrikleri
açmak için ekiplerin
Kırbaşına hareket ettiğini söyledi.

Şair Gülten Ertürk
Şiir Geceleri Başladı.

Beypazarının kadın şairlerinden Gülten
Ertürk Pazar akşamları
Samanpazarında Değirmencioğlu işletmecilik tarafından açılan Ankara
Sofrasında Şiir dinletileri yapmaya
başladı.
Her ayın 3. Pazar akşamı saat 17 ile
22.00 arasında Gülten Sultan’la Şiir
geceleri 19 Ekim 2008 tarihinde
Ankara Sofrasında başladı.
Pek çok şair yazar ve ozanların
katılımı ile yapılan şiir geceleri şiir ve
şairlerin hoş sohbetleriyle geceye renk
katıyor.
Salman Sokak No: 18
Samanpazarın’da hizmet veren Ankara

Sofrasındaki şiir dinletilerine Sizlerde
konuk olarak katılarak şairler ozanlar
ve yazarlarla sohbet edip, imzalı kitaplarına sahip olabilirsiniz.

Beypazarı’nda Yeni Müftü Göreve Başladı ve İlk Hacılar Uğurlandı

Beypazarı Müftüsü İhsan Canerin Konya Kulu ilçesine tayini ile boşalan yerine Ankara İl Müftü
yardımcısı Mustafa Düzgüney gelerek ilçedeki
görevine başladı.
Beypazarı Müftüsü Mustafa Düzgüney ilçede
göreve başlaması ile ilgili şunları söyledi Biz
müftülük olarak tüm kurum ve personelimizle
halkımıza yönelik sevgi ve saygı merkezli bir
hizmet sunacağız. Prensibim, ilçemizdeki halkla ve
esnafla iç içe olup onlarla hasbıhal olmaktır.
Müşahede ettiğimiz kadarıyla Beypazarı halkı

sıcakkanlı ve mütevazı bir ilçemizdir. Biz de
halkımıza bu şekilde mukabele ederek hizmet edeceğiz.” dedi.
HACILAR TÖRENLE UĞURLANDI
20 Kasım 2008 Perşembe günü Gazi Gündüzalp İş
Merkezi önünde yapılan törenle Beypazarı hacıları
uğurlandı. Göreve yeni başlayan Müftü Mustafa
Düzgüney’in açılış konuşmasıyla başlayan Hacı
Uğurlama töreni ilahiler ve Kur’an okunup dua
yapılarak tamamlandı. Hacı uğurlama törenine
Beypazarı halkının yoğun katılımı olduğu görüldü.

Kemal ÇE LEN

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

KÖYDES PROJELERİ
KÖYLÜNÜN
YÜZÜNÜ
GÜLDÜRÜYOR

Hükümetin İçme Suyu ve Yolu Olmayan Köylerin
Altyapılarını Güçlendirmek İçin Başlattığı 'Köydes'
Projeleri Köylünün Yüzünü Güldürüyor. Başarılı
Bir Şekilde Uygulanan Projeler ile Köylülerin
Yaşam Şartları İyileşirken Köyden Kente Göç de
Önleniyor.
Hükümetin içme suyu ve yolu olmayan köylerin
altyapılarını güçlendirmek için başlattığı 'Köydes'
projeleri köylünün yüzünü güldürüyor. Başarılı bir
şekilde uygulanan projeler ile köylülerin yaşam
şartları iyileşirken köyden kente göç de önleniyor.
Bu projeler kapsamında Beypazarı’na bağlı 64 köy
yolu asfaltlandı, 63 köy ise sağlıklı içme suyuna
kavuştu.
Beypazarı'nda tüm köy yolları köydes ve il özel
idare kaynakları ile asfaltlandı. İlçeye bağlı 64 köy
yolunun tamamı Köydes olarak bilinen ve içme
suyu ve yolu olmayan köylerin altyapı yatırımlarının tamamlanmasını amaçlayan proje kapsamında asfaltlanarak stabilize köy yolu bırakılmadı, 63
köy ise sağlıklı içme suyuna kavuştu. Kalan bir
köye içme suyu sağlamak için ise çalışmalar devam
ediyor.
Köydes projeleri ile devletin bürokrasi engelini en
aza indirgediğini belirten Köylere Hizmet Götürme
Birlik Başkanı ve Beypazarı Kaymakamı Hikmet
Aydın, yapılan bu projeler ile devletin kaynaklarının
çok hızlı ve verimli bir şekilde kullanıldığını belirtti.
Kaymakam Hikmet Aydın, "Taşraya yapılacak
yatırımlar daha önce Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü'nce planlanıp il ve bölge müdürlüklerince uygulanıyordu. Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü'nün hangi köyün neye ihtiyacı olduğunu
Haberi Sayfa 2’de
tesbit etmesi çok zor.

HABER
ÝSTÝHBARAT

Beypazarı'nın
Yüksek
Kesimlerine
İlk Kar Yağdı
Haberi 2’de

Tel:762 51 63

Cami Hoparlöründen
Zehirli Mantar uyarısı
Haberi 4’de
Türkiye Fotoğraf Sanatı
Federasyonu Üyeleri
Beypazarı'nda Buluştu
Haberi 2’de

Haberi 4’de

Banksim Üyelerine
Beypazarı Anlatıldı
Haberi 2’de
Kaymakamlık Voleybol
Turnuvası Final
Maçları 24 Kasımda
Haberi 2’de

Mutfaðýmýzý
Terk Eden Bakýr,
Hediyelik Eþya
Piyasasýnda!

Beypazarı Trona
Projesi Gün Sayıyor.

Haberi 4’de
Diyabet Hastaları
Beypazarı'nda Diyabet
gününü Kutladılar.
Haberi 2’de

KÜLTÜR-EDEBÝYAT

KÖYDES PROJELERİ
KÖYLÜNÜN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR
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Beypazarı'nın
Yüksek
Kesimlerine
İlk Kar Yağdı

Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerine kar
yağdı. İlçenin Karaşar beldesindeki bin 600
rakımlı Eğriova Yaylası ile Karagöl Yaylası ve
Nallıkaşı mevkisinde kar yağışı oldu. Yetkililer,
yaylalarda kar kalınlığının 7 santimetreye
ulaştığını, kar yağışının devam etmesinin beklendiğini bildirdiler.

