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Su Şebekesi eski, borular Asbestli

2004 seçimlerinde tekrar MHP’den aday olan
Mansur Yavaş Beypazarı Su meselesini kökünden çözmek için Seçim kitapçığında 55 hedef ve
proje koyarak oy istedi. Aradan 5 yıl geçti 55
projeden sadece 4-5 proje bitirildi. diğer projeler
seçim kitapçığında seçim broşürü olarak veya
evraklar üzerinde proje olarak kaldı.
AK PARTİ BEYPAZARI BELEDİYE
BAŞKAN ADAY ADAYI YAŞAR HIZ SU
KONUSUNDA SRT’DE YAPTIĞI CANLI
KONUŞMADA ŞU AÇIKLAMALARDA
BULUNDU.
Alt yapıda büyük problemimiz su. İçme suyu ile
*www.yeniyildizgazetesi.com

ilgili Su Şebekesi
İbrahim Demir döneminde yapıldı. Bu
şebeke kansorejen
madde ihtiva eden
asbestli borular.
Asbest dünyanın her
tarafında yasaklandı.
Türkiye’de de asbestli
su getirilen yerlerin alt
yapıları, boruları değiştirildi. Beypazarı’nda
büyük bir alt yapı seferberliğine gidilmesi lazım.
Asbestli su boruları tamamen sökülüp değiştir-

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

Aday Adaylarının projeleri arasına girmeye
başladı. Sefa Varlık da
kalitesiz su meselesini
çözmek için Arıtma
Tesisi Kurulmasını
düşünüyor. Varlık
Teknik yatırımlar
arasında öncelikli
yatırım olarak Arıtma
Tesisinin Kurulmasını
projeleri arasına aldı.
Devam edecek

ilmesi gerekiyor.
BEYPAZARI SULARI İÇİLMİYOR
Beypazarı sularının içilmemesi asbestli borulardan dolayı değil. Asbestle ilgili değil. Beypazarı
suları içilecek vasıfta, evsafta değil. Yani
lezzetli değil. Tadı yok.
Aspesli su boruları nedeniyle sular içilebilirmi
içilemezmi asbestle ilgili internet sitelerine girin
bakın. İçilebilir mi içilemezmi öğrenin.
Yalnız Asbestli su borularının ivedilikle
değişmesi lazım.
AK PARTİ ADAY ADAYI SEFA VARLIK
Beypazarı’nda su problemi Belediye Başkan

*www.ortaanadoluas.com

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com
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‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’

Dijital Baskı-Tasarım
İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.
TE LEFONUNUZ
YE TERLÝ

Ak Parti A. Adayı İnş. Müh. Yaşar HIZ;

‘’Beypazarı hızla değişecek’‘
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Ak Parti

uygun
gördüler.’‘
açıklamasını
yaptı.
Yaşar Hız;

Beypazarı
Belediye
Başkan
Aday Adayı

İnşaat
Mühendisi Ak
Parti İl Genel
Meclisi Üyesi
Yaşar Hız
seçim çalışmalarına hız
verdi.
Beypazarı
Hız’la
değişecek
sloganı
ile çalışmalarına devam eden Hız;
‘’Beypazarı değişecek,
bu değişimde geç
kalındı ve bu değişimin
hızlı bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Bu
yüzden Hızlı değişim
için Ak Partiden aday
olmaya talibim.’‘dedi.
Hız 1989 da Belediye
Meclisi Üyesi olarak
aktif siyasete başladım.
1997 ilçe başkanlığı,
2002 yılında Ak Partinin
kuruluşunda Ak Parti
Milletvekili Aday Adayı
oldum. 2004 yılında
Belediye Başkanlığına
aday adayı oldum. Aday
olamayınca teşkilat İl
Genel Meclisi Üyeliğine

