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BBEEYYPPAAZZAARRII

AAkk PPaarrttii’’nniinn iillkk rreessmmii aaddaayy aaddaayyıı SSeeffaa VVAARRLLIIKK
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

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 for-
munu İlçe Başkanı İhsan
Önal’a teslim eden Sefa
Varlık; “Varlık’ta Yokluk
olmaz” sloganı ile yola
çıktığını, amacının
Allah’ın rızasını kazan-
mak 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 gün-
lüğüne ilk kurucu
başkanım diyen varlık
resmi müracaat yap-
madan ve teşkilat ile bir-
likte hareket etmeden

reklam yapmanın ve
tanıtım çalışması içinde
bulunmanın etik
olmadığını ve bu gün
itibariyle kendisi için
seçim startının verildiği-
ni belirtti. Başbakan
Erdoğan la görüştüğünü
ve kendisine
Beypazarı’nı alma
sözünün verildiğini de
belirten Varlık bu gün-
den itibaren tanıtım
çalışmalarına başlıyo-
rum. Projelerim çantam-
da. Beypazarı için çok
güzel şeyler düşünüyo-
rum. Yakında tüm pro-
jelerimi önce basın men-
supları ile paylaşacağım
sonra halka duyura-
cağım. 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 olamaya-
caklarını kim aday olur-
sa onunla birlikte çalışa-

caklarını belirterek kim
seçilirse seçilsin
Allah’tan hayırlısını
dilediklerini söyledi.
Varlık adaylık başvu-
rusunun  ardından basın
mensuplarına Kule
restaurant’ta verdiği
yemekte hazırladığı pro-
jeler 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

(BEYGİAD) kurucusu,
Beypazarı Genç İş
Adamları Derneği  iki
dönem dernek başkan-
lığı, 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.

ÜNİVERSİTELİ
ÖĞRENCİLERE

YÖNELİK
BELEDİYE
BURSLARI

AÇIKLANDI
HHaabbeerrii 22’’ddee

Eğitimbirsen
Basın
Açıklaması

HHaabbeerrii 22’’ddee
Karayoluna kaya
parçaları yuvarlandı

HHaabbeerrii 22’’ddee

FORUM
Kemal ÇELEN

AADDAAYY AADDAAYYLLAARRII TTEERRCCİİHHİİNNİİ YYAAPPTTII,,
TTEERRCCİİHH SSIIRRAASSII BBİİZZDDEE VVEE SSEEÇÇMMEENNDDEE..
Seçim çalışmaları insanları bir kez daha yakından tanı-
mamıza imkan verdi. Zaten herkesi biliyor ve tanıyor-
duk 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. YYaazzııssıı SSaayyffaa 22’’ddee

kemalcelen@ortaanadoluas.com

CCHHPP’’nniinn aaddaayyıı İİssaa VVAARRLLII
CCHHPP,, BBeeyyppaazzaarrıı’’nnddaa ÇÇaannkkaayyaa BBeelleeddiiyyee BBaaşşkkaann
YYaarrddıımmccııssıı İİssaa VVaarrllıı’’yyıı aaddaayy ggöösstteerrddii..
Çarşaflı kadınların partiye üye olmasıyla
hareketlenen CHP Beypazarı’nda da başkanlık
yarışına imam adayla girme kararı aldı.  CHP,
Beypazarı belediye başkanlığına İmam Hatip lis-
esi mezunu emekli imam İsa Varlı’yı aday gös-
teriyor.  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 yıl-
lardır 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 uyandıra-
cağı 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 düzenle-
nen Temel Kalite Kavramları ve Kurum Kültürü konulu uygulamalı eğitim programı-
na katıldı. 2004’e kadar bu göreve devam etti. 2004’te Çankaya Belediye Başkan

SSUU DDOOSSYYAASSII
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VVaaaattlleerr;; OOyy AAllmmaakk iiççiinn ddeeğğiill,, yyaappmmaakk iiççiinn
vveerriilliirr.. 55 yyııll ggeeççttii hhaalleenn pprroojjeeddeenn hhaabbeerr yyookk..

2004 seçimlerinde tekrar MHP’den aday olan
Mansur Yavaş Beypazarı Su meselesini kökün-
den 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-

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 çalış-
malarında tesbit edilen hem de Beypazarı’nın
tam ortasından gürül gürül su akıyor. SSaayyffaa 33’’ddee

BBEEYYPPAAZZAARRIINNDDAA AADDAAYYLLAARR
NNEETTLLEEŞŞMMEEYYEE BBAAŞŞLLAADDII

2009 Mart Seçimleri öncesi
Beypazarı’nda Adaylar Netleşmeye
Başladı. Son dakika gelişmeleri
olmazsa Beypazarı adaylarını ilk
gazetemiz kamuoyuna duyuruyor. Bu
adaylar partilerin açıkladığı resmi açık-
lama değil. Sürpriz bir olay olmazsa bu
adayların partilerden aday olması net-
lik 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 bek-

leniyor.
AAKK PPAARRTTİİDDEE DDEE NNEETTLLİİKK BBEELLİİRRMM--
EEYYEE BBAAŞŞLLAADDII..
Ak Parti Aday Adaylarının partiye
müracaatları başladı. İlk adaylık müra-
caatını 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 gire-
memişti. 