Türkiye Fotoğraf
Sanatı Federasyonu
Üyeleri
Beypazarı'nda Buluştu

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Dernekler
Ortak Toplantısı, 15- 16 Kasım'da Beypazarı'nda
gerçekleştirildi.
Daha önce Beypazarı'nda birçok kez fotoğraf
çekimleri yapan fotoğraf sanatçıları, Türkiye
Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) üyesi
derneklerin yöneticileri, bu kez dernekler arası ve
dernek federasyon iletişiminin arttırılması için
Beypazarı'nda biraraya geldiler. Beypazarı
Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen toplantı,
tarihi Halkevi binasında yapıldı. Toplantının ilk
günü burada konuşan Belediye Başkanı Mansur
Yavaş, ilçede kültürü korurken turizmi de canlandırdıklarını ifade etti. İlçede yaşayanlara balık
tutmayı öğrettiklerini ifade eden Yavaş "Turizm,
Beypazarı için büyük bir geçim kaynağı oldu.
Turizme genelde bayanlar hakim oldu. Şimdi
onlar kendilerini çok önemli hissediyorlar ve
gelen insanlarla konuşuyorlar ve onlarla bir şeyleri paylaşıyorlar. Turizm sosyal bir dönüşüm
oldu." dedi. İlçede yüzlerce evi restore ettiklerini
anlatan Yavaş, fotoğraf sanatçılarına "Bugün
burada çektiğiniz fotoğraflar, yıllar sonra gelecek
kuşaklara bizim kültürümüzü anlatacaktır." şeklinde konuştu. Beypazarı'nda gerçekleştirdikleri
projelerle ilgili görsel bir sunum yapan Mansur
Yavaş'a, Dernek üyeleri başarılarından dolayı bir
plaket takdim ettiler.
Yaklaşık 130 fotoğraf tutkununun katıldığı
toplantıda konuşan TFSF Başkanı Mehmet
Özcan Taras, "Düzenlediğimiz bu toplantının birinci amacı, bir araya gelmek. Tanışıklığımızı ve
dayanışmamızı artırmak, sorunlarımızı konuşmak, federasyon ile ilgili iletişimlerimizi
sürdürmektir." açıklamasında bulundu.

Bu tesbitler yerelde yapılmadığı için bazen gereksiz
yatırımlar yapılarak devletin kaynakları boşa harcanıyordu. Köydes ile sorunlar ve aciliyeti yerinde
tesbit edildiği için yatırımlarda da tam isabet
sağlanıyor. Valilik ve kaymakamlık dönem başlarında
yapacağı yatırımlar için toplantılar yapıyor. Bu
toplantılarda en ücra köşedeki bir köyün neye ihtiyacı
olduğu tesbit ediliyor. Daha sonra tesbiti yapılan bu
ihtiyaçlar için bir planlama yapılıyor. Bu planlama
dahinde yapılacak işler ihale edilerek, süratli bir şekilde tamamlanması sağlanıyor" şeklinde konuştu.
Hikmet Aydın, Köydes ve İl Özel İdare kaynaklarından 2008 yılında 102 kilometrelik, toplam 9 köy yolunu, 4 milyon 500 bin YTL ihale ederek birinci kat

sathi asfaltını yaptıklarını, 2007 yılında birinci kat
sathi kaplama işi tamamlanan 18 köy yolunun ise
ikinci kat sathi asfalt kaplamasını yaptıklarını belirten
Aydın, "Böylelikle ilçemize bağlı tüm köy yolları
asfaltlanmış oldu. Ayrıca, 2008 yılında içme suyu
sıkıntısı çeken 10 köyümüzün içme suyunu ihale
ederek bu köyleri temiz içme suyuna kavuşturduk.
İlçemize bağlı sadece bir köyde içme suyu problemi
kaldı. Bu köyümüze içme suyu sağlayacak kaynağın
tesbitini yaptık. Suyun köye taşınması için gerekli
drenaj işlemlerini de en kısa sürede tamamlayarak
problemi çözmek için çalışmalar devam etmektedir"
şeklinde konuştu.

Gazi Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık
Mezunları Derneği'nin geleneksel "VI.Büyük
Buluşma" toplantısına davetli olarak katılan
Beypazarı Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Beypazarı'nı ve gerçekleştirdikleri projeleri
anlattı.
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu- Gazi

Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
mezunlarının ve hocalarının katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada Beypazarı büyük alkış aldı.
Sunumun ardından başarılı çalışmalarından
dolayı dernek üyeleri tarafından bir plaket
takdim edilen Mansur Yavaş; tüm katılımcıları
Beypazarı'na davet etti.

Beypazarında mantar sezonunun gelmesi nedeniyle
vatandaşlar, köy camisinden yapılan anonslarla
zehirli mantara karşı dikkatli olmaları konusunda
uyarılıyor.
Beypazarı Köst köyü muhtarı Ahmet Uysal, her yıl
köylerinin yaylasına eşiyle birlikte Kanlıca mantarı
toplamaya gittiklerini belirterek, ''Kesinlikle
bilmediğimiz mantarı toplamayız ve yemeyiz, toplamaya gidenlere de uyarıda bulunuruz'' dedi.
Uysal, mantar zamanı geldiğinde köy camisinin
hoparlöründen anons yaparak köylüye haber verdiklerini, mantar toplamaya gideceklerin zehirli mantarlara karşı dikkatli olması için uyarıda bulunduklarını
ifade etti.
Kanlıca mantarını şehirde 5 YTL'ye sattıklarını
belirten Uysal, ''Kanlıca, vatandaşın çok beğenisini

kazanan bir mantar çeşididir'' diye konuştu.
İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri de Beypazarı
çevresindeki dağlarda çok çeşitli mantar türlerine
rastlandığını belirterek, zehirlenmelere karşı vatandaşları uyardı.
KANLICA MANTARI ZARARSIZ
Orman Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, Kanlıca mantarı, çam ormanı açıklıklarında, çayırlıklarda, Avrupa'da yapraklı ağaç
ormanlarında, ilkbahar ve sonbaharda yağmurlardan
sonra görülür. Mantar gençken kırılıp koparıldığı
yerinden portakal renkli sıvı çıkarır, bu sıvı havayla
temas edince kırmızı olur, iki saat sonra kırmızımtırak portakal esmeri renk alır. Mantar, tadının
acı olmasına karşın lezzetlidir.

