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2004 seçimlerinde vaat etmiştiniz

Vaatler; Oy Almak için değil, yapmak için
verilir. 5 yıl geçti halen projeden haber yok.

işte
vaatlerinizin
belgesi!..

*www.yeniyildizgazetesi.com

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

2004 seçimlerinde tekrar MHP’den aday olan
Mansur Yavaş Beypazarı Su meselesini kökünden çözmek için 5 yıllık hedefleri arasına
Dikenli Dere ve Uruş Barajından Su Getirme
Projesi adı altında bir proje başlattığını belirtmiş
ve Seçim Kitapçığına basarak halka dağıtıp oy
istemişti. % 51 oy alan Başkan aradan 5 yıl geçti
2009 seçimlerine 3,5 ay kaldı ama vaatlerde
ortada kaldı. Ortada evraklar üzerinde kalan pro-

*www.ortaanadoluas.com

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com
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jeden başka bir şey yok ve halen bu proje
asparagas projeler arasında yer alıyor.
10 yıllık MHP’li Mansur Yavaş döneminde
Beypazarı’nın kaliteli su meselesi çözülemedi.
Bunu bilen Beypazarı Belediye Başkan adayları
projelerinin arasına suya köklü çözüm projeleri
sunmaya başladılar. Oysa MTA’nın sondaj çalışmalarında tesbit edilen hem de Beypazarı’nın
tam ortasından gürül gürül su akıyor. Sayfa 3’de
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Yerel seçimlerde Ak
Partiden Beypazarı
Belediye Başkanlığına
aday olmak için ilk

müracaat Sefa Varlıktan
geldi.
29 Mart 2009 tarihinde
yapılacak yerel seçim-

lerde Beypazarı
Belediye Başkanlığına
aday olmak için Ak
Partiye ilk müracatı

CHP’nin adayı İsa VARLI

CHP, Beypazarı’nda Çankaya Belediye Başkan
Yardımcısı İsa Varlı’yı aday gösterdi.

Çarşaflı kadınların partiye üye olmasıyla
hareketlenen CHP Beypazarı’nda da başkanlık
yarışına imam adayla girme kararı aldı. CHP,
Beypazarı belediye başkanlığına İmam Hatip lisesi mezunu emekli imam İsa Varlı’yı aday gösteriyor. CHP Beypazarı İlçe Başkanı Sadi Aras,
parti genel merkezinin eski imam İsa Varlı’yı
Beypazarı Belediye Başkan adayı olarak
gösterme kararı aldığını açıkladı. Aras, “Bu ismi
parti olarak önümüzdeki günlerde açıklamayı
düşünüyorduk ama aday adayı olmayan yerlerde
tek isim olunca ismin açıklanmasının bir sakıncası bulunmamaktadır” dedi.
Daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Başimamı olarak görev yapan
İsa Varlı, Yenimahalle müftülüğü ve Ankara’daki çeşitli camilerde de görev yaptı.
4.5 yıldır Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevini de yürüten Varlı,
geçtiğimiz günlerde emekliye ayrıldı. Adaylık için CHP Genel Sekreteri Önder Sav
ve grup başkanvekili Hakkı Süha Okay'ın ikna ettiği Varlı, “Yıllardır Ankara’da
yaşıyorum. Beypazarı’nı kazanmak için gidiyorum. Kimse kaybedeceği bir yarışa
girmek istemez. Ben de partimin bana verdiği görevi yerine getireceğim. Uzun yıllardır memleketim Beypazarı’na hizmet ediyorum. Bu hizmetimi belediye başkanı
olarak da sürdürmek istiyorum.” dedi. Varlı aday gösterilmesini “Benim Beypazarı
ile ilgim 40 yıllık hizmet süresince hiç kopmadı. İsmimin orada sempati uyandıracağı inancındayız. O nedenle aday oldum. Genel merkez beni aday olarak belirledi”
sözleriyle değerlendirdi. 1950’de Beypazarı’nın Gürsöğüt köyünde doğduğunu
belirten Varlının hayat hikayesi şöyle: “İlkokulu Beypazarı’nda okudu. 1978’de
Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesi’ni bitirdi ve Ankara İmam Hatip Okulunu bitirdi.
1984-1986 yılları arasında üç yıl süreyle Türkiye-Suudi Arabistan Dostluk ve Kültür
Enstitüsü’nde Arap Dili ve Edebiyatı eğitimi gördü. 1994’te Anadolu Üniversitesi
İşletme Fakültesi’nden mezun oldu 1972’de Ankara Belediyesi Mezarlıklar
Müdürlüğüne baş imam olarak atandı. 1982’de Diyanet’e geçti. 4 yıl boyunca
Yemimahalle ilçesi Toptancı Hal Camisi’nde imam olarak görev yaptı. Ardından
Hacettepe Üniversitesinde, aralıklarla 1989’a kadar 3 yıl süreyle Kliniklik Hizmetler
Müdürü olarak çalıştı. 1989’da Murat Karayalçın Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Baş İmamı
olarak tekrar belediyeye döndü. 1994’de Melih Gökçek Büyükşehir Belediye
Başkanı olduğunda, 15 gün içinde ilk görevden aldığı insanlardan biri. Tekrar
Hacettepe’ye bu kez Protokol Müdürü olarak döndü. 1996‘da Hacettepe Üniversitesi
Erişkin Hastanesi’nde Klinik Hizmetleri’nde şef oldu. Aynı yıl içerisinde müdür
yardımcısı oldu. 1997’de Hacettepe Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi’nde
üç ay süreyle hastane işletmeciliği ile ilgili eğitim gördü. 1998’de TODAİE’nin
Hacettepe Üniversitesi ile beraber düzenlediği bir ay süreli “Stratejik ve Çağdaş
Yönetim” konulu eğitim programına katıldı. 2000 yılında Hacettepe Hastaneleri’nin
Protokol Müdürlüğü’ne vekaleten atandı. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık
İdaresi Yüksek Okulu’nun düzenlediği iki gün süreli 1. Ulusal Sağlık İdaresi
eğitimine katıldı. 2002’de Hacettepe Üniversitesi ve TÜSSİDE tarafından düzenlenen Temel Kalite Kavramları ve Kurum Kültürü konulu uygulamalı eğitim programına katıldı. 2004’e kadar bu göreve devam etti. 2004’te Çankaya Belediye Başkan
Yardımcısı oldu. 1 yıl önce
de emekli oldu.”
İki çocuğunun bulunduğunu belirten Varlı,
kızının Hacettepe
Kemal ÇELEN
Üniversitesinde Doçent Dr.
kemalcelen@ortaanadoluas.com
olduğunu, mimar olan
oğlunun ise aynı kurumda
ADAY ADAYLARI TERCİHİNİ YAPTI,
Yapı İşleri Müdürü olarak
TERCİH SIRASI BİZDE VE SEÇMENDE.
görev yaptığını ifade etti.
Seçim çalışmaları insanları bir kez daha yakından tanıVarlı, adaylığının
mamıza imkan verdi. Zaten herkesi biliyor ve tanıyor“CHP’nin çarşaf açılımıyduk Daha iyi tanımak için seçim çalışmaları fırsat oldu
la” irtibatlandırılmasına
ve insanların seçilmeden önce ki karakterleri seçim
ilişkin yorum yapmak
çalışmalarında daha net görünmeye başladı. Seçimi
istemedi.
kazanma gibi bir şansları olsa o zaman, demek ki bu
İsa Varlı’ya başarılar dilerYazısı Sayfa 2’de
insanları hiç tanımamışız diyecektik.
iz.