‘’Her
şey insan
için.
Beypazarı

FORUM

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

İÇİMİZDEN ÇIKAN DEĞERLER
Beypazarımız iç çekişmelerden dolayı bürokrat
yetiştirememiş, siyasetçi yetiştirememiş, iş adamı
yetişmemiş nedense.
Yıllardır bu köşelerden yazdık.
Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun içimizden
çıkan insanları yükseltelim, birlikten kuvvet doğar, el
ele verip yükseğe daha yükseğe taşıyalım demiştim.
Düşüncelerim hep aynı, değişmedi.
Yazısı Sayfa 2’de

insanı aşını işini daha iyi
büyütebilmek, eğitimini
daha iyi yükseltebilmek,
Beypazarı insanımıza bu
günden daha iyi bir gelecek sağlayabilmek.
Bütün mesele bu.
Siyasette uğraşan insanların öncü olmalarından
dolayı daha büyük
sorumluluğu var.
Beypazarında kopuk
siyaset yapıyoruz.
Beypazarı’nda kapalı
siyasetin dışına çıkmamız lazım.
Beypazarı dışarıya
çok adam çıkarmış
bir ilçe değil. Ben İl
Genel Meclis Üyesi
olduktan sonra
bunu daha iyi
gördüm. Mesela
Kızılcahamam,
Bala Ankara siyesetinde çok hakimler.
Bunlar zaman içinde
ekonomik sıkıntılardan
göç vermişler Ankara’da
zemin edinmişler. 3
konuda
Kızılcahamamlılar ve
Balalılar öndeler.
Siyasetçi, Ticaretçi,
Bürokrat.
Kendi içimizdeki bir
döngüden dolayı dışarı
çok açılamamışız.
Dışarıdan bizi yönlendirecek çok az siyasetçi
var. Onlarda kendi

düşünceleri doğrultusunda Beypazarı’nı yönlendirip şekillendirmek
istiyorlar. Bunlar eski
siyasetçiler. Onlara bağlı
uzantılı insanlar da
onların açtığı yolda en
büyük hedefi Belediye
Başkanlığı olarak görüyor. Beypazarı’nda son 25
yılda 2 Belediye Başkanı
gördük. Yapı, çok
başkan görmeye müsade
etmedi. Şu anda bir
boşluk doğar gibi oldu.
Mevcut Belediye
Başkanı ben siyasete
Ankara’da devam edeceğim dedi. Siyasetle
uğraşan insanlara yol
açılmış oldu. Önceden
bu yol kapalıydı. Siyaset
bir grubun içinde öğrenilerek gelinen bir olay.
Birden siyasetçi olunmuyor ve Beypazarı’nda
kolay siyasetçi yetişmiyor. Yetişenler ise parmakla gösterilecek kadar
az. Türkiye siyasetine
baktığımızda 2 temel
var. Aslında bir temel
var hepsi ordan çıkıyor.
CHP den ve DP’den
80 yıl öncesi
Beypazarı’nda 3 grubun
temsilcisi vardı. AP
gençliği, MSP gençliği,
MHP gençliği.
1980 de Adalet Partisi
siyasetçileri siyasetten

kaçıyor. Onun yerine
kurulan ANAP’da
Adalet Partisi standardlarında en iyi eğitim görmüş 84 şartlarında
yetişen bir kadro vardı.
1989 da bir kırılma oldu.
Siyasetçiler tasfiye oldu.
Zayıf ilçe başkanları
dönemi, Güçlü Belediye
Başkanlığı dönemi
başladı. İbrahim Demir
yapıyı şekillendirdi.
Yönetimi ele geçiren
karşı tarafı ezmeye
başladı. Seçilmiş krallık
devri o zaman başladı.
1989 da Mansur Yavaş
Sezai Pekuslu’nun
tasafiye ettiği bir hareketle Hüsnü
Bayramoğlunun
adaylığında siyeset
yeniden şekillendi ve iki
kutuplu siyaset doğdu. 2
güçlü isim ortaya çıktı.
İbrahim Demir, Mansur
Yavaş. Bu da çatışma
kültürünü yarattı. Bu
çatışma kültürü devam
ediyor. Karşı tarafa
kızanlar beriki tarafta
yer aldılar. Birileri ötekileştirildi. Siyaset zemini
bu güne geldi.
Yeni nesil açılımlı,
tartışmalı bir şey görmüyorlar. Sadece lidere
bağlı siyaseti gördüler
ve ona alıştılar.
Gençlerin çatışmalı