Banksim Üyelerine Beypazarı Anlatıldı

Cami hoparlöründen
''zehirli mantar'' uyarısı

KAYMAKAMLIK VOLEYBOL TURNUVASI
FİNAL MAÇI 24 KASIMDA

Beypazarı Kaymakamlığı tarafından organize edilen İlçe
Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen
Voleybol Turnuvasının ilk eleme maçları sona erdi.
Eleme maçları 18.11.2008 tarihinden itibaren devam
edecek final maçına kadar devam edecek, final maçı
24.11.2008 tarihinde Pazartesi günü yapılacaktır.
Kalan 8 takım şunlar; İlçe
Müftülüğü, İlçe Milli
BÖLGEYÝ WEB’LÝYORUZ
Eğitim Müdürlüğü, Eti
ORTA ANADOLU A.Þ. WEB HÝZMETÝNÝ AYAÐINIZA GETÝRDÝ.
Soda, Ankara
tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
Üniversitesi,Devlet
ODTÜ nic.tr Ýdari sorumluluk yetkimizle
Hastanesi, Akın Halı,
.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
Çayırlıoğlu İlköğretim Okulu, Gazipaşa İlköğretim Okulu.
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

"Dünya Diyabetliler Günü"nü Diyabet
Hastaları Beypazarı'nda Kutladılar.

Diyabet Hastaları
"Dünya Diyabetliler
Günü"nü Beypazarı'nda
Kutladılar...
Özel Ankara
ENDOMER Pediatrik
Endokrinoloji Merkezi
"Dünya Diyabetliler
Günü"nü hastalarıyla

ZAYİ

Yeşil kartımı
kaybettim.
hükümsüzdür.
Hatice
SİVASLIOĞLU
HOSTİNG
FİYATLARI
ALAN ADI
TESCİLİ
Hemde 700 MB
ARTIK HERKESE
100 YTL

BU FIRSAT
KAÇMAZ
TEL:762 51 63
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FORUM

DEĞİŞİMDE KERAMET HALKTADIR

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Beypazarý Ýbrahim Demirle baþlayan deðiþime Mansur
Yavaþ’la devam etmiþ, seçilecek diğer başkanlarla devam
edecektir.
Beypazarý hem imar yönünden hemde çaðdaþlaþma ve
kültür deðiþimi açýsýndan yaþadýðý deðiþimin baþlangýcý
Ýbrahim Demir’in baðýmsýzdan seçilmesi ile baþlamýþ,
Beypazarý kentsel dönüþüm ve deðiþimde devrim yaþamaya baþlamýþtýr.
Demir’in Belediye Baþkanlýðý yaptýðý 15 yýl bu deðiþim
artarak süre gelmiþtir. Bu deðiþim Demir seçimi kaybettikten sonra Mansur Yavaþ döneminde de devam etmiþ
ve Mansur Yavaş sonrasında da devam edecektir. Hiç
kimse kendine keramet görmesin.
Beypazarı adı değişimde lokomotifdir. Her kim Belediye
Başkanı seçilirse seçilsin ilçenin sosyo kültürel yapısı ve
ekonomik yapısı Beypazarı’nı ve gelen Belediye
Başkanlarını da bu değişime zorlamaktadır. Belediye
başkanları istenen bu değişime ayak uyduramazsa ortaya
çıkan isteksizliklerden dolayı başarılı iken başarısızlığı
öne çıkarak, bir daha bu halkın önünde seçim kazanamaz. Bu yıllardır bu ilçede böyle olmuştur ve böyle
olmaya da devam edecektir. Kim bu değişime ayak
uydurur ve halka bu güveni verirse halktan onay alır ve
Belediye Başkanı seçilir. Yeterki halk güvensin.
Beypazarý halký Türkiye’deki bir çok il ve ilçede yaþayan
insanlardan þanslýdır belki ama İlçede seçilen Belediye
Başkanları Türkiye’deki seçilmiş Belediye
Başkanlarından daha şanslıdır. Türkiye’nin neresinde var
Beypazarı halkı gibi çalışkan, düşünen, üreten, ve uyumlu bir halk.
Dedikya seçilenler kerameti kendinde görmesin. Keramet
seçilenlerde değil keramer bu millettedir.
elediye Baþkanlýðý yapan insanlar yaþanan beldeye
hizmeti yüreklerinden benimserler, bu yürek duygusu ile
hareket ederlerse Beypazarý bu deðiþimde hýz kazanmýþtýr. Çünkü bu yüreğe, yürekten destek veren, oy
versin veya vermesin seçildikten sonra seçilenin arkasında yer alarak arka olan bir halk vardır. Böyle bir halkı
Türkiye’nin neresinde bulabilirsiniz. Seçilene karşı küslükleri bir tarafa bırakan ve başka partiden de olsa ona
Başkanım veya abi diyen bir halk başka nerede var.
Yeterki seçilmişler kendini halkın üzerinde görmesin,
koltukta oturduğu süre içinde kendini beğenip halkı
küçümsemesin, başarıları hep kendine bağlamasın.
Kendini öne çıkarmasın.
Maalesef böyle Belediye Başkanlarımızda çıkıyor,
halkımız dabunları affetmiyor. Önce sarı kart gösteriyor
oyuna devam edebilirsin diyor, sonra seçilende bir
değişim görememişse kırmızı kartla saha dışına atıveriyor. Beypazarı halkı çok çok özel bir halk.
Beypazarı’ndaki süregelen ve başlayan değişime öncelikli olarak ilçede hizmet veren basın mensupları ışık tutmuş, ışık tutmaya ve karanlığı aydınlatmayada devam
etmektedirler.
Beypazarýnda görev yapan Kaymakamlarýnda Beypazarı
değişiminde büyük etkisi olmuþtur. Belki bazý kaymakamlarýmýz buna ayak uyduramamýþlarsa da görev
yapan çok sayýda Kaymakam görevlerinin bilincinde ilçeye hizmeti ön planda tutmuþlardýr. Benim hatýrlayabildiðim Utku Acun’la baþlayan Kaymakamlarýn hizmet
kervanýnda Musa Uçar, Nevzat Taþdan önde gelmektedir.
Eðer ön þartlý düþünceleri bir tarafa býrakýrsak Belediye
Baþkanlarýmýz ile ismi belirtilen Kaymakamlarýmýz
Beypazarý’nýn daha hýzlý geliþmesinde ve deðiþiminde
büyük rol oynadýklarý bir gerçek. Seçilenler kin ve
nefreti kenara koymayı keşke becerebilsek.
Önemli olan bu deðiþimlerin devam etmesi ve Beypazarý
halkýnýn layýk olduðu, içinde mutlu olabildiði ve her
türlü hizmetini ilçe merkezinden giderebildiði ve dýþarýdan ilçeye gelen misafirlerinde huzur bulduðu ve iyi ki
gelmiþiz diyerek memnun ayrýldýðý ve olumlu izlenimlerle giderek Beypazarý reklamýný gelmeyenlere de yaptýðý,
sosyal aktivitelerin yaþanabildiði ve bu ilçede ne var ki
diyerek kaçýþýn ve göçlerin yapýlmasýnýn engellendiði
bir kent olmasýdýr.
Beypazarý’da el birliði ile deðiþim, kültür ve bilgininde
yüksek tutulduðu bir kent yaratmak öncelikli görevimizdir. Huzurlu bir kente doðru elele...