FORUM

yapan Sefa Varlık Ak
Partide ismi geçen
tanıtım faaliyeti içinde
olan adaylardan önce
müracaatını yaparak Ak
Partinin ilk resmi aday
adayı oldu. Beypazarı
Ak Parti ilçe binasında
basın mensuplarının da
katılımıyla adaylık formunu İlçe Başkanı İhsan
Önal’a teslim eden Sefa
Varlık; “Varlık’ta Yokluk
olmaz” sloganı ile yola
çıktığını, amacının
Allah’ın rızasını kazanmak olduğunu söyledi.
Beypazarı ve Beypazarı
halkının ihtiyaçlarını
bildiğini bu ihtiyaçlara
uygun projelerle halkın
karşısına çıkacağını
söyledi. Varlık benim
aday olamazsam başka
partiye geçme diye bir
düşüncem yok. Parti ilk
kurulduğunda da bugün
de de Ak Partideyim. İlk
kuruluşunda 1 günlüğüne ilk kurucu
başkanım diyen varlık
resmi müracaat yapmadan ve teşkilat ile birlikte hareket etmeden

reklam yapmanın ve
tanıtım çalışması içinde
bulunmanın etik
olmadığını ve bu gün
itibariyle kendisi için
seçim startının verildiğini belirtti. Başbakan
Erdoğan la görüştüğünü
ve kendisine
Beypazarı’nı alma
sözünün verildiğini de
belirten Varlık bu günden itibaren tanıtım
çalışmalarına başlıyorum. Projelerim çantamda. Beypazarı için çok
güzel şeyler düşünüyorum. Yakında tüm projelerimi önce basın mensupları ile paylaşacağım
sonra halka duyuracağım. Ben basını çok
önemsiyorum bu yüzden
bu toplantıya da basın
ile birlikte geldim’‘ dedi.
AKP Beypazarı İlçe
Başkanı İhsan Önal’da
ilk resmi başvuruyu Sefa
Varlık’ın yaptığını bütün
aday adayları ile eşit
mesafede olduklarını,
kimseye taraf olamayacaklarını kim aday olursa onunla birlikte çalışa-

Kemal ÇE LEN

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

caklarını belirterek kim
seçilirse seçilsin
Allah’tan hayırlısını
dilediklerini söyledi.
Varlık adaylık başvurusunun ardından basın
mensuplarına Kule
restaurant’ta verdiği
yemekte hazırladığı projeler hakkında bilgi
verdi.
Varlık, 1963 Güdül
doğumlu evli ve iki
çocuk babası, Uludağ
Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler İşletme
fakültesi mezunu,
Beypazarı’nda Serbest
Muhasebeci Mali
Müşavir olarak meslek
hayatına devam ediyor.
Ankara Serbest
Muhasebeci Mali
Müşavirler Odasında
Beypazarı Temsilciliği,
Türkiye Serbest
Muhasebeci Mali
Müşavirler ve Yeminli
Mali Müşavirler Odaları
Birliğinde Ankara Üst
Birlik Delegasyonu,
Ankara Serbest
Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası

Mesleki Etik Değerler
Komisyonu Üyeliği,
Ankara Serbest
Muhasebeci Mali
Müşavirler Meslekte
Birlik Derneği Yüksek
İstişare Kurulu üyeliği,
Adalet bakanlığı Ankara
İli Adli Yargı Adalet
Komisyonu Bilirkişiliği,
Beypazarı Ticaret
Meslek Lisesinde Temel
Muhasebe, Maliyet
Muhasebesi ve Şirketler
Muhasebesi dallarında
dersler verdi. Beypazarı
İlçe Seçim Kurulu
üyeliği, Beypazarı Genç
İşadamları Derneği

BEYPAZARINDA ADAYLAR
NETLEŞMEYE BAŞLADI
BİRLİK
DERNEĞİNİN
BU HAFTAKİ
KONUĞU
CENGİZ YILMAZ
Haberi 4’de

Turcuların 3-4
Gecelik Tur
Proğramlarında BEYPAZARI da var.
Haberi 4’de
Fikri Kanıvardan
Öğretmenlere
Çiçekli kutlama
Haberi 2’de