Turcuların 3-4
Gecelik Tur
Proğramlarında BEY-
PAZARI da var. 

HHaabbeerrii 44’’ddee
Fikri Kanıvardan
Öğretmenlere
Çiçekli kutlama

HHaabbeerrii 22’’ddee

Yardımcısı oldu. 1 yıl önce
de emekli oldu.”
İki çocuğunun bulun-
duğunu belirten Varlı,
kızının Hacettepe
Üniversitesinde Doçent Dr.
olduğunu, mimar olan
oğlunun ise aynı kurumda
Yapı İşleri Müdürü olarak
görev yaptığını ifade etti.
Varlı, adaylığının
“CHP’nin çarşaf açılımıy-
la” irtibatlandırılmasına
ilişkin yorum yapmak
istemedi.
İsa Varlı’ya başarılar diler-
iz.

Zaman zaman yerel
gazete ve televizyonlar-
da çıkan ve Kıbrıscık
Belediyesinin kapatıla-
cağı belirtilen haberler
sebebiyle aşağıdaki
açıklamayı yapmak
gerekmiştir.  22 Mart
2008 tarihli Resmi
Gazetede yayınlanan
5747 sayılı Bazı
belediyelerin kapatıl-
ması hakkındaki kanunla
ilgili olarak yapılan iti-
razlar Anasayasa
Mahkemesi tarafından
görüşülerek 31.102008
tarihinde karara bağlan-
mıştır. Buna göre nüfusu
2000 in altına düşen 862
belde belediyesinin kap-
atılmasına karar ver-
ilmiştir.  Ancak kapatıl-
ma kararında belirtilen
belediyeler belde
belediyeleri olup, ilçeleri
kapsamamaktadır.
Böylece Kıbrıscık
İlçemiz bu karardan etk-
ilenmemektedir.

KKeemmaall AAKKTTAAŞŞ
BBeelleeddiiyyee BBaaşşkkaannıı

KKIIBBRRIISSCCIIKK
BBEELLEEDDİİYYEESSİİNNDDEENN
AAÇÇIIKKLLAAMMAA

HHAABBEERR 
ÝÝSSTTÝÝHHBBAARRAATT

TTeell::776622 5511 6633

BİRLİK
DERNEĞİNİN
BU HAFTAKİ

KONUĞU
CENGİZ YILMAZ

HHaabbeerrii 44’’ddee

iişşttee
vvaaaattlleerriinniizziinn

bbeellggeessii!!....

Kaymakamlık Turnuvası
Sona Erdi

HHaabbeerrii 22’’ddee
Öğrencilere Ücretsiz
SBS Kursu

HHaabbeerrii 22’’ddee



Haber Koordinatörü:
ŞŞüükkrraann ÇÇEELLEENN

Muhabirler
NNiihhaatt UUÇÇAARR

Nallýhan Temsilcisi
................................................................
Çayýrhan Temsilcisi

AAyyhhaann DDEEMMÝÝRRÇÇEELLÝÝKK
Sincan &Yenikent Temsilcisi

MMuussaa UUYYSSAALL
Güdül Temsilcisi
BBüünnyyaammiinn AAFFÞÞAARR

Kýbrýscýk Temsilcisi
ÝÝssaa BBÝÝLLGGÝÝNN

Seben Temsilcisi
ÇÇeettiinn BBÝÝLLEENN

SSoorruummlluu YYaazzýý ÝÝþþlleerrii MMüüddüürrüü
Murat ÇELEN
SSaayyffaa EEddiittöörrüü

Seyithan Melih BİNGÖL

GGaazzeetteemmiizz BBaassýýnn MMeesslleekk ÝÝllkkeelleerriinnee
uuyymmaayyaa ssöözz vveerrmmiiþþttiirr..

GGaazzeetteemmiizzddee yyaayyýýnnllaannaann yyaazzýýllaarr
yyaazzaarrllaarrýýnnýý bbaaððllaarr..