21 Kasım 2008 Cuma YIL:4 SAYI:204

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

birlikte kutlamak amacıyla Beypazarı gezisi düzenledi.
Beypazarı Belediyesi'nin davetlisi olarak Taş
Mektep'te yöresel lezzetleri tatma fırsatı bulan yaklaşık 50 kişilik ekip, Beypazarı'nı gezip alışveriş
yaparak, kendileri için çok anlamlı bir günü kutlamanın mutluluğunu yaşadılar.

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.

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?
21 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.

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.

1 nci sayfanın devamı
Hiç bir ciddi çalýþma yapýlmamýþtýr.
HANÝ SÝZ GUATR YAPMAYAN, SERTLÝÐÝ
OLMAYAN YUMUÞACIK SU GETÝRECEKTÝ N Ý Z?
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 koymuþtur. Biz 1992 den 1999’a kadar o bölgede
hiçbir sondaj kuyusu açmadýk. Taksýrdan getirilecek suyunda kuyu ihalesini yapmýþtýk. Biz
seçimi kaybettikten sonra mevcut belediye yönetimi bu projeyi devam ettiremedi.
Su ile ilgili, Belediyede yapýlan hatalarla ilgili
elimizde daha önemli belgelerimiz var. Ancak
bunlarý seçime doðru açýklayacaðýz.
Eskiden belediye hoparlöründen kavun, karpuz,

T.C.

domates, salatalýk, kabak satýþý ile ilgili ilanlar
olurdu. Þimdi ise Akþama kadar su kesintisi, su
arýzasý ve baþkanýn susuzlukla ilgili ilanlar
vatandaþýn kafasýný þiþirmektedir. Beþikteki
bebekler bile, anne baba kelimelerini öðrenmeden su sýkýntýsý ve su arýzasý kelimelerini
öðrenmeye baþladýlar.
SU PARALARINI ÞÝMDÝYE KADAR NÝYE
TAHSÝL ETMEDÝNÝZ?
Belediye ilanlarý ve daðýtýlan el broþürlerinde, þu
anda kendi ifadelerine göre 179 milyar ana para
ve 112 milyar gecikme zammý olmak üzere
toplam 291 milyar vatandaþ üzerinde su parasý
alacaðý olduðu belirtilmektedir. Geldiklerinden
bu güne kadar vatandaþýn kullandýðý su paralarýný
popilist politikalarla hoþ görünmek için tahsil
etmediler, Borçlarýn üzerine gidilmemesi hem
Belediye’nin zararýna olmakta, hem de biriken
borçlarýn ve yüksek oranlý gecikme cezalarýnýn
birikerek ödenemez hale gelmesi, vatandaþý da
zor durumda býrakmaktadýr. Gecikme zamlarýnýn
dondurularak 6 taksitte ödenmesi ise, borçlarýný
zamanýnda ödeyen abonelere yapýlan bir haksýzlýk olarak addedilmektedir.
Sanki belediyenin geliri çokmuþ gibi Hýdýrlýkta

2.5 sene boyunca çayý bedava verip bu imkandan
istifade edemeyen, Hýdýrlýða çýkýp ücretsiz çay
içemeyen, yaþlý, sakat, imkaný kýsýtlý insanlarýmýzýn tükettiði suya zam yaparak onlarý cezalandýrmýþ olmuyormuyuz?
Daha doðrusu Hýdýrlýkta sefa yapanýn cezasýný
garcýkayadaki nineler, ebeler, engelliler çekmektedir.
1989’da Nurettin Sözen Ýstanbul Belediye
Baþkaný iken herkese bedava süt daðýtacaðýný
ilan etmiþti. Belediye Baþkaný olduktan sonra
býrakýn herkese süt daðýtmayý, suyu süt fiyatýna
satmaya baþladý. Bugünkü Beypazarý Belediye
yöneticileri ise seçim öncesi en çok beni tenkit
ettikleri su konusunda yaya kalmýþlar, ilçeyi
susuzluða götürmüþler ve halkýmýzý daha kötü
vasýflarda su kullanmaya mahkum etmiþlerdir.
HANÝ ÝÞÝ EHLÝNE VERECEKTÝNÝZ?
Mansur Yavaþ’ýn geçmiþ dönemlerde aday
olduðu zaman sýk sýk kullandýðý ve broþürlerinde
belirttiði Nisa Suresi 58 nci ayet ‘’iþi ehline
veriniz’’ hükmü ve ifadeyi kendisi unuttu.
Görevde olduðu 4 yýl boyunca su þebeke amirliðini yönetecek bir kiþi yetiþtirememiþ ki 8-10
yýl önce emekli olan eski su-þebeke amiri Þükrü