ÜNİVERSİTELİ
ÖĞRENCİLERE
YÖNELİK
BELEDİYE
BURSLARI
AÇIKLANDI

Haberi 2’de

2009 Mart Seçimleri öncesi
Beypazarı’nda Adaylar Netleşmeye
Başladı. Son dakika gelişmeleri
olmazsa Beypazarı adaylarını ilk
gazetemiz kamuoyuna duyuruyor. Bu
adaylar partilerin açıkladığı resmi açıklama değil. Sürpriz bir olay olmazsa bu
adayların partilerden aday olması netlik kazanıyor.
1-İbrahim Demir (DP)
2-Cengiz Özalp (MHP)
3-Kemal Türkoğlu (BBP)
4-İsa Varlı (CHP)
5-Özden Ünal (DSP)
6- (SP) Aday belli değil.
Bağımsızdan da 2 aday çıkması bekEğitimbirsen
Basın
Açıklaması

Haberi 2’de
Karayoluna kaya
parçaları yuvarlandı
Haberi 2’de

leniyor.
AK PARTİDE DE NETLİK BELİRMEYE BAŞLADI.
Ak Parti Aday Adaylarının partiye
müracaatları başladı. İlk adaylık müracaatını yapan Sefa Varlık ile beraber
adaylık müracaatı yapması beklenen
isimler şöyle; Tuncer KAPLAN, Yaşar
HIZ, Fikri KANIVAR, Ünal EKEN,
Avni ERDOĞAN, Mehmet AY.
Avni Erdoğan geçtiğimiz seçimlerde
Ak Parti 2.nci Bölge Milletvekili
olmuştu. Almanya’da duran Mehmet
Ay’da geçen dönem Milletvekili aday
adayı olmuş aday sıralamasına girememişti.

Kaymakamlık Turnuvası
Sona Erdi

Haberi 2’de
Öğrencilere Ücretsiz
SBS Kursu
Haberi 2’de

HABER
ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

(BEYGİAD) kurucusu,
Beypazarı Genç İş
Adamları Derneği iki
dönem dernek başkanlığı, Ankaralılar Derneği
Beypazarı Şubesi
(AHİD) Genel
Sekreterliği, Türk Silahlı
Kuvvetleri vakfı
Beypazarı Saymanlığı,
Nurettin Karaoğuz Vakfı
Beypazarı Anadolu
Lisesi Okul Aile Birliği
başkanı, Halk eğitim
Derneği Yönetim Kurulu
üyeliği, Beypazarı
Eğitime Gönül verenler
derneği üyelikleri yaptı.

KIBRISCIK
BELEDİYESİNDEN
AÇIKLAMA

Zaman zaman yerel
gazete ve televizyonlarda çıkan ve Kıbrıscık
Belediyesinin kapatılacağı belirtilen haberler
sebebiyle aşağıdaki
açıklamayı yapmak
gerekmiştir. 22 Mart
2008 tarihli Resmi
Gazetede yayınlanan
5747 sayılı Bazı
belediyelerin kapatılması hakkındaki kanunla
ilgili olarak yapılan itirazlar Anasayasa
Mahkemesi tarafından
görüşülerek 31.102008
tarihinde karara bağlanmıştır. Buna göre nüfusu
2000 in altına düşen 862
belde belediyesinin kapatılmasına karar verilmiştir. Ancak kapatılma kararında belirtilen
belediyeler belde
belediyeleri olup, ilçeleri
kapsamamaktadır.
Böylece Kıbrıscık
İlçemiz bu karardan etkilenmemektedir.
Kemal AKTAŞ
Belediye Başkanı

KÜLTÜR-EDEBÝYAT

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN!..
28 Kasım 2008 Cuma

GÜNEŞİ OMUZLAMIŞ OLAN YÜREKLER:
ÖĞRETMENLER
Günü’nü kutluyoruz.
Kıymetli eğitim çalışanları,

Tüm eğitim çalışanlarını
saygıyla ve sevgiyle
selamlıyor, 24 Kasım
Eğitim Çalışanları

Büyük fedakarlıklarla
çalışan sizler, toplumun
geleceğini inşa ediyorsunuz. Bu anlamda milletimizi ve

Karayoluna
kaya parçaları
yuvarlandı

Beypazarı ile Karaşar beldesini ve Bolu'nun
Kıbrıscık ilçesini birbirine bağlayan yola kaya
parçaları yuvarlandı.
Yolun Beypazarı çıkışının 3. kilometresinde
İnözü Vadisi kesiminde gece kaya kütlesi düşmesi dolayısıyla ulaşım 1 saat süreyle kontrollü sağlandı.
Yoldaki kaya parçaları Karayolları 43. Şube
Şefliği ekiplerince iş makineleri kullanılarak temizlendi.
İnözü Vadisi'ndeki tesis sahipleri, bölgede büyük
bir tehlikenin ucuz atlatıldığını, can ve mal kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade
etti.

Öğrencilere
Ücretsiz
SBS Kursu

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce
açılan kurslarda, 1271 öğrenci Seviye Belirleme
Sınavı’na (SBS) hazırlanıyor.
Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdür
Yardımcısı Ali Aksoy, ilçedeki 9 ilköğretim okulunun kendilerine SBS kursları açılması için
başvurduğunu belirtti. Bunun üzerine, bin 104
öğrenciyi kapsayan 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik
SBS kursları açtıklarını, kursların ekim ayında
başladığını söyledi. Aksoy, "Talep gelmesi
halinde yeni öğrencilere de kurslar açabiliriz.
Maddi imkansızlıklar nedeniyle dershaneye gidemeyen öğrencilere eşit eğitim imkanı sağlamayı,
onların da eğitimde iyi yerlerde olmasını istediğimizden bu kursları açtık" diye konuştu.

medeniyetimizi geleceğe
taşıyacak nesiller bize
bir emanet olarak teslim
edilmiştir.
Belki gündelik sıkıntılarla uğraşırken;
coğrafyamıza, komşularımıza Batı’dan yönelen saldırılarla
üzülürken, insanlık ve
özgürlük düşmanlarının
işledikleri cinayetlerle
yüreklerimiz
dağlanırken bu durumu
günlük hal ve
davranışlarımıza da yansıtıyoruz. Ancak bütün
bu olumsuz tablo biz
eğitim çalışanlarını asla
karamsarlığa itmemeli,
içinden geçmekte
olduğumuz karanlığı
dağıtacak güneşi omu-

zlarımızda taşıdığımızı
bir an bile unutmamalıyız. Öğretmenlik
mesleğini mübarek
kılan; onu icra edenlerin
idealistliği ve kurucu,
yapıcı, inşa edici kişilikleridir.