havadaki çatışmalarından sonuç almak istiyorlar. Çatıştırmanın
getirdiği nema ve çatışmanın getirdiği zararlar
var. 20-25 yıllık süreçte
insanlar bana rakip olur
endişesi ile insanların
önü kesildi. Siyasetçiler
tasfiye edildi. Bu tasfiye
politikasından dolayı
Beypazarı’nda yetişmiş
siyasetçimizde yok.
Bürokratımız hiç yok. İş
adamlarımız yok.
Dışardaki iş adamlarımız
kendi çabaları ile bir
yere gelmişler. Yerli iş
adamımız yok.
Beypazarı’nın önünü
açmak için dışarıdan,
çinden adam getirtemeyiz. Beypazarlılar açacak
bunu. Burda da bilgili
iradeli tecrübeli insanlar
yetişmesi gerekiyor.
Bunların önünü
açmazsan yarin rakip
olur endişesiyle kimle
açacaz bunun önünü.
Gelinen nokta koca bir
sıfır. Beypazarı’nın önü
tıkanmış durumda.
Siyasette tıkanmış
durumda, Ticarette
tıkanmış durumda.
Çatışma, çatışan insanlara güç veriyor.
Çatışılan alanlara zarar
veriyor. Uruş bu çatışmanın bedeli olarak

Kemal ÇE LEN

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

nüfusu düştü ve beldelikten düştü.
Beypazarı halkında tepki
mantığı var. Siyasetle
uğraşanlar cezalandırıldığı için sessiz,
suskun ve içine kapanık
bir tavır içinde.
Tepkisini sandıkta veriyor. Birileri vize verirse,
yol verirse insanlar
siyasete giriyor.
Beypazarı halkı projelere bakmıyor.
Başkanlarının yapıp yapmadığı projeleri sorgulamıyor. Tepkiye bakıyor.
Bu tasfiye politikasından
dolayı Beypazarı’nın
önünü açıp kasabadan
şehir durumuna
geçirmek için imar
değişikliğine gitmek
lazım.
Beypazarı’nın coğrafi
durumuna baktığımızda
Beypazarı İl olabilecek
durumda.
İmarı ile ilgili büyük
değişikler yapmak lazım.
Beypazarı ikiye ayrılmış
durumda. Eski
Beypazarı ile ilgili projelerimiz, Yeni
Beypazarı ile ilgili projelerimizin olması lazım.
Bu da imar değişikliği
ile alakalı olacak. Bu da
benim mesleğim.
Beypazarı’nın

ticaretinde tıkanmışlık
var. Bunların anjiyo
olması lazım yani açılması lazım. 30 senelik
ticari alışkanlığımızın
dışına çıkmak lazım.
Bunlarla ilgili klasik
ticari anlayışımızın dışına çıkmak lazım.
Derneklere, kooperatiflere başkan bulamazsınız Belediye
başkanlığı denince çok
katılım olur.
Benim Belediye başkanı
olmam halinde yapı yeni
dönemde çok
güçlendirilmiş Belediye
Başkanını değil, şeffaf,
katılımcı Belediye
Başkanlığını getirecek,
çok adam yetiştirilecek.
Ekonomik, siyasi ve
bürokrasi olarak önünün
açılması gerekiyor.
İştişareye açık, uzlaşmacı olunacak. Belediye
meclisi ve belediye
ihaleleri canlı yayınlanacak. Muhalefet
başkanları ve bürokrasi
ile çatışmadan yapılacak
projelerde ana başlıkları
ile iştişare edilecek.
Müşterek hareket etmek
zorundayız. Kim yaparsa
yapsın doğru yapılan her
proğramın arkasında olacağız.

Kurban Bayramınız Mübarek Olsun
Yaşar HIZ/İnşaat Mühendisi
Ak Parti İl Genel Meclisi Üyesi
Ak Parti Beypazarı Belediye Başkan A. adayı

Beypazarı yemekleri Ankara'da
Haberi 2’de
Beypazarı’nda
fidan üretimi çalışması
Haberi Sayfa 2 de

Safranbolu ve
Beypazarı’na rakip geldi:
Odunpazarı Haberi 2’de
CHP'nin adayı;
‘Atatürkçü imamım’

Haberi 3’de

Yılın son uzun
tatili başlıyor

Haberi 3’de

Doçentler BKM`nun
merkezinde

Haberi 3’de

Üniversite-Sektör
İşbirliği

Haberi 3’de

Kriz nedeniyle anlaşmalı
boşananlara Dava.