GGaazzeetteemmiizzddee yyaayyýýnnllaannaann yyaazzýý hhaabbeerr
vvee ffoottooððrraaffllaarrýýnn hheerr ttüürrllüü tteelliiff hhaakkkkýý

OOrrttaa AAnnaaddoolluu GGaazzeetteecciilliikk AA..ÞÞ..’’yyee aaiittttiirr..
ÝÝzziinn aallýýnnmmaaddaann,, kkaayynnaakk ddaahhii ggöösstteerriilleerreekk

iikkttiibbaass eeddiilleemmeezz.. 
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RREEKKLLAAMM VVEE AABBOONNEE FFÝÝAATTLLAARRIIMMIIZZ
TTaamm SSaayyffaa ((SSBB)) 11..550000 YYTTLL 
YYaarrýýmm SSaayyffaa ((SSBB)) 775500 YYTTLL
ÇÇeeyyrreekk SSaayyffaa ((SSBB))                     337755 YYTTLL
KKaarrttvviizziitt RReekkllaamm ((SSBB))             3300 YYTTLL
RReessmmii ÝÝllaannllaarr SStt//ccmm                66 YYTTLL
KKoonnggrree ÝÝllaannllaarrýý 6600 YYTTLL
SSoossyyaall iillaannllaarr 6600 YYTTLL

KÜLTÜR-EDEBÝYAT 2
28 Kasım 2008 Cuma

Seçim çalışmaları insanları bir kez daha yakından tanı-
mamıza imkan verdi. Zaten herkesi biliyor ve tanıyorduk
Daha iyi tanımak için seçim çalışmaları fırsat oldu ve
insanların seçilmeden önce ki karakterleri seçim çalış-
malarında 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 otu-
runca 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 ver-
mez mi?, küçücük bir fare ekin yüklü ambara zarar ver-
mez mi?, Bir mikrop sapasağlam insanı devirmez mi?...
Napolyon un sözü aklıma geldi birden. Napolyon; ‘‘aattıınn
aayyaağğıınnddaakkii bbiirr ççiivvii nnaallaa,, nnaall aattaa,, aatt oorrdduuyyaa,, oorrdduu ssaavvaaşşıınn
kkaayybboollmmaassıınnaa sseebbeepp oolluurr’’ demiş. Siyasetle uğraşanlar
biraz yöneticilik, toplum ve fert pisikolojisini okusunlar. 
Biçmek için ekmek lazım. Ekmezsen neden mahsül ver-
medi 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 gazetel-
er 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 kay-
bettirebilir. Tercihlerinizi seçerken masaya yatırın. Gelir
ve gider dengenize göre tercihinizi yapın. Gelir ve gideri
parasal değil siyaseten düşünün. 
Gördüğüm kadarıyla tüm aday adayları siyaseten tercih-
lerini yapmış ve yola çıkmış durumdalar. Atı alan üskü-
dara 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...

FFOORRUUMM
Kemal ÇELEN 

kemalcelen@ortaanadoluas.com

AADDAAYY AADDAAYYLLAARRII TTEERRCCİİHHLLEERRİİNNİİ
YYAAPPTTIILLAARR,, TTEERRCCİİHH ZZAAMMAANNII BBİİZZDDEE..

TTüümm iillaannllaarrıınnıızz iiççiinn wwwwww..bbeeyyppaazzaarriiiillaann..ccoomm ssiitteemmiizz yyaayyıınnaa ggiirrddii..
İİLLAANNLLAARRIINNIIZZII ÜÜCCRREETTSSİİZZ YYAAYYIINNLLAAYYAABBİİLLİİRRSSİİNNİİZZ..

EEmmllaakk iillaannllaarrıınnıızz iiççiinn wwwwww..bbeeyyppaazzaarriieemmllaakk..ccoomm ssiitteemmiizz
ççookk yyaakkıınnddaa aakkttiiff oollaarraakk bbööllggee hhaallkkıımmıızzıınn hhiizzmmeettiinnee ggiirreecceekk.... 

HHOOSSTTİİNNGG
FFİİYYAATTLLAARRII
AALLAANN AADDII 
TTEESSCCİİLLİİ 

HHeemmddee 770000 MMBB 
AARRTTIIKK HHEERRKKEESSEE

110000 YYTTLL
BBUU FFIIRRSSAATT
KKAAÇÇMMAAZZ

TTEELL::776622 5511 6633

RREEKKLLAAMM VVEE  ÝÝ LLAANNLLAARRIINNII ZZ II  
GGAAZZEETTEEMMÝÝZZDDEE  DDEEÐÐEERRLLEENNDDÝÝRR ÝÝNN

ÝÝ LLAANN VVEE  RREEKKLLAAMMIINNIIZZ  
DDEEÐÐEERR BBUULLSSUUNN

Beypazarı Belediyesi'nin her yıl Meclis
kararı ile belirlediği ve üniversitesi
öğrencilerine yönelik dağılımını yap-
tığı bursu almaya hak kazanan öğren-
ciler açıklandı. 
2008-2009 öğretim yılında başarılı ve
ihtiyaç sahibi 391 üniversite öğrencisi
belirlendi. Burs almaya hak kazanan
öğrencilerin listesi:
www.beypazari-

bld.gov.tr/2008burs_liste.xls  

NOT: 04.09.2007 tarih 2007/20.183
sayılı meclis kararı gereği  beş yıldır

Beypazarı’nda ikamet eden, başarılı, üç
ve daha az zayıfı olan, ilçe çapında
dereceye giren, iki kardeş olanlardan
birine, memur sendikası sözleşmesi
gereği personel çocuklarına, 17 Ekim
2008 tarihine kadar eksik evraksız
müracaat etmiş, başka herhangi bir yer-
den burs almamış (Beypazarılılar Vakfı
vb.),öğrencilere  burs verilmiştir. Bu
şartları taşıdığına inanan müracaat
etmiş öğrencilerimiz bilgi vermeleri
halinde durumlarına yeniden bakıla-
caktır.