Bu vesileyle gelecek
nesillerimizin
yeryüzünde hak ettikleri
onurlu yeri alması için
onları emanet ettiğimiz
öğretmenlerin
ekonomik, sosyal ve
mesleki bakımdan mutlaka sorunsuz bir hayat
seviyesine kavuşturulmaları şarttır.
Hiçbir eğitim çalışanı,
geçim sıkıntısı çekmemeli, ikinci bir işe
ihtiyaç duymamalıdır.

Hiçhiçbir eğitim çalışanı
sözleşmeli veya ücretli
gibi statülerle, ileride ne
olacağı belli olmayan
çalışma şartlarına
mahkum edilmemeli,
tüm eğitim çalışanları
657’ye tabi kadrolu
olarak istihdam edilmelidir.
Basın organlarının,
öğretmenlik mesleğinin
saygınlığını zedeleyici
yayınları otokontrolle
önlenemediğine göre
yasal düzenleme yapılmalıdır.
Özellikle eğitim kurumlarında giderek artan
şiddet ve olumsuzluklar
genel ve yerel düzenlemelerle önlenmeye
çalışılmalıdır.
Eğitim çalışanları, özel-

likle de öğretmenler,
görevlendirmelerle sık
sık farklı kurumlarda
çalıştırılmak ve bu
nedenle verimsiz hale
getirilmek keyfiliğinden
kurtarılmalı, en uygun
ve kalıcı görev ve iş taksimi zamanında yapılmalıdır.
Bu anlamda başta
üyelerimiz olmak üzere
bütün eğitim çalışanlarının 24 Kasım gününü
kutlar, onlara ve tüm
halkımıza mutluluk,
barış ve kardeşlik dolu
bir ülke ve bir gelecek
temenni ediyoruz.

EĞİTİMCİLER
BİRLİĞİ SENDİKASI
BEYPAZARI
TEMSİLCİLİĞİ

Ak Parti Belediye Başkan Aday Adayı Fikri
Kanıvardan Öğretmen Gününü Çiçekli Kutlama

Ak Parti Belediye Başkan Aday Adayı Fikri
Kanıvar Öğretmen Günü Nedeniyle Tüm
Okullara Çiçek Gönderdi.
Öğretmenler günü nedeniyle Beypazarındaki

tüm devlet okullarına ve özel okul ve dersanelere çiçek gönderen Kanıvar çiçek göndererek eğitim çalışanlarının gününü kutladı.

Beypazarı Belediyesi, ilçedeki tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü karanfillerle kutladı.
İlçedeki tüm okulları ziyaret eden Beypazarı
Belediyesi Halkla İlişkiler personeli, isim isim

tüm öğretmenlerin bu özel gününü kutlayarak
birer karanfil hediye etti. Beypazarı Belediye
Başkanı Mansur Yavaş'ın kutlama mesajı karanfillerle öğretmenlere verildi.

Beypazarı Belediyesi’nden Öğretmenlere
Karanfilli Kutlama

Kaymakamlık Turnuvası Sona Erdi
Voleybol Turnuvasında Çayırlıoğlu İlköğretim Birinci Oldu

Beypazarı Kaymakamlığı tarafından organize edilen
kurum amirlerinin de seyrettiği final maçları sonunİlçe Gençlik ve Spor
da; Birinciliği Çayırlı İlköğretim Okulu, İkinciliği
Müdürlüğü tarafından
Akın Halı, Üçüncülüğü Milli Eğitim Müdürlüğü,
BÖLGEYÝ WEB’LÝYORUZ
düzenlenen Voleybol
Dördüncülüğü Eti Soda elde etti. Turnuvanın centilORTA ANADOLU A.Þ. WEB HÝZMETÝNÝ AYAÐINIZA GETÝRDÝ.
Turnuvası sona erdi. İlçe men takımı ise, İlçe Tarım Müdürlüğü seçildi.
tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
Kaymakamı Hikmet
Final maçı sonrası yapılan törenle, dereceye giren
ODTÜ nic.tr Ýdari sorumluluk yetkimizle
AYDIN, Jandarma
takımların kupa ve ödülleri verildi. Ayrıca turnuvaya
.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
Komutanı Fırat
katılan tüm takımlara İlçe Kaymakamı Hikmet
tescillerini de biz yapýyoruz
TOPRAK, İlçe Emniyet
AYDIN tarafından katılım belgesi, turnuvada görev
Müdürü
Nazmi
alan hakem ile görevlilere de teşekkür belgesi verilAlan adı tescili ve Hosting bayililiklerimizle
KÜÇÜKKALE
ile
diğer
di..
.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.
Beypazarı Belediyesi'nin her yıl Meclis Beypazarı’nda ikamet eden, başarılı, üç
Domain ve Hosting Paketlerinde
kararı ile belirlediği ve üniversitesi
ve daha az zayıfı olan, ilçe çapında
Ýþte size bir Fýrsat
öğrencilerine
yönelik
dağılımını
yapdereceye giren, iki kardeş olanlardan
İnternet Hizmetleri Bayisi Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.
tığı
bursu
almaya
hak
kazanan
öğrenbirine, memur sendikası sözleşmesi
Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
ciler
açıklandı.
gereği personel çocuklarına, 17 Ekim
Hostinginizi
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
FİYATLARI
B
i
z
e
T
r
a
n
s
f
e
r
E
d
i
n
2008-2009
öğretim
yılında
başarılı
ve
2008 tarihine kadar eksik evraksız
Ýþte size fýrsat. Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin .
DÜŞÜRDÜK
İmkanlardan
ihtiyaç
sahibi
391
üniversite
öğrencisi
müracaat etmiş, başka herhangi bir yerSizinde bir siteniz olsun.
Yararlanın
belirlendi.
Burs
almaya
hak
kazanan
den burs almamış (Beypazarılılar Vakfı
Fiyatları Düşürdük
öğrencilerin
listesi:
vb.),öğrencilere burs verilmiştir. Bu
700 MB Web alanı 4 GB Trafik Hızı, 50 adet 20 MB lık mail
www.beypazarişartları
taşıdığına inanan müracaat
Hosting ve Web Alan adı alımı sadece 100 YTL
bld.gov.tr/2008burs_liste.xls
etmiş
öğrencilerimiz
bilgi vermeleri
Web Sitem Yok Elektronik Posta Adresi Alabilirmiyim? Evet Herkese Elektronik Posta
halinde
durumlarına
yeniden
bakılaÝsterseniz Web tasarýmlarýnýzý da biz yapýyoruz.
NOT:
04.09.2007
tarih
2007/20.183
caktır.
Kendinizin yaptýðý veya baþkalarýna yaptýrdýðýnýz Web sayfalarýnýz var, ama siteniz yok.
Gelin size bir site kuralým. Hemde size özel elektronik posta hesabýnýz olsun.
sayılı meclis kararı gereği beş yıldır
Tel:762 51 63 Beypazarý/ANKARA

ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLERE
YÖNELİK BELEDİYE BURSLARI
AÇIKLANDI

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

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

BU FIRSAT
KAÇMAZ
TEL:762 51 63

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

ADAY ADAYLARI TERCİHLERİNİ
YAPTILAR, TERCİH ZAMANI BİZDE.

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Seçim çalışmaları insanları bir kez daha yakından tanımamıza imkan verdi. Zaten herkesi biliyor ve tanıyorduk
Daha iyi tanımak için seçim çalışmaları fırsat oldu ve
insanların seçilmeden önce ki karakterleri seçim çalışmalarında daha net görünmeye başladı. Seçimi kazanma
gibi bir şansları olsa o zaman, demek ki bu insanları hiç
tanımamışız diyecektik. Seçimden önce tanımak da bir
erdem.
Adayların veya aday adaylarının hata yapma lüksü yok
demiştik. Geçmişte hata yapan adayların ne durumlara
düştüğü hepimizin bildiği bir gerçek. Ama siyasete yeni
atılan adaylar ve aday adayları var. Siyasi tecrübesizlik
belki ama onlarda öğrenecek siyasetin hatayı
affetmediğini.
Adaylık sürecinde bile bir çok hata yapan adaylar bana
olduğu gibi seçmene de güven vermiyor.
Şimdi den insanları küçük gören anlayışın koltuğa oturunca değişmeyeceği şimdiden netlik kazanıyor.
Senin bir oyun var!.. sen kimsin ki!.. tepeden bakan,
ayağıma gelsin tavrı, yanlış tanıtım politikası bu aday
adaylarına kazanç getirebilir mi?..
Bir çürük elma bir torbadaki sağlam elmalara zarar vermez mi?, küçücük bir fare ekin yüklü ambara zarar vermez mi?, Bir mikrop sapasağlam insanı devirmez mi?...
Napolyon un sözü aklıma geldi birden. Napolyon; ‘atın
ayağındaki bir çivi nala, nal ata, at orduya, ordu savaşın
kaybolmasına sebep olur’ demiş. Siyasetle uğraşanlar
biraz yöneticilik, toplum ve fert pisikolojisini okusunlar.
Biçmek için ekmek lazım. Ekmezsen neden mahsül vermedi diye hayıflanmak, dize vurmak boşunadır.
Hele hele koskocaman fili küçük görmekse ahmaklıktır.
Göz doktoruna göstermek gerek böylelerini.
Belki görmemek değil onların ki. Belki de siyaseten yok
sayıp, ekarte etmek. Ama Fil’i ekarte etmek o kadar
kolay değil ki. Bunu idrakten yoksunlar bi kere böyle
düşünen ve davranan aday adayları. Bırakın küçücük
fareyi bile yakalamayı, yok etmek çok zor. Hele hele
küçücük bir kurtçuğu yok etmek daha da zor.
Aday adaylarını izliyorum uzun zamandır. Bana göre
boşa harcama ve masraf yapıyorlar. Çünkü kılavuzu
karga olanın burnu boktan kurtulmaz der atalar...
Bilmiyorum onları yönlendiren danışmanları var mı?
Siyasi ekipleri var mı? Bu konuda bir bilgim yok. Benim
gördüğüm şu ana kadar ilçede kendilerini öne çıkartacak
başarılı bir çalışmanın olmadığı.
Biz yazmasak sanki silinip gidecekler. Özel sayı gazeteler dağıtılıyor sonuç yok, afişler asılıyor sonuç yok, el
afişleri dağıtılıyor sonuç yine yok, takvimler basılıyor,
tanıtım broşürleri dağıtılmaya başladı sonuç yine olumlu
değil. Burda bir yanlışlık var gibi. Ya aday adayları
kabul görmüyor, ya da aday adayları veya adaylar
şimdiye kadar hep yanlış çalışma içinde yer aldılar.
Geçen ki sayımızda keramet koltuğa oturanda değil, onu
koltuğa oturtanlarda demiştik.
Keramet aday adaylarında değil, keramet onları koltuğa
oturtacaklarda. Keramet halkımızda...
Koltuğa oturma hevesi içinde olanlar önce bu işi heves
olmaktan çıkarmalılar. Bu heves işi değil bu hizmet işi.
Bu değişim işi. Bu güven işi. Sen güvenmezsen, sana
kim güvenecek? Sen inanmazsan, sana kim inanacak?..
Koltuğa oturma olayının arkasında bu iki sihirli sözcük
var. İnanmak ve güvenmek.
İnandırıcılığınız yok sa, güven veremiyorsanız aday
adayı veya aday olmak boşuna. Partilerin siyasal gücü de
sizleri kurtarmayacaktır. Vatandaş o kadar aptal değil.
Hadiseler vatandaşın gözü önünde cerayan ediyor.
Önce tarafsızlığınızı koruyun. Tarafsızım derken taraflı
davranmayın. Hele hele basını hiç küçümsemeyin. Tercih
ettiğiniz kişiler size seçim de kazandırabilir seçimde kaybettirebilir. Tercihlerinizi seçerken masaya yatırın. Gelir
ve gider dengenize göre tercihinizi yapın. Gelir ve gideri
parasal değil siyaseten düşünün.
Gördüğüm kadarıyla tüm aday adayları siyaseten tercihlerini yapmış ve yola çıkmış durumdalar. Atı alan üsküdara ulaştı. Artık dönüşü olmayan yola girildi. Bu seçim
artık geçti ama gelecek seçimlerde belki bu tecrübeler
aday adaylarına ders olur. Tabii ders çıkartabilirlerse!..
Şimdi tercih zamanı bizde ve seçmenlerde...
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Gazi Gün düzalp Ýþ Merkezi P. Katý No: 7-32 Beypazarý
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 Cep:0.532.557 98 53