Örnek No.64

BEYPAZARI İCRA DAİRESİ
Dosya no:2007/1743 Esas

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI
BEYPAZARI İCRA DAİRESİNDEN

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
1-Beypazarı İlçesi Başağaç mah Gümüşsu sitesinde bulunan Tapunun 1323 ada 10 parselde 7 cilt 679 sayfada kayıtlı 3898.00 m2
yüzölçümlü kargir apartman ev vasfındaki taşınmazın 1/32 arsa paylı C Blok. Zemin Kat 2 bağımsız bölüm nolu konut: üç oda bir salon
mutfak banyo lavabo wc ve anterden oluşmaktadır duvarlar alçı saten boyalı salon ve odaların yer döşemeleri ahşap parke kaplıdır. diğer
yer döşemeleri renkli karodur tavan beyaz kireç badanalı banyo lavabo wc duvarları renkli ve desenli karo kaplıdır mutfakta mermer
eviye mevcut olup eviye altında ve üstünde dolap vardır duvarlar fayans kaplı elektrik ve su tesisatı mevcut olup faaldir. Kaloriferli kapı
ve pencereleri ahşap olup verniklidir. Söz konusu evin 2008 bayındırlık fiyatlarına göre değerinin 68.286.00 YTL ettiği, bilirkişi vasıtasıyla tesbit edilmiş olup bu bedeller üzerinden satılacaktır. İLAN OLUNUR.
Satış şartları:

1-Satış 20/01/2009 SALI günü saat 10.45’dan 11.00 e kadar 1323 ada 10 parselde 7 cilt 679 sayfada kayıtlı 3898.00 m2
yüzölçümlü kargir apartman ev vasfındaki taşınmazın 1/32 arsa paylı C Blok. Zemin Kat 2 bağımsız bölüm nolu konut Yeni adliye
Binası İzale-i şüyuu satış odasında açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 ının ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 30/01/2009 CUMA günü aynı yer ve saatte ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde
edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale
edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. böyle fazla bedelle
alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20 si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi,
ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililrin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce
tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ialn tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir
örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündericatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2007/1057 Esas sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İc. İf. K. 126)

07/11/2008

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Yönetmelik Örnek No. :27

İLAN

İcra Müdürü
Mühür ve imza

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçenin Yeşilağaç Mahallesi 593 ada 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 52 ve Belediye Mücavir Alan sınırları içerisindeki Kayabükü
Köyü 502, 503, 504 nolu parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre parselasyon işlemi Belediyemiz Bünyesinde Harita
Mühendisi bulunmadığı için Serbest Harita Mühendisine yaptırılmıştır.
Söz konusu parselasyon işleminin 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi ile
ilgili Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 13. maddesi ve 3290 sayılı kanunun Ek. 1. maddesine uygun olduğu Belediye Encümeninin
17/11/2008 tarih ve 2008/49.395 sayılı kararı ile onaylanarak 19/11/2008 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlan olunur.