2244 KKAASSIIMM ÖÖĞĞRREETTMMEENNLLEERR GGÜÜNNÜÜNNÜÜZZ KKUUTTLLUU OOLLSSUUNN!!....
GGÜÜNNEEŞŞİİ OOMMUUZZLLAAMMIIŞŞ OOLLAANN  YYÜÜRREEKKLLEERR:: 

ÖÖĞĞRREETTMMEENNLLEERR

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

Günü’nü  kutluyoruz.
Kıymetli eğitim çalışan-
ları,

Büyük fedakarlıklarla
çalışan sizler, toplumun
geleceğini inşa ediyor-
sunuz. Bu anlamda mil-
letimizi ve

medeniyetimizi geleceğe
taşıyacak nesiller bize
bir emanet olarak teslim
edilmiştir. 

Belki gündelik sıkın-
tılarla uğraşırken;
coğrafyamıza, komşu-
larımıza Batı’dan yöne-
len saldırılarla
üzülürken, insanlık ve
özgürlük düşmanlarının
işledikleri cinayetlerle
yüreklerimiz
dağlanırken bu durumu
günlük hal ve
davranışlarımıza da yan-
sıtıyoruz. Ancak bütün
bu olumsuz tablo biz
eğitim çalışanlarını asla
karamsarlığa itmemeli,
içinden geçmekte
olduğumuz karanlığı
dağıtacak güneşi omu-

zlarımızda taşıdığımızı
bir an bile unutma-
malıyız. Öğretmenlik
mesleğini mübarek
kılan; onu icra edenlerin
idealistliği ve kurucu,
yapıcı, inşa edici kişilik-
leridir.

Bu vesileyle gelecek
nesillerimizin
yeryüzünde hak ettikleri
onurlu yeri alması için
onları emanet ettiğimiz
öğretmenlerin
ekonomik, sosyal ve
mesleki bakımdan mut-
laka sorunsuz bir hayat
seviyesine kavuşturul-
maları şarttır.
Hiçbir eğitim çalışanı,
geçim sıkıntısı çek-
memeli, 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 edilme-
lidir. 
Basın organlarının,
öğretmenlik mesleğinin
saygınlığını zedeleyici
yayınları otokontrolle
önlenemediğine göre
yasal düzenleme yapıl-
malıdır.
Özellikle eğitim kurum-
larında giderek artan
şiddet ve olumsuzluklar
genel ve yerel düzen-
lemelerle 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 tak-
simi zamanında yapıl-
malıdır.
Bu anlamda başta
üyelerimiz olmak üzere
bütün eğitim çalışan-
larının 24 Kasım gününü
kutlar, onlara ve tüm
halkımıza mutluluk,
barış ve kardeşlik dolu
bir ülke ve bir gelecek
temenni ediyoruz.

EEĞĞİİTTİİMMCCİİLLEERR
BBİİRRLLİİĞĞİİ SSEENNDDİİKKAASSII

BBEEYYPPAAZZAARRII
TTEEMMSSİİLLCCİİLLİİĞĞİİ

KKaayymmaakkaammllııkk TTuurrnnuuvvaassıı SSoonnaa EErrddii
VVoolleeyybbooll TTuurrnnuuvvaassıınnddaa ÇÇaayyıırrllııooğğlluu İİllkkööğğrreettiimm BBiirriinnccii OOlldduu

Beypazarı Kaymakamlığı tarafından organize edilen
İlçe Gençlik ve Spor

Müdürlüğü tarafından
düzenlenen Voleybol
Turnuvası sona erdi. İlçe
Kaymakamı Hikmet
AYDIN, Jandarma
Komutanı Fırat
TOPRAK, İlçe Emniyet
Müdürü Nazmi
KÜÇÜKKALE ile diğer

kurum amirlerinin de seyrettiği final maçları sonun-
da; Birinciliği Çayırlı İlköğretim Okulu, İkinciliği
Akın Halı, Üçüncülüğü Milli Eğitim Müdürlüğü,
Dördüncülüğü Eti Soda elde etti. Turnuvanın centil-
men takımı ise, İlçe Tarım Müdürlüğü seçildi.
Final maçı sonrası yapılan törenle, dereceye giren
takımların kupa ve ödülleri verildi. Ayrıca turnuvaya
katılan tüm takımlara İlçe Kaymakamı Hikmet
AYDIN tarafından katılım belgesi, turnuvada görev
alan hakem ile görevlilere de teşekkür belgesi veril-
di.. 