Ýmtiyaz Sahibi:Orta Anadolu Gazetecilik A.Þ. adýna Kemal Çelen
Genel Yayýn Yönetmeni : Kemal Ç ELEN
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Murat ÇELEN
Sayfa Editörü
Seyithan Melih BİNGÖL

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

Haber Koordinatörü:
Şükran ÇELEN
Muhabirler
N ihat UÇAR
Nallýhan Temsilcisi
................................
Çayýrhan Temsilcisi
Ayhan DEMÝRÇELÝK
Sincan &Yenikent Temsilcisi
Musa UYSAL
Güdül Temsilcisi
Bünyamin AFÞAR
Kýbrýscýk Temsilcisi
Ýsa BÝLGÝN
Seben Temsilcisi
Çetin BÝLEN

REKLAM VE ABONE FÝATLARIMIZ
Tam Sayfa (SB)
1.500 YTL
Yarým Sayfa (SB)
750 YTL
Çeyrek Sayfa (SB)
375 YTL
Kartvizit Reklam (SB)
30 YTL
Resmi Ýlanlar St/cm
6 YTL
Kongre Ýlanlarý
60 YTL
Sosyal ilanlar
60 YTL

2004 seçimlerinde vaat etmiştiniz
HABER-İLAN
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Vaatler; Oy Almak için değil, yapmak için
verilir. 5 yıl geçti halen projeden haber yok.
Kaynak 15 Ocak 2008 SON YILLARIN EN BÜYÜK PROBYeni Yıldız Gazetesi
LEMİ KURAKLIK VE SUSUZLUK

Baştarafı sayfa 1’de
Aşağıdaki Raporda da görüldüğü üzere Beypazarı’nın
kuzey ve güney bölgeleri ile Kirmir Çayı alüvyonlarında iyi kalitede sular mevcuttur. MTA’nın 25 yıl
öncesi sondaj çalışmalarında da Beypazarı’nın tam
ortasından geçen yer altı çayı olduğu tesbit edilmiştir.
Beypazarı kaliteli suyun içinde iken vatandaşlar
evlerinde kalitesiz su kullanmaktadırlar.
Ankara ve ilçelerindeki yeraltı su kaynaklarının sulama kalitesini belirlemek için yapılan araştırmanın
raporu, Ankara İli Çevre Koruma Vakıfı (ANÇEVA)
tarafından kitap haline getirildi.
Kimya Yüksek Mühendisi Dr. Ender Eltan tarafından
yaklaşık 2 yıl süren çalışmalar sonrası hazırlanan
“Ankara İli ve İlçelerinde Yeraltı Sularının Sulama
Suyu Kalitesi” başlıklı raporda, çeşitli bölgelerdeki

işte
vaatlerinizin
belgesi!..

2003 Yılında biz
uyardık Sebil
Çeşmelere Saat
Bağlandı.

Beypazarı’nda vatandaşlar tarafından yaptırılan sokak çeşmeleri
saatsiz di ve harcanan su
bedelleri belediyeden
karşılanıyordu. 2003
yılında uyarımız üzerine
mantar gibi çoğalan
sokak çeşmelerine saat
bağlandı ve bazı çeşmeler kapatıldı. Suyun heba
edilmesi önlendi.

Kıbrıscıkta Kışa Girerken
Son günler değerlendiriliyor.

Kaldırım ve Parke Çalışmaları
Kışa girerken Kıbrıscık Belediyesi çalışmalarına hızla devam ediyor. Beypazarı caddesinin sol tarafına yapılan kaldırım ve parke döşenmesi tamamlandı. Böyleceilçenin
girişi dahada güzelleştirilmiş oldu.
Bolu Yolunda çalışmalar devam ediyor
Bolu yolundaki yol yapım çalışmalarına Kökez Köyü önünden başlandı. Çalışma
Karaköy köyü istikametine doğru devam etmektedir.
Su Arkı Çalışmaları
Kıbrıscık İlçesi sulama suyuna gelen ark için Özel İdare Müdürlüğünden temin edilen
boruların döşenmesine başlandı. Bu çalışmalara Kıbrıscık belediyesi araç-gereç ve personeli ile destek verdi.
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980 kuyuya ait bilgiler yer aldı.
Ender Eltan, hazırladığı raporda, numune alınan 980
kuyunun koordinatlarının yer aldığını belirterek, yerlerinin coğrafi haritalarda gösterildiğini söyledi.
Yaşanan küresel ısınma sonrası yerüstündeki su kaynaklarının azaldığını ve bunun ardından bir çok kişi
ve kurumun, yeraltı sularına yöneldiğini belirten
Eltan, ortaya konan raporun kaliteli toprak ve tarım
üretimi açısından önemini vurguladı.
168 sayfalık raporda, beypazarında yer alan sondaj
kuyularından alınan suların analizleri şöyle değerlendirildi;
Beypazarı: İlçenin kuzey ve güney bölgeleri ile
Kirmir Çayı alüvyonlarında iyi kalitede, batıda neojenin tuzlu jipsli birimlerinde kötü kalitede sular çıkmaktadır.