Haberi 3’de

THK’dan kırtasiye
yardımı
Haberi 3’de

MHP'li Başkanın
Demirel sevgisi

Haberi 3’de

HABER
ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

KÜLTÜR-EDEBÝYAT

Safranbolu ve Beypazarı’na rakip geldi: Odunpazarı
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Tarihi evleriyle ünlü
Safranbolu ve Beypazarı
gibi bir ilçe daha var;
Odunpazarı. Eskişehir’in
ilk yerleşim yerlerinden
biri olan ilçedeki tarihi
evler belediye tarafından
restore edildi. Daha
sonra harabe halindeki
Atlıhan; lületaşı, toprak
kap, gümüş ve cam gibi
el sanatlarının üretildiği
bir merkeze
dönüştürüldü. Proje kapsamında ilçede, Lületaşı
Müzesi de açıldı
Eskişehir’in en önemli
tarihi değerlerinden biri
olan Odunpazarı ilçesi
geleneksel Türk mimarisine uygun tarihi Türk
evlerinin bulunduğu bir
yer. 20’nci yüzyılın
başlarında göç vermeye
başlayan bu bölgede tarihi evler de kendi kaderine terk edilmişti.
Odunpazarı Belediye

Başkanı Burhan Sakallı,
bundan dört yıl önce
Kültür Bakanlığı ile
işbirliği yaparak, eski
evleri yenileme çalışmalarına başladı.
Eskiden kültürel ve
ticari hayatı simgeleyen
Odunpazarı Evleri
restore edilerek kültür
hazinemize yeniden
katıldı. Evler, orijinalinden esinlenilerek restore
edildi. Odunpazarı
Evleri Yaşatma Projesi
kapsamında tarihi
Atlıhan Çarşısı da
yeniden inşa edildi ve
burada yaklaşık 23 iş
yeri ve atölye tıpkı
eskisi gibi faaliyete
geçti.
CAZİBE MERKEZİ
ATLIHAN
Atlıhan, 1850’li yıllarda
Eskişehir’in büyük
toprak sahiplerinden
Takattin Bey tarafından

çevre köy,
kasaba ve
şehirlerden
gelen
pazarcıların,
seyyahların ve
köylülerin konaklamaları için
yapılmıştı.
Atlıhan, inşa
edildiği tarihten
günümüze pek
çok kez el
değiştirdi.
Bardakçılar Hanı,
Tavafçı Hanı,
Odunpazarı Hanı gibi
isimlerle anılan Atlıhan,
hem dinlenilip hem hayvanların bakımının
yapıldığı yer olmasından
dolayı bölge halkının da
toplandığı önemli bir
merkezdi. 19’uncu
yüzyılın tamamında ve
20’nci asrın ilk yarısında
bölgenin bütün sosyal,
siyasal ve ekonomik
gündeminin oluştuğu bir
merkez konumunda olan
Atlıhan, 20’nci yüzyılın
özellikle ikinci yarısından sonra eski işlevini
yitirerek metruk ve
harabe bir hal aldı. Proje
kapsamında restore
edilen Atlıhan’ın içine
El Sanatları Çarşısı
açıldı. Buradaki sanat
atölyelerinde lületaşı,
gümüş ve cam-seramik
işlemeciliği, pişmiş