Beypazarı Belediyesi, ilçedeki tüm öğretmen-
lerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü karan-
fillerle 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 karan-
fillerle öğretmenlere verildi. 

BBeeyyppaazzaarrıı BBeelleeddiiyyeessii’’nnddeenn ÖÖğğrreettmmeennlleerree
KKaarraannffiillllii KKuuttllaammaa 

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 der-
sanelere çiçek gönderen Kanıvar çiçek gönder-
erek eğitim çalışanlarının gününü kutladı. 

AAkk PPaarrttii BBeelleeddiiyyee BBaaşşkkaann AAddaayy AAddaayyıı FFiikkrrii
KKaannııvvaarrddaann ÖÖğğrreettmmeenn GGüünnüünnüü ÇÇiiççeekkllii KKuuttllaammaa

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 oku-
lunun 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 gide-
meyen öğrencilere eşit eğitim imkanı sağlamayı,
onların da eğitimde iyi yerlerde olmasını iste-
diğimizden bu kursları açtık" diye konuştu.

ÖÖğğrreenncciilleerree
ÜÜccrreettssiizz

SSBBSS KKuurrssuu

BBÖÖLLGGEEYYÝÝ WWEEBB’’LLÝÝYYOORRUUZZ
OORRTTAA AANNAADDOOLLUU AA..ÞÞ.. WWEEBB HHÝÝZZMMEETTÝÝNNÝÝ AAYYAAÐÐIINNIIZZAA GGEETTÝÝRRDDÝÝ..

tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
OODDTTÜÜ nniicc..ttrr ÝÝddaarrii ssoorruummlluulluukk yyeettkkiimmiizzllee 

.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
tteesscciilllleerriinnii ddee bbiizz yyaappýýyyoorruuzz

AAllaann aaddıı tteesscciillii vvee HHoossttiinngg bbaayyiilliilliikklleerriimmiizzllee
.com - .net - .org - .býz - .ýnfo

aallaann aaddýý tteesscciilllleerriinniiddee bbiizz yyaappýýyyoorruuzz..
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. 
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.

Ýþte size fýrsat. Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin   .
SSiizziinnddee bbiirr ssiitteenniizz oollssuunn.. 
FFiiyyaattllaarrıı DDüüşşüürrddüükk

770000 MMBB WWeebb aallaannıı 44 GGBB TTrraaffiikk HHıızzıı,, 5500 aaddeett 2200 MMBB llııkk mmaaiill 
HHoossttiinngg vvee WWeebb AAllaann aaddıı aallıımmıı ssaaddeeccee 110000 YYTTLL

WWeebb SSiitteemm YYookk EElleekkttrroonniikk PPoossttaa AAddrreessii AAllaabbiilliirrmmiiyyiimm?? EEvveett HHeerrkkeessee EElleekkttrroonniikk PPoossttaa
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.

TTeell::776622 5511 6633 BBeeyyppaazzaarrýý//AANNKKAARRAA

FFİİYYAATTLLAARRII
DDÜÜŞŞÜÜRRDDÜÜKK

HHoossttiinnggiinniizzii
BBiizzee TTrraannssffeerr EEddiinn

İİmmkkaannllaarrddaann
YYaarraarrllaannıınn

KKaarraayyoolluunnaa
kkaayyaa ppaarrççaallaarrıı

yyuuvvaarrllaannddıı
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 düşme-
si dolayısıyla ulaşım 1 saat süreyle kontrollü sağ-
landı.
Yoldaki kaya parçaları Karayolları 43. Şube
Şefliği ekiplerince iş makineleri kullanılarak tem-
izlendi.
İnözü Vadisi'ndeki tesis sahipleri, bölgede büyük
bir tehlikenin ucuz atlatıldığını, can ve mal kay-
bının yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade
etti.

ÜÜNNİİVVEERRSSİİTTEELLİİ ÖÖĞĞRREENNCCİİLLEERREE
YYÖÖNNEELLİİKK BBEELLEEDDİİYYEE BBUURRSSLLAARRII

AAÇÇIIKKLLAANNDDII
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BBaaşşttaarraaffıı ssaayyffaa 11’’ddee 
Aşağıdaki Raporda da görüldüğü üzere Beypazarı’nın
kuzey ve güney bölgeleri ile Kirmir Çayı alüvyon-
larında 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. 
AAnnkkaarraa vvee iillççeelleerriinnddeekkii yyeerraallttıı ssuu kkaayynnaakkllaarrıınnıınn ssuullaa--
mmaa kkaalliitteessiinnii bbeelliirrlleemmeekk iiççiinn yyaappııllaann aarraaşşttıırrmmaannıınn
rraappoorruu, 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

980 kuyuya ait bilgiler yer aldı. 
Ender Eltan, hazırladığı raporda, numune alınan 980
kuyunun koordinatlarının yer aldığını belirterek, yer-
lerinin coğrafi haritalarda gösterildiğini söyledi. 
Yaşanan küresel ısınma sonrası yerüstündeki su kay-
naklarının 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 değer-
lendirildi; 
BBeeyyppaazzaarrıı:: İlçenin kuzey ve güney bölgeleri ile
Kirmir Çayı alüvyonlarında iyi kalitede, batıda neo-
jenin tuzlu jipsli birimlerinde kötü kalitede sular çık-
maktadır.