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bedirhan’ý ve bir kaç yýl
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önce emekli edilen Ýsmail’i
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Tar ıldız G
Belediyede yevmiyeli olarak
iY
göreve çaðýrmýþtýr.
Yen
Bedirhan’ý çaðýrýncaya
kadar bana danýþsalardý su
sýkýntýsý bu safhaya gelmezdi. Bedirhan’ý çaðýrmayada
gerek kalmazdý.
5 yýl önce yaptýðýmýz
‘’Taksýr’dan su getirme projesi’’ bugünkü belediye
yönetimince uzun vadeli
Ak Parti Beypazarý Belediye Baþkan Aday Adayý Eski
çözümler arasýnda yer
Belediye Baþkaný Ýbrahim Demir gazetemizi incelerken.
almaktadýr. Uzun vadeden
kasýt kaç yýldýr, kaç aydýr.
Belediyenin Ankara Özel Ýdare
Zaten þu anki Belediye Ýdaresinin ancak 7
Müdürlüðünden izin almadýðý anlaþýldý. Bu
ayý kaldý. Nisan 2004 de seçim var. 7 ay
hatanýn nasýl yapýldýðý gündeme bomba
uzun vademidir? Suyu bu sürede getirebilegibi düþtü. Belediye Baþkan Yardýmcýsý
cekler mi?Taksýr Köyünün üst kýsmýndan
Turgay Sivaslýoðlu’nun izin alýnmasý
gelecek su kýsa vadeli çözümdür. Ýleride su
gerektiðinden haberi olmadýðý ve ihalenin
sýkýntýsý olmamasý için 1998 yýlýnda kuyu
iptalinden bilgisi olmadýðý, bu haberi vatanihalesini yaptýrdýðýmýz ve ortalama 150
daþlardan öðrendiði belirtilmektedir.
litre/sn su kapasitesi olan kuyudan 14 km
Beypazarý’nýn tüm sýnýrlarý içindeki sýcak
mesafeye su hattý çekilememiþtir.Bizim
su arama, kullanma ve pazarlama imtiyaz
uzun vadeli projemiz; Süveri Çayýndan
haklarýnýn devrolacaðý bir ihalenin;
getirilecek sudur. Bu çalýþma, su problemialelacele, yangýndan mal kaçýrýr gibi,
ni kökten çözecektir.
kamuoyunda tartýþmaya açýlmadan yapýlBELEDÝYE MECLÝSÝ NÝYE SU ÝÇÝN
masýnýn nedeni anlaþýlamamýþtýr. Bu kadar
ACÝLEN TOPLANDI?
karlý bir iþ ise, niçin Beyp. Belediyesi Özel
Hoparlörden devamlý yapýlan anonslar ve
Ýdare Müdürlüðü, iþ adamlarý, Sivil Toplum
daðýtýlan el ilanlarýnda ‘’yaz mevsiminin
Örgütleri, Beytaþ, Bostancýlar Odasý,
kurak gitmesinden dolayý ilçemizde su
Þoförler Odasý, Ticaret Odasý, Beyyem,
sýkýntýsý yaþanmaktadýr. Baþaðaç mevkiinBeypiliç, Park Holding, Eti Soda A.Þ. gibi
deki 3 sondaj kuyusu, aniden su çekilmesi
kurum ve kuruluþlar ve halkýn katýlýmý ile
nedeniyle devre dýþý kalmýþtýr. Yine maalebir Anonim Þirket kurularak yapýlasef bazý hemþerilerimizin de, içme sularýyla
mazmýydý? 700 m. lik bir sýcak su kuyusu
araba yýkamak, bahçe sulamak v.b. gibi
açmanýn maliyeti yaklaþýk 150-200 milyon
nedenlerle fazla su sarfiyatý yaptýklarý
liradýr. Çarþýdaki Belediye dükkanlarýnýn
görülmektedir denilerek Su kuyularýndaki
hava parasý bile 50-60 milyar lirayý buliki dalgýç pompanýn yandýðý da gerekçe
maktadýr. Lüzumsuz yerlere taþ duvar ören,
gösterilerek belediye meclisi acilen toplanmasraflarýn karþýlanmasý amacýyla tarihinin
týya çaðýrýlýp bazý kararlar alýndýðý beliren fazla gayrimenkulünü satan Belediye,
tilmektedir. Siz 4 yýldýr iktidardasýnýz. Su
Jeotermal su kuyusu açmak için çarþýdaki
sýkýntýsý bu safhaya gelinceye kadar nereldükkanlardan birini satabilirdi. Ýhalenin
erdeydiniz!? Eðer siz 1999 un Nisan’ýnda
aceleye getirilmesinin tek sebebi, baþta
deðilde, 2003’ün Nisan’ýnda göreve gelmiþ
organize Sanayi Bölgesi olmak üzere, Asil
olsaydýnýz ve bu sýkýntýda göreve geldiðiniz
Nadir’in fabrikasý gibi bir çoðunu yerine
2-3 ay içinde ortaya çýksaydý, Belediye
getiremeyen Belediye yönetiminin seçimmeclisini acilen toplardýnýz. 1984’de biz
lere yakýn bir çýkýþ yaparak siyasi rant elde
göreve geldiðimizde ilçede sular akmýyoretme peþinde olduðunu göstermektedir.
du. Günümüzün yarýsý su kaynaðý tesbitte
Ýhale Komisyonuna seçilen üyelerin bu
geçiyordu. Geldikten itibaren 6 ay içinde
konuda tahsillerinin ve bilgilerinin yeterli
kýsmen, 1 sene içinde tamamen su sýkýnolmadýðý kanaatindeyim. Ýhale
týsýný giderdik. Biz ilçenin sularýný akar
Komisyonunda bulunan bir üyenin
ettik, siz akmaz ettiniz.
Ortaokul mezunu olmasý da ihaleye ne
Belediye Meclis Üyelerinden siyasi kimliði
kadar önem verildiðini göstermektedir.
bulunan kiþileri Baþkan Yardýmcýsý yaparak
Böyle önemli bir ihalenin kamu oyunda
bu kiþiye verilen yüksek miktardaki maaþla
tartýþmaya açýlmadan yapýlmasý Belediye
iki tane yedek dalgýç pompasý alýnýp diðerve halk açýsýndan büyük bir hatadýr. Ýleride
leri arýzalandýðýnda takýlabilirdi.
telafisi mümkün olmayan zararlara sebeSAYIN BAÞKAN ÖZÜR DÝLEME,
biyet verebilecektir. Bu iþin uzmanlarý Prof.
SUYU AKIT
Dr. Toros Özbek, Orhan Mertoðlu gibi yýlHiçbir mazeret baþarýnýn yerini tutamaz.
larca bu iþle uðraþan kiþilerle irtibat kuruBelediye baþkanlarýnýn görevi
larak daha saðlýklý kararlar alýnabilirdi.
beceremediði iþler dolayýsýyla özür dilemek
Kamuoyuna ‘’Yýllardýr yeraltýnda yatan
deðil, icraat yapmaktýr. Göreve geldiðinden
suyu gün yüzüne çýkartýyoruz’’ diyenler
bu tarafa 4 yýl geçmesine raðmen suyu akýniçin bu iþe 4, 5 yýl sonra el attýlar!?
tamayan Belediye Baþkaný hoparlörden
Madem biliyorlardý, niçin bir kaç sene
ilanla vatandaþtan özür dilemektedir.
öncesi ihale etmediler? Sýcak suyun bulunBaþkanýn özel þahýslara belediyece yapmasýnda da dolaylý olarak katkýlarým
týrdýðý duvarlar yerine Süveri Çayý üzerine
olmuþtur. Zira daha önce belediyemize
bir baraj kurularak Beypazarý’nýn su ihtiy1992 yýlýnda içme suyu sondaj kuyusu açan
acý giderilebilirdi. Böylece ilçemiz saðlýklý
bir firma, 2002 yýlýnda Beypazarý’nda yapiçme suyuna kavuþacaktýr. Öyle taþýma
týðý çalýþmalar sonucunda böyle bir suyun
suyuyla deðirmen döndürmeye çalýþmayýn.
kullanýma sunulabileceðini tesbit etmiþ ve
Çiftçilerin ve Trona su tahliye kuyularýna
bize de bu konuda bilgi aktarýlmýþtýr. Hadi
göz dikmeyin. Saðlýklý ve ucuz su getirin.
diyelim ki Belediye yetkilileri bu iþi
Eskiden aileler bütçelerini (aylýk gelir gider
bilmiyor. Ýhaleyi alan firmanýn da ihale
harcamalarýný) düzenlerken elektrik, kira,
yapýlmadan önce özel idare
kredi kartý ödemeleri, eðitim harcamalarý,
Müdürlüðünden izin alýnmasý gerektiðini
seyahat giderleri, giyim ve gýda masbilmemesi ayrýca düþündürücüdür. Zira
raflarýný hesaplarken kullanýlan su bedelini
daha önce bu tür ihaleleri alýp, Jeotermal
hiç listeye dahil etmezlerdi. Þimdi ise su
enerji ile ýsýtma tesisleri kurdu ise, müteahücretlerine yapýlan zamlar dolayýsýyla gider
hit firmanýn Belediye yetkililerini önceden
kalemlerine, bu giderler de önemli yer tutuyarmasý gerekirdi. Bu kadar önemli bir
maya baþladý.
iþin sýk boðaz edilmeden, artýlarý ve eksileri
JEOTERMAL ÝHALESÝNDE
tartýþýlarak ele alýnmasý ve deðerlendirilmeBELEDÝYENÝN BÜYÜK GAF’I
si, ayrýca ETÝ Soda A.Þ. nin 2.nci etap
Beypazarý’nýn geleceðine yönelik büyük bir
trona aramalarý dolayýsýyla Beypazarý
proje olduðu öne sürülen, en büyük ihale
civarýnda, özellikle de Jeotermal suyun
diye halka duyurulan Jeotermal ile
bulunduðu bölgelere yakýn yerlerde, 500
Konutlarýn Isýnmasý ihalesinde, Belediyenin
metre derinliðe kadar sondaj yapacaðý
Kanunla yeraltý sýcak su kaynaklarý imtiyaz
söylenmektedir. Kuyu açýlmasý konusunda
haklarýnýn Özel Ýdareye verildiðini bile
bu aramalardan da istifade edilebilir.
bilmeden, kendi baþlarýna ihale yapýp
Bundan baþka bu konu ile ilgilenen, teknik
sonuçlandýrmýþlardý. Ancak bu yanlýþ
destek ve mali yardým yapan Ýller Bankasý,
Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan tesbit edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Çevre
Zira Belediye Baþkanýnýn, Avukat Baþkan
Bakanlýðý ve Üniversiteler gibi kuruluþlarVekilinin ve Baþkan Yardýmcýlarýnýn da
dan da istifade edilmesi gerekmektedir.
Mali Müþavir olmalarýna raðmen