toprak, tezhip, ebru ve
hat gibi yöresel el sanatları yeniden canlandırıldı. Ayrıca çarşı,
içine teşhir ve satışının
yapıldığı bölümler,
restoran ve kafeteryalar
da eklenerek metruk
halde bulunan tarihi eser
sosyal hayata
kazandırıldı.
TARİHİMİZLE
BARIŞTIK
Odunpazarı Belediye
Başkanı Burhan Sakallı,
Atlıhan’ın Eskişehir’e
gelenlerin mutlaka
uğradığı bir yer
olduğunu belirterek
‘Tarihi ile barışık, modern dünyaya açık olan
bu kent kendi alanında
Safranbolu ve
Beypazarı’ndan daha
büyük bir marka olmaya
namzet’ diyor. 2005
yılında çalışmalarına
başladıklarını ifade eden
Sakallı şöyle devam
ediyor:
‘Yıllardır sürdürdüğümü
Odunpazarı Evleri
Yaşatma Projesi
meyvelerini yavaş yavaş
vermeye başladı. İlçe;
çarşıları, hanları, alışveriş merkezleri, kır
kıraathaneleri, restoranları, kültür merkezleri,
butik otelleri, ışıltılı
sokakları ve Türkiye’nin
en iyi korunmuş tarihi

ve mimari dokusu ile
yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı bir cazibe merkezi haline
gelme yolunda önemli
bir yol kat etti.’
Dünyanın tek Lületaşı
Müzesi
GÜNÜMÜZDE özellikle süs eşyası ve pipo
yapımında kullanılan,
Türkiye’de yalnızca
Eskişehir’de çıkarılan ve
‘beyaz altın’ olarak da
anılan lületaşının atölyeleri ve satış
mağazaları şimdi
Atlıhan El Sanatları
Çarşısında yaşamını
sürdürüyor. 500 yıllık
ihtişamı ile bilinen
Kurşunlu Külliyesi
içerisinde lületaşından
yapılmış süs eşyaları ve
pipolar lületaşı
müzesinde sergileniyor.
Kısa sürede dünyanın
sayılı müzelerinden biri
olacaklarını belirten
Odunpazarı Belediye
Başkanı Burhan Sakallı
‘Lületaşı müzesinde
lületaşçılığımızın
ulaştığı teknik ve estetik
gelişme düzeyini
günümüzde ve gelecekte
açıkça gösterecek seçkin
eserler yer alıyor.
Dünyanın sayılı
müzelerinden biri olacağına inanıyorum’
diyor.

Eskişehir’in ilk yerleşim
yeri
ESKİŞEHİR’İN ilk yerleşim yerlerinden biri
olan Odunpazarı’nda
Osmanlı Dönemi’nden
kalan ve halen Kurtuluş
Savaşı’ndan izler taşıyan
Odunpazarı Evleri;
Safranbolu, Beypazarı,
Göynük gibi yerlerdeki
mimari özellik ve motifleri taşıyor. Osmanlı
sivil mimari örneklerini
koruyan bu evlerde
geniş saçakları, kapıları,
pencereleri, konsolları,
tavanları, dolapları ve
diğer ahşap işlerinde
büyük bir ustalık göze
çarpıyor. Belediye, 1973
yılından beri birinci
derece SİT alanı olan ve
koruma altında olan
Odunpazarı Evleri’nin
kültürel ve kentsel
mirası gelecek nesillere
aktarmak için
‘Odunpazarı Evlerini
Yaşatma Projesi’ adı
altında 2005 yılında işe
koyuldu. Bu projeye
başta Kültür Bakanlığı
olmak üzere, Anadolu
Üniversitesi Mimarlık
Bölümü, sivil toplum
kuruluşları, Vakıflar
Genel Müdürlüğü de
destek verdi.
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lçesinde kaliteli tohum elde
edilmesi için orman gen kaynaklarının doğal ortamında korunmasına
yönelik çalışma başlattı.

Beypazarı
Fidanlık Şefi
Korkut
Özdemir, ağaçlandırmada
ihtiyaç duyu-

lan kaliteli tohum üretimi
için orman gen kaynaklarının doğal ortamında korunmasına yönelik
araştırma ve uygulama
çalışmaları yaptıklarını

BÖLGEYÝ WEB’LÝYORUZ

ORTA ANADOLU A.Þ. WEB HÝZMETÝNÝ AYAÐINIZA GETÝRDÝ.
tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
ODTÜ nic.tr Ýdari sorumluluk yetkimizle
.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
tescillerini de biz yapýyoruz