22000044 sseeççiimmlleerriinnddee vvaaaatt eettmmiişşttiinniizz
VVaaaattlleerr;; OOyy AAllmmaakk iiççiinn ddeeğğiill,, yyaappmmaakk iiççiinn

vveerriilliirr.. 55 yyııll ggeeççttii hhaalleenn pprroojjeeddeenn hhaabbeerr yyookk..

KKııbbrrııssccııkkttaa KKıışşaa GGiirreerrkkeenn
SSoonn ggüünnlleerr ddeeğğeerrlleennddiirriilliiyyoorr..

KKaallddıırrıımm vvee PPaarrkkee ÇÇaallıışşmmaallaarrıı
Kışa girerken Kıbrıscık Belediyesi çalışmalarına hızla devam ediyor. Beypazarı cad-
desinin sol tarafına yapılan kaldırım ve parke döşenmesi tamamlandı. Böyleceilçenin
girişi dahada güzelleştirilmiş oldu.
BBoolluu YYoolluunnddaa ççaallıışşmmaallaarr ddeevvaamm eeddiiyyoorr
Bolu yolundaki yol yapım çalışmalarına Kökez Köyü önünden başlandı. Çalışma
Karaköy köyü istikametine doğru devam etmektedir. 
SSuu AArrkkıı ÇÇaallıışşmmaallaarrıı
Kıbrıscık İlçesi sulama suyuna gelen ark için Özel İdare Müdürlüğünden temin edilen
boruların döşenmesine başlandı. Bu çalışmalara Kıbrıscık belediyesi araç-gereç ve per-
soneli ile destek verdi.

2004 yılı seçimleri için su projeleriniz arasında yer alan 2 nci vaad ‘’TTaakkssıırr’’ddaakkii iiççmmee ssuuyyuu
hhaattttıı ttaammaammllaannddııkkttaann ssoonnrraa yyııllllaarrddıırr ssuu pprroobblleemmii ççeekkeenn GGüürraağğaaçç,, YYeeşşiillaağğaaçç,, BBaaşşaağğaaçç mmeevvkkii--
iinnddeekkii ççiiffttççiilleerriimmiizzee oo bbööllggeeddeekkii bbeelleeddiiyyee ssoonnddaajjllaarrıınnddaann ttaarrıımmddaa kkuullllaannııllmmaakk üüzzeerree ssuu vveerr--
iilleecceekkttiirr..’’‘‘ vaadiniz ne oldu. EEvveett BBeelleeddiiyyeemmiizz ggöörrüüllddüüğğüü ggiibbii ççookk ççaallıışşııyyoorr.. 

Bu belgeler asparagas
belge değil. Beypazarı
Belediyesinin belediye
bültenleri. Beypazarı
Belediyesi olarak
Beypazarı halkına
dağıtılan buroşürler.
2004 yılı seçim vaat-
leri için bastırılan
MMHHPP BBeeyyppaazzaarrıı
BBeelleeddiiyyee BBaaşşkkaann aaddaayyıı
MMaannssuurr YYaavvaaşş 22000044--
22000099 PPrroojjeelleerriimmiizz adlı
seçim kitapçığından
alınan bilgiler. 55
proje var bu kitapçıkta
5-6 proje hariç hangisi
tam olarak gerçek-
leştirildi. İlçenin en
önemli sorunu su.
Su problemine kesin
çözüm kuyu suların-
dan ilçeye gönderilen
tuz oranı ve kirec mik-
tarı 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...

Kaynak 15 Ocak 2008
Yeni Yıldız Gazetesi

SSOONN YYIILLLLAARRIINN EENN BBÜÜYYÜÜKK PPRROOBB--
LLEEMMİİ KKUURRAAKKLLIIKK VVEE SSUUSSUUZZLLUUKK

22000033 YYııllıınnddaa bbiizz
uuyyaarrddııkk SSeebbiill
ÇÇeeşşmmeelleerree SSaaaatt
BBaağğllaannddıı..
Beypazarı’nda vatan-
daşlar tarafından yap-
tırılan sokak çeşmeleri
saatsiz di ve harcanan su
bedelleri belediyeden
karşılanıyordu. 2003
yılında uyarımız üzerine
mantar gibi çoğalan
sokak çeşmelerine saat
bağlandı ve bazı çeşmel-
er kapatıldı. Suyun heba
edilmesi önlendi. 

iişşttee
vvaaaattlleerriinniizziinn

bbeellggeessii!!....

iişşttee
ççaallıışşmmaallaarrıınnıızzıınn

bbeellggeessii!!....

iişşttee
22000011 yyııllıı

vvaaaattlleerriinniizziinn 
bbeellggeessii!!....