Taksır’daki içme suyu
2004 yılı seçimleri için su projeleriniz arasında yer alan 2 nci vaad ‘’T
hattı tamamlandıktan sonra yıllardır su problemi çeken Gürağaç, Yeşilağaç, Başağaç mevkiindeki çiftçilerimize o bölgedeki belediye sondajlarından tarımda kullanılmak üzere su verilecektir.’‘ vaadiniz ne oldu. Evet Belediyemiz görüldüğü gibi çok çalışıyor.
işte
çalışmalarınızın
belgesi!..

Bu belgeler asparagas
belge değil. Beypazarı
Belediyesinin belediye
bültenleri. Beypazarı
Belediyesi olarak
Beypazarı halkına
dağıtılan buroşürler.
2004 yılı seçim vaatleri için bastırılan
MHP Beypazarı
Belediye Başkan adayı
Mansur Yavaş 20042009 Projelerimiz adlı
seçim kitapçığından
alınan bilgiler. 55
proje var bu kitapçıkta
5-6 proje hariç hangisi
tam olarak gerçekleştirildi. İlçenin en
önemli sorunu su.
Su problemine kesin
çözüm kuyu sularından ilçeye gönderilen
tuz oranı ve kirec miktarı yüksek tuzlu jipsli
kötü kalitede sular mı?
Üstelik çiftçilerin su
kaynaklarını yok etme
pahasına. Hani nerde
Yeni Şehir Suyu
Projeleriniz? Ne
kadarını faal duruma
sokabildiniz? Belge
sizin bültenleriniz...

işte
2001 yılı
vaatlerinizin
belgesi!..

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

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’’

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

BİRLİK DERNEĞİNİN
BU HAFTAKİ KONUĞU
CENGİZ YILMAZ
28 Kasım 2008 Cuma Yýl:4 Sayý:205 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- YKr

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

26.11.2008 Perşembe günü Kırbaşı Belediye
Başkanı Cengiz Yılmaz Beypazarı Birlik
Derneğinin konuğu olarak konferans verdi.
Yılmaz 1854 den günümüze belediyeler,
5747 sayılı Büyükşehir sınırları içerisinde
yeni belediye kurulması konuları hakkında
konferansa katılanlara bilgiler sundu.
Yılmaz ayrıca Kırbaşı Belediyesinin kapatılması ile ilgili Anayasa Mahkemesinin kararı

Kemal ÇELEN

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

ve Kırbaşı Belediyesinin son durumu
hakkında bilgi verdi. Kırbaşı yatırımları ve
Göreve geldiği günden bu güne Kırbaşına
yapılan hizmetler konusu anlatıldı ve slayt
görüntülerle konferansa katılanlar bilgilendirildi.
Yılmaz ayrıca Belediyecilik ve halkla ilişkiler konularında bilgiler sundu.

BAYRAM İÇİN KÜLTÜR TURLARI

Kurban Bayramı'nda Vatandaşları Kültür Turlarına Çekmek İçin Yarışan Seyahat Acenteleri, Farklı Gün, Süre ve Güzergahı Kapsayan Gezi Programları
Sunuyor.
Bayramda iş stresinden biraz uzaklaşıp yurt içinde geziye çıkmak ve Anadolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerini görmek isteyenler için çok farklı seçeneklerde
turlar bulunuyor. Kurban kesmek isteyen vatandaşları dikkate alan seyahat acenteleri, farklı günlerde çıkış yapan, kalış süresi ve güzergah konusunda değişik
alternatifi olan gezi programları hazırladı.
Buna göre, yakın mesafelere seyahat etmek isteyenlere yaşadıkları bölgedeki turlar, uzun gezi yapmayı düşünenlere 8-9 günlük turlar öneriliyor.
Örneğin, İç Anadolu'da yaşayıp, yakın çevrede tatil imkanı arayanlara en fazla önerilen yer: Kapadokya... Ihlara Vadisi'nden peri bacalarına, Hacı Bektaş Veli
Dergahı'ndan yer altı şehirlerine, dizilere mekan olan Nevşehir'in ilçelerini 2-3 gün içinde görmeyi sağlayan “Kapadokya” turlarının mevsim şartları itibariyle en
güzel tatil seçeneklerinden biri olduğu belirtiliyor.
Bunun yanında, Adana, Tarsus, İskenderun, Göreme Açıkhava Müzesi, Ihlara ve Derinkuyu gibi bir kaç destinasyonu içine alan 5 günlük “Kilikya-Kapadokya”
turları bir diğer tavsiye edilen alternatif... Tarih, kültür ve eğlenceyi bir arada yaşamayı arzu edenlere ise Çorum, Hattuşaş, Alacahöyük, Amasya, Ihlara,
Derinkuyu ve ve Zelve gibi yerleri içine alan, daha geniş kapsamlı “Galatya-Kapadokya” turları öneriliyor. Sema gösterisi izleme fırsatı sunan “KonyaKapadokya” turu da seçenekler arasında yer alıyor.

Turcuların 3-4 Gecelik Tur Proğramlarında
BEYPAZARI da var.