Alan adı tescili ve Hosting bayililiklerimizle

.com - .net - .org - .býz - .ýnfo
alan adý tescillerinide biz yapýyoruz.
Web sitenizin yayýnlanmasý hizmetinide biz veriyoruz.
Domain paketlerinizi de bizden alabilirsiniz.
Sýnýrlý ve sýnýrsýz Paketleriniz bizden.
Evinizden, veya iþyerinizden sitenizin kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz.
Ýsterseniz tüm hizmetleri bizim yapmamýzý talep edebilirsiniz.
Beypazar’na yepyeni bir hizmet ve yeni bir fýrsat.
Domain ve Hosting Paketlerinde
Ýþte size bir Fýrsat
İnternet Hizmetleri Bayisi Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.
Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
Hostinginizi
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
FİYATLARI
Bize Transfer Edin
Ýþte
size
fýrsat.
Orta
Anadolu
Reklamcýlýða
gelin
.
DÜŞÜRDÜK
İmkanlardan
Sizinde bir siteniz olsun.
Yararlanın

Fiyatları Düşürdük

700 MB Web alanı 4 GB Trafik Hızı, 50 adet 20 MB lık mail
Hosting ve Web Alan adı alımı sadece 100 YTL
Web Sitem Yok Elektronik Posta Adresi Alabilirmiyim? Evet Herkese Elektronik Posta
Ýsterseniz Web tasarýmlarýnýzý da biz yapýyoruz.
Kendinizin yaptýðý veya baþkalarýna yaptýrdýðýnýz Web sayfalarýnýz var, ama siteniz yok.
Gelin size bir site kuralým. Hemde size özel elektronik posta hesabýnýz olsun.
Tel:762 51 63 Beypazarý/ANKARA

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

söyledi. Özdemir, "Bu
bölgelerdeki ağaç türlerinden alınan tohumlarla yetiştirilen fidanlar,
Türkiye’nin çeşitli yerlerine dikilerek, orman-

ların daha da artması
sağlanacak" dedi.
Özdemir, Nallıhan ilçesi
Tekirler, Sopçalan, Sekli
ve Dudaş köylerinde
ardıç, Beypazarı’nın

Eyriova Yaylası’nda ise
kızılçam ve karaçam gen
koruma sahaları oluşturduklarını bildirdi.

Beypazarı yemekleri Ankara'da

Ankara'nın turizm merkezi Ankara Kalesi'nde,
müşterilere Beypazarı yöresel yemeklerinin
sunulduğu lokanta yoğun ilgi görüyor.

Ankara'nın turizm
merkezi Ankara
Kalesi'nde, müşterilere
Beypazarı yöresel
yemeklerinin sunulduğu
lokanta yoğun ilgi
görüyor.
"Tek rakibimiz anneniz"
sloganı ile başkentte
hizmet vermeye başlayan
"Ankara Sofrası", bakan,
milletvekilleri ve
yabancı turistlerin gözde
mekanı oldu.
Değirmencioğlu
Yönetim Kurulu Başkanı
Adil Değirmencioğlu,
Beypazarı yemeklerini
Ankara'ya taşıdıklarını
belirterek, "Ankara'da
otantik nezih bir mekan
oluşturduk.
Bu mekanda Türkiye ve
yurtdışından gelen yerli

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

BU FIRSAT
KAÇMAZ
TEL:762 51 63

yabancı konuklarımıza
Beypazarı yemeklerini
sunuyoruz.
Misafirlerimize yemeğin
yanı sıra geçmiş yılların
özlemini ve damak tadını
yaşatıyoruz.
Beypazarı yemekleri
insanların beğenisini
kazandı. Ankara
Kalesi'nde Ankara
kültürü ve Ankara
yemeklerini konuklarımıza sunuyoruz"
dedi.
Değirmencioğlu, zengin
mutfaklarının
başkentlilere ayrı bir
ziyafet verdiğini
anlatarak, "Yöresel
tarhana çorbası, toprak
kaplarda pişen
Beypazarı'na has güveç
yemeği. Pilavdan oluşan

dana eti ile farklı bir
damak tadı yer alıyor. Üç
ayrı güveç çeşidimiz var.
Kuzu etinden Ankara
tava yapıyoruz. asma
yapraklarıyla ün kazanan
Beypazarı'nın yaprak
sarması, cimcik el
yapımı mantıya eş değer,
79 kat yöresel el yapımı
ev baklavası insanlara
geçmişi yaşatıyoruz"
diye konuştu.
Mekanlarına özel bir
dizayn yaptıklarını
belirten Değirmencioğlu,
Sağlık Bakanı Recep
Akdağ, İçişleri Bakanı
Beşir Atalay ve birçok
yerli yabancı konuğu
ağırladıklarını dile getirdi.