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

2288 KKaassıımm 22000088 CCuummaa YYýýll::44  SSaayyýý::220055 KKuurruulluuşş::11999966 FFiiyyaattýý:: 7700..-- YYKKrr
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’

IIÞÞIIKKLLII TTAABBEELLAA
BBEEZZ AAFFÝÝÞÞ--BBRRAANNDDAA  AAFFÝÝÞÞ

SSÝÝPPAARRÝÝÞÞLLEERRÝÝNNÝÝZZ  ÝÝÇÇÝÝNN

OORRTTAA AANNAADDOOLLUU

RREEKKLLAAMM AAJJAANNSSII

HHÝÝZZMMEETTÝÝNNÝÝZZDDEE..

TTEELLEEFFOONNUUNNUUZZ

YYEETTEERRLLÝÝ

KKeemmaall ÇÇEELLEENN

TTEELL::776622 5511 6633

CCeepp::00..553322..555577 9988 5533

BBEEYYPPAAZZAARRII

HHAAFFTTAALLIIKK MMÜÜSSTTAAKKÝÝLL SSÝÝYYAASSÝÝ BBÖÖLLGGEE GGAAZZEETTEESSÝÝ

BBeeyyppaazzaarrıı iiççiinn HHaavvaa DDuurruummuu
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 bölgel-
erde 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 olun-
malı. 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:
AAnnkkaarraa:: 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 yağ-
mur olabilir. Yarın ısınmaya başlayacak. 12 6
İİssttaannbbuull:: Parçalı ve çok bulutlu, bugün hava yine
soğuk, öğleden sonra hafif yağmur geçişleri
görülecek. Pazar günü ise önemli bir yağış beklen-
miyor, hava daha sıcak ve daha açık olacak.
Anadolu yakasında kuvvetli olmak üzere aralıklı
yağmur ve sağanak yağışlı 11 8
İİzzmmiirr:: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak
yağışlı, Rüzgar sert ve yağmur var. pazar günü de
bulutlu geçecek. 20 13
AAddaannaa:: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saat-
lerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürülülü
sağanak yağışlı Hafta sonu güneşli ve sıcaklık
yükseliyor. 21 9
AAnnttaallyyaa:: Parçalı zamanla çok bulutlu 22 13
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak
üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesim-
leri gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur
ve kar yağışlı 15 12
TTrraabbzzoonn:: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak
üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16 11
EErrzzuurruumm:: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı çok
bulutlu 9 -4
DDiiyyaarrbbaakkıırr:: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı
çok bulutlu 17 5
Bugün Eskişehir 4, Sivas 1, Niğde 5 derece. 
BBuurrssaa::Bu akşam ve gece ara ara yağmur yağacak.
13, 

Beypazarında  beklenen
hava durumu ve günün en
yüksek sıcaklıkları 6 günlük
tahmin raporu  şöyle:

Sıcaklık (ºC) 11,2
Nem (%) 63
Basınç (hPa) 1011,7
Görüş (km) .......
Rüzgar (km/sa) Doğudan 2

29  Kasım Cumt.
En Yüksek 

8°C 
En Düşük 

-4°C

30 Kasım  Pazar
En Yüksek

10°C 
En Düşük

1°C

01 Aralık   P.tesi
En Yüksek

12°C 
En Düşük

0°C

02 Aralık  Salı
En Yüksek

14°C 
En Düşük

1°C

03 Aralık  Çrşam.
En Yüksek

15°C 
En Düşük

2°C

04  Aralık  Perşem.
En Yüksek

14°C 
En Düşük

2°C

OORRTTAA AANNAADDOOLLUU
RREEKKLLAAMM AAJJAANNSSII

DDİİJJİİTTAALL BBAASSKKII MMEERRKKEEZZİİ
SSAAÇÇ TTAABBEELLAA,, IIÞÞIIKKLLII TTAABBEELLAA,, AAĞĞAAÇÇ TTAABBEELLAA 
PPÝÝRRÝÝNNÇÇ TTAABBEELLAA,,  BBEEZZ AAFFÝÝÞÞ,, BBRRAANNDDAA AAFFÝÝÞÞ,,

BBÝÝLLGGÝÝSSAAYYAARRLLII FFOOLLYYEE KKEESSÝÝMM,, DDİİJJİİTTAALL BBAASSKKII
RROOZZEETT,, ÞÞÝÝLLTT,, BBRROOVVEE,, PPLLAAKKEETT,, KKAAÞÞEE

KKÝÝTTAAPP,, DDEERRGGÝÝ,, GGAAZZEETTEE,,  DDÝÝZZGGÝÝ VVEE BBAASSKKIILLAARRIINNIIZZ,,
BBRROOÞÞÜÜRR,, AAFFÝÝÞÞ  vvee KKAATTAALLOOGGLLAARRIINNIIZZ HHAAZZIIRRLLAANNIIRR -- BBAASSIILLIIRR..