Ayrıca, 3-4 gecelik “Galatya(Çorum)” turu ile Ankara'nın ilçesi Beypazarı'ndan başlayıp Mudurnu'da biten turlar da İç Anadolulular için yakın mesafeli bayram
tatili imkanları arasında bulunuyor.
Kapadokya turlarının Ankara yanında İstanbul ve İzmir kalkışlı olanları da hazırlandı. Bu turlara katılmak isteyenlerin 199-399 YTL arasında bütçe ayırması
gerekiyor.
“TELEFON TRAFİĞİ BAŞLADI”
Kültür turlarıyla ilgili yoğun bir telefon trafiği yaşadıklarını söyleyen tur şirketleri “Yolcularımız önce her acenteden bilgi alıyorlar, daha sonra yavaş yavaş
kafalarına en çok yatan acenteyle seyahat etmek için şubelere gidiyorlar”, ‘’ rezervasyonların bir kaç hafta içinde başlamasını beklediklerini, ama “eski misafirlerinin şimdiden tatil rezervasyonu yapmaya başladığını” açıkladılar.
Vatandaşların daha çok kurban kesme ile tatile çıkmanın zamanlaması konusunda karar vermeye çalıştığı yönünde izlenimleri olduğunu belirtilerek, Bayram Aralık
ayına denk geldiği için tur sayılarının biraz sınırlı tutulduğu açıklandı.
“Bu bayram, geçen bayrama göre biraz daha durgun geçer. Bunun sebebi de bu bayramda kurban kesilecek olması. İnsanlar daha çok evde kalıyor. Ama, bundan 5
yıl önce Şeker Bayramı Aralık ayına denk geldiği halde talep iyiydi. Bu nedenle bu durum periyottan çok, bayramın kendisiyle ilgili” şeklinde yorum yapıldı.
“RAMAZAN'A GÖRE YÜZDE 50 DÜŞÜŞ”
Tur şirketleri ‘’turlara taleplerin şimdiden başladığını ama Ramazan Bayramı'ndakine göre yüzde 50 düşüş beklediklerini söyledi. Bunun mevsim şartları ile iki
tatilin peş peşe gelmesi ve dünyada yaşanan ekonomik kriz nedeniyle vatandaşın temkinli olma isteğinden kaynaklandığı’‘ ifade edildi.

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL
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ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

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

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 J Ý T A L BA S K I S Ý S T E M L E R Ý M Ý Z L E B A S K I L A R
Orta Anadolu A.Þ. Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA
K. Çelen Gsm:0.532.557 98 53 -0.542.762 51 63

Beypazarı için Hava Durumu

Yurdumuz, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve
yağışlı havanın etkisi altına girdi. Bugün yurdun
büyük bir bölümününde görülecek yağışların,
Marmara'nın doğusu (İstanbul'un Anadolu yakası,
Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik), Batı ve
Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu
(Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Sivas) ile Doğu
Karadeniz kıyılarında (Giresun, Trabzon, Rize ve
Hopa) kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde
6 ile 10 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir
değişiklik olmayacak.
Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı (Lodos),
kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu,
Karadeniz kıyıları ile zamanla iç ve batı bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra
orta kuvvette, kuzey ve batı bölgelerimizde
kuvvetli olarak esecek.

İç Anadolu Bölgesi’nde dün etkili olar kar yağışı
bugün sona erdi, buzlanmaya karşı dikkatli olunmalı. Ankara-Eskişehir çevresi bugün yine bulutlu,
bu bölge yeniden ısınmaya yarın başlayacak.
Pazartesi günü bölgeyi yoğun sis kaplayabilir.
Kar yağışı kuzeydeki kentlerde kesilse de, soğuk
hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bugün en
doğuda ve en batıdaki kentlerde yağış var. Pazar
gününden itibaren sıcaklıklar ortalamaların
oldukça üzerine çıkmaya başlayacak.

Bazı illerimizde beklenen hava durumuyla günün
en düşük ve yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve
sağanak, gece saatlerinde kuzey ve doğu
çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve
kar yağışlı, hava soğuk ve bulutlu, çok hafif yağmur olabilir. Yarın ısınmaya başlayacak. 12 6
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bugün hava yine
soğuk, öğleden sonra hafif yağmur geçişleri
görülecek. Pazar günü ise önemli bir yağış beklenmiyor, hava daha sıcak ve daha açık olacak.
Anadolu yakasında kuvvetli olmak üzere aralıklı
yağmur ve sağanak yağışlı 11 8
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak
yağışlı, Rüzgar sert ve yağmur var. pazar günü de
bulutlu geçecek. 20 13
Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürülülü
sağanak yağışlı Hafta sonu güneşli ve sıcaklık
yükseliyor. 21 9
Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu 22 13
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak
üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur
ve kar yağışlı 15 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak
üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16 11
Erzurum: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı çok
bulutlu 9 -4
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı
çok bulutlu 17 5
Bugün Eskişehir 4, Sivas 1, Niğde 5 derece.
Bursa:Bu akşam ve gece ara ara yağmur yağacak.
13,

Sıcaklık (ºC)
11,2
Nem
(%)
63
Beypazarında beklenen
hava durumu ve günün en Basınç (hPa)
1011,7
yüksek sıcaklıkları 6 günlük Görüş (km)
.......
tahmin raporu şöyle:
Rüzgar (km/sa) Doğudan 2
29 Kasım Cumt.
En Yüksek
8°C
En Düşük
-4°C

02 Aralık Salı
En Yüksek
14°C
En Düşük
1°C

30 Kasım Pazar
En Yüksek
10°C
En Düşük
1°C

03 Aralık Çrşam.
En Yüksek
15°C
En Düşük
2°C

01 Aralık P.tesi
En Yüksek
12°C
En Düşük

0°C

04 Aralık Perşem.
En Yüksek
14°C
En Düşük
2°C

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
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