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

Mutfaðýmýzý terk eden bakýr
hediyelik eþya piyasasýnda!
HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
21 Kasım 2008 Cuma Yýl:4 Sayý:204 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr

AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Bir zamanlar mutfaðýmýzdan eksik etmediðimz bakýrdan yapýlma eþyalarýn yerini porselen ve camdan
yapýlma mutfak eþyalarý almaya baþladý. Bakýrýn papucu dama atýldý amma bu defa da bakýr, hediyelik
eþya piyasasýnda tutunmaya baþladý. Turistlerin büyük bir kýsmý bakýrdan yapýlmýþ ve özenle iþlenmiþ
hadiyelik eþyalarý tercih ediyorlar.

Kemal ÇELEN-Kaçýmýz
mutfaðýmýzda bakýr mutfak aleti kullanýyoruz?
Belki de bu soru karþýnda gülümsüyorsunuz
þimdi.. Ama daha yirmi-

yirmibeþ yýl öncesinin
bakýr tepsilerini,
taslarýný, tencerelerini
nasýl da hemencecik
unutuverdik..
Porselen ve cam çýktý,

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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bakýrýn papucu dama
atýldý anlýyacaðýnýz.
Bakýr mutfak aletleri
çoðumuz için artýk güzel
bir aný olarak yaþýyor
belleklerimizde.. Belki
çok fazla özlemini duyduðumuzda da þöyle bir
aile ocaðýna, köyümüze,

kasabamýza uzanýyor,
geçmiþ günlerin özlemini gideriyoruz. Tabi eðer
köy ve kasaba mutfaklarýna da porselen ve
cam eþyalar
girmemiþse..
Biz bakýr eþyalardan
vazgeçtik ama bu defa
yabancý ülkelerden gelen
turistler keþfettiler
bakýrý. Türkiye’ye gelen
turistlerin büyük bir
çoðunluðu giderken
yanýnda mutlaka bir
bakýr eþya götürüyor.
Çünkü bakýr,
yabancýlara deðiþik
geliyor. Yýllarca porselen ve camý kullanan
Batýlýlar, bakýrý deðiþik
bir alternatif olarak
görüyorlar.
Turistlerin bu ilgisi
beraberinde yeni bir sektörü getiriyor. Turistlere
bakýrdan hediyelik eþya
yapan bu yeni sektörün,
bakýra ilginin devam
etmesiyle geliþeceði tahmin ediliyor.
Bakýr genelde, hurda ve
kap-kacak olarak satýn
alýnýyor. Daha sonra bu
bakýrlar iþleme atelyelerinde özenle
iþlenerek hediyelik eþya

haline getiriliyor.
Gaziantep, Sivas,
Kayseri,
Kahramanmaraþ ve
Beypazarý hediyelik
eþyaya yönelik bakýr
iþlemesinde önemli bir
yere sahip. Tabii bu
bakýrlar yýllarýný bu iþe
vermiþ ustalar tarafýndan
þekillendiriliyor.. Ancak
bu ustalarýn sayýsý da
giderek azalýyor.
Özellikle Beypazarýnda
bakýr mutfak üretimi tarihi uzun yýllara dayanmakta. Son zamanlarda
sadece düðünlerde çeyiz
olarak alýnan, damat
veya geline çeyiz eþya
olarak verilen bakýr mutfak eþyalarý kaybolmaya
yüz tutmaya baþlamýþtý.
Beypazarýnda artan turizm hareketi nedeniyle
yok olmanýn
baþlangýcýný yaþayan
Bakýr Mutfak Eþyalarý
dýþarýdan Beypazarýna
gelen yerli veya yabancý
turist akýþý, yýllardýr
ilçede varlýðýný sürdüren
bakýr ve kalaycýlýk
mesleðine de bir yön
getirdi. Artýk Bakýrcý
ustalar vatandaþýn evde
atýl durumda olan bakýr

mutfak eþyalarý bu ustalarýn eliyle iþlenerek
evlerde has köþelerde
yer almaya ve süs eþyasý
olarak deðer kazanmaya
baþladý. Bu artan
hareketlilik nedeniyle
Bakýrcý ve kalaycýlarýn
mesleðinde de ilgi ve
yeniden canlanma
baþladý.
Hediyelik eþya
piyasasýnda da bakýrýn
karþýsýna rakip olarak
porselen ve camdan
yapýlma hediyelik
eþyalar çýkýyor. Üstelik
bunlar daha ileri
teknolojilerle yapýldýklarýndan çok daha iyi
ürünler ortaya çýkartýlabilir. Ama buna raðmen
bakýr severler illada
bakýr derken, bakýrýn
kendine özgü havasýndan da vazgeçemiyorlar...
Beypazarýnda son yýllarýn artan bakýr ilgi ve
meraký, tarihi kültür
mirasý bakýr mutfak
eþyalarýnýn yeniden ilgi
ve alaka bulmasý Bakýr
eþya imalatýnda yeni bir
dönemi müjdeliyor.