DDÝÝJJÝÝTTAALL BBAASSKKII SSÝÝSSTTEEMMLLEERRÝÝMMÝÝZZLLEE  BBAASSKKIILLAARR
OOrrttaa AAnnaaddoolluu AA..ÞÞ.. GGaazzii GGüünnddüüzzaallpp ÝÝþþ MMeerrkkeezzii PPaazzaarr KKaattýý NNoo::77--3322 

TTeell::776622 5511 6633  FFaaxx::776622 6677 7700  BBEEYYPPAAZZAARRII//AANNKKAARRAA
KK.. ÇÇeelleenn GGssmm::00..553322..555577 9988 5533 --00..554422..776622 5511 6633

SU
DAN

TASAR
RUF

ÇÇiiffttllii 5500 YYTTLL
TTeekkllii 4400 YYTTLL

Windows Proğramları
Windows XP, Windows Vista Proğramları

Windows Ofis Proğramları
ŞŞiirrkkeett vvee İİşşlleettmmeelleerree MMuuhhaasseebbee PPrrooğğrraammllaarrıı

DDeemmoollaarrıınnıı ddeenneeyyiinn.. HHooşşuunnuuzzaa ggiittmmeezzssee AAllmmaayyıınn!!....
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
ÇÇooccuukkllaarrıınnıızzıı PPoorrnnoo ssiitteelleerrddeenn,, KKuummaarr ssiitteelleerriinnddeenn,,

ZZaarraarrllıı ssiitteelleerrddeenn,, OOyyuunn SSiitteelleerriinnddeenn,, 
KKoorruummaakk iissttiiyyoorrssaannıızz MMyy YYaazzııllıımm İİnntteerrbbeett FFiillttrreelleemmee

PPrrooğğrraammıı CCDD’’ssii SSaaddeeccee 1199 YYTTLL

FFOOTTOOÐÐRRAAFF
AALLBBÜÜMMÜÜNNÜÜZZDDEEKKÝÝ TTÜÜMM

FFOOTTOOÐÐRRAAFFLLAARRIINNIIZZ
VVCCDD -- DDVVDD AALLBBÜÜMM HHAALLÝÝNNEE

GGEETTÝÝRRÝÝLLÝÝRR..
11 CCDD AALLBBÜÜMM 113300 YYTTLL..

DDÜÜĞĞÜÜNN SSÜÜNNNNEETT NNİİŞŞAANN
VVİİDDEEOO KKAASSEETTLLEERRİİNNİİZZ

CCDD YYEE AAKKTTAARRIILLIIRR
OORRTTAA AANNAADDOOLLUU RREEKKLLAAMMCCIILLIIKK AA..ÞÞ..
GGaazzii GGüünnddüüzzaallpp ÝÝþþ MMeerrkkeezzii PPaazzaarr KKaattýý NNoo::77--3322
TTeell:: 776622 5511 6633  FFaaxx:: 776622 6677 7700  BBEEYYPPAAZZAARRII//AANNKKAARRAA

KKeemmaall ÇÇEELLEENN  GGssmm:: 00..553322..555577 9988 5533

BBİİRRLLİİKK DDEERRNNEEĞĞİİNNİİNN
BBUU HHAAFFTTAAKKİİ KKOONNUUĞĞUU

CCEENNGGİİZZ YYIILLMMAAZZ
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 kapatıl-
ması ile ilgili Anayasa Mahkemesinin kararı

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 bil-
gilendirildi. 
Yılmaz ayrıca Belediyecilik ve halkla ilişkil-
er konularında bilgiler sundu. 

BBAAYYRRAAMM İİÇÇİİNN KKÜÜLLTTÜÜRR TTUURRLLAARRII
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 “Konya-
Kapadokya” turu da seçenekler arasında yer alıyor. 

TTuurrccuullaarrıınn 33--44 GGeecceelliikk TTuurr PPrrooğğrraammllaarrıınnddaa
BBEEYYPPAAZZAARRII ddaa vvaarr.. 

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. 
““TTEELLEEFFOONN TTRRAAFFİİĞĞİİ BBAAŞŞLLAADDII”” 
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 misafir-
lerinin 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. 
““RRAAMMAAZZAANN''AA GGÖÖRREE YYÜÜZZDDEE 5500 DDÜÜŞŞÜÜŞŞ”” 
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. 