BEYPAZARI TRONA PROJESİ
GÜN SAYIYOR

TÜRKİYE 'NİN en önemli madencilik yatırımları
arasında gösterilen ve üretim çalışmaları tamamen
yerli imkan ve özkaynaklardan gerçekleştirilen RP
Genel Başkanı ve Başbakan Necmettin Erbakan
tarafından açılan Beypazarı Trona işletmesi üretim
için gün sayıyor.
Park Grubunun liderliğini yaptığı ve Eti Maden
İşletmeleri Genel Müdürlüğünün de içinde bulunduğu

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

Her türlü bilgisayar ürünleri için fiyat alınız.

Eti Soda Şirketi tarafından yapımı gerçekleştirilen
Beypazarı trona tesislerinin yıl sonunda üretime alınması bekleniyor. Yapımına 2003 yılında başlanan
Beypazarı trona tesislerinin bugün itibarıyla yüzde 80
oranındaki kısmının tamamlandığı bildirildi.
Trona:Türkiye'nin Beypazarı ve Kazan yataklarıyla
beraber toplam trona rezervi 836 milyon ton
düzeyinde.

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

Hafta sonu Türkiye olumsuz hava koşularının etkisine giriyor. Bu gece ve yarın Marmara ve Ege’de
lodos yönlü fırtına var, pazar günü ise batıda şiddetli yağışlarla birlikte önemli soğuma bekleniyor,
Trakya ve Batı Karadeniz’e yılın ilk karı yağabilir.
Yurdun Batı Bölgelerinde Lodos Fırtınası ve
Kuvvetli Yağış Bekleniyor. BATI KARADENİZ,
MARMARA VE EGE’DE KUVVETLİ FIRTINA
BEKLENİYOR. Öğle saatlerinden itibaren yurdun
batı kesimlerinin Balkanlar ve Orta Akdeniz
üzerinden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisine
gireceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde kıyı Ege
ve batı Akdeniz'de başlayacak sağanak yağışlar,
bu gece ve Cumartesi günü; Marmara, Ege,
Akdeniz,iç Anadolu'nun kuzeybatısı, güneydoğu
Anadolu, doğu Anadolu'nun güneyi ile Bolu,
Zonguldak ve Düzce çevrelerinde devam edecek.
İç Anadolu bugün parçalı bulutlu, sıcaklık biraz
arttı. Yarın bu bölgede de lodos kuvvetli, özellikle
Konya çevresinde yaşayanlar soba zehirlenmesi
karşı dikkatli olmalılar. Pazar günü yağış bu bölgeye de ulaşacak, aynı gece karla karışık yağmur da
görülebilecek.
Rüzgar; Cuma akşam saatleri ve Cumartesi günü;
Marmara,Ege ve batı Akdeniz'de güneybatı yönlerden (Lodos) saatte 80 - 90 km. hızla kısa süreli
fırtına şeklinde esecek.
Yağışlı hava Pazar günü; Marmara, Ege, Akdeniz,
iç Anadolu,batı ve orta Karadeniz, güneydoğu
Anadolu ile doğu Anadolu'nun güneyinde etkili
olacak. Yağışlar yağmur ve sağanak, Marmara'nın
güney ve doğusu, batı Karadeniz'in iç kesimleri ile
sabah ilk saatlerde Trakya'da karla karışık yağmur
ve kar şeklinde olacak. Rüzgar; güney Ege,
Akdeniz ve İç Anadolu'da güneybatı yönlerden
(Lodos), Marmara'nın kuzeyi ile batı Karadeniz'de
kuzeybatı yönlerden (Karayel) kuvvetli ve kısa
süreli fırtına şeklinde esecek.
Yağışlar Cumartesi günü; Marmara'nın batısı, Ege,
Akdeniz ile doğu ve güneydoğu Anadolu'nun doğu
kesimlerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, gece Trakya'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Antalya-Muğla
çevresinde Kuvvetli Lodos, Etkili Sağanak Yağış
Ankara’da hava açık, yarın lodos çok kuvvetli esecek.13
İstanbul ve Bursa’da bugün parçalı bulutlu, sıcaklık biraz arttı. Akşama doğru kuvvetlenecek lodos
yarın fırtına şeklinde esecek. Cumartesi akşamından itibaren ise kuvvetli yağış var, 16, yarın 18
dereceye çıkacak sıcaklık pazar günü 4 dereceye
inecek. İzmir; bu akşamdan itibaren fırtına var,
pazar günü yağmur da çok kuvvetli yağacak. 19,
Adana hafta sonu sağanak yağmurlu. 22
Bursa 17, Eskişehir ve Sivas 11, Niğde 12
Beypazarında beklenen Sıcaklık (ºC)
11,2
hava durumu ve günün Nem (%)
63
en yüksek sıcaklıkları 6 Basınç (hPa)
1011,7
günlük tahmin raporu
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Görüş (km)
şöyle:
Rüzgar (km/sa) Doğudan 2

15 Kasım Cumt.
En Yüksek
14°C
En Düşük
7°C

18 Kasım Salı
En Yüksek
14°C
En Düşük
8°C

16 Kasım Pazar
En Yüksek
12°C
En Düşük
9°C

19 Kasım Çrşam.
En Yüksek
15°C
En Düşük
7°C

17 Kasım P.tesi
En Yüksek
13°C
En Düşük

6°C

20 Kasım Perşem.
En Yüksek
14°C
En Düşük
7°C
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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.
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