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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İÇİMİZDEN ÇIKAN DEĞERLER

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Beypazarımız iç çekişmelerden dolayı bürokrat yetiştirememiş, siyasetçi yetiştirememiş, iş adamı yetişmemiş
nedense.
Yıllardır bu köşelerden yazdık.
Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun içimizden çıkan
insanları yükseltelim, birlikten kuvvet doğar, el ele verip
yükseğe daha yükseğe taşıyalım demiştim.
Düşüncelerim hep aynı, değişmedi.
İçimizden kim çıkarsa çıksın öününü açalım, gidebileceği yere kadar elimizden ne gelirse yapalım, yükselebilmesi için bir omuz da biz atalım görüşündeyim.
2004 seçimlerinde de yazmıştım.
İbrahim Demir ve Mansur Yavaş Belediye Başkanlığı
yaptılar ve içimizden bir değer olarak onları milletvekili
görmek istiyoruz demiştim.
Bu günde aynı düşüncedeyim.
Belediye Başkanı Mansur Yavaş hedefini büyüttü ve
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldu.
MHP Genel Merkezincede adaylığı kesin olarak kamu
oyuna açıklandı.
Eski Belediye Başkanımız İbrahim Demir’de bu dönem
Beypazarı Belediye Başkanlığına aday oldu. Tercihine
saygı duyuyorum. İbrahim Demir de Mansur Yavaş da
içimizden çıkan bir değer.
Geçen dönem Ak Parti Ankara Milletvekili adayı Avni
Erdoğan da var içimizden çıkan değerlerden.
Tavsiyemize uyarak Beypazarı Belediye Başkanlığına
aday olmadı. O hedefini milletvekilliği olarak düşünüyor.
Yine içimizden yetişen siyasilerden İnş. Mühendisi Yaşar
Hız da içimizden çıkan değerlerden biri. O da bu dönem
Ak Parti Beypazarı Belediye Başkanlığına aday adayı
oldu. Aday olur veya olamaz, olursa seçilir seçilmez partinin ve halkımızın tercihi. Benim düşüncem Yaşar
Hız’ın da desteklenerek Ankara’ya milletvekili olarak
gönderilmesi. Ünal Eken de bürokrat olarak desteklenmeli.
İçimizden biri İbrahim Demir’in önünün açılması için
yerel bazda Belediye Başkanlığında destekliyorum. Bu
dönem kazanırsa gelecek dönem milletvekilliği sıralamalarında yer alabilir ve Beypazarı değerlerinden birini
daha Ankara’ya gönderebiliriz.
Küçük görmezsek içimizden çıkan çok siyasetçi var. Ben
de bu ilçenin içinde bulunduğu tıkanmanın açılımı için
aday olmaktan vaz geçtim ve ilçenin önünün açılmasını
destekliyorum. İnşallah Gelecek dönem benim de siyasi
hedeflerim var. Belediye Başkanlığı veya milletvekilliği
hedeflerimiz, düşüncelerimiz arasında.
Tabii bu işler kader meselesi. Bazılarına göre şans da
desek yanlış olmaz. Allah nasip ederse hedeflerimiz
arasında yer alıyor.
Mansur Yavaş içinde aynı düşünceleri taşıyorum. Ama
ona karşı içimde bir kırgınlık var. Keşke kırgınlıklar
başlatılmasaydı da bizim de karınca kararınca desteğimiz
olsaydı ve onu da Ankara’da iyi bir yerlerde görmek
mümkün olaydı.
Ama içimdeki kırgınlık ve üzüntü bana Yavaş için elimi
oynatmama izin vermiyor. Beypazarı’ndaki çevremizden
daha büyük bir çevremiz var Ankara’da. Az da olsa bir
destek sağlayabilirdik ama içimdeki tepki buna engel
oluyor.
Yerel destek Ankara’ya da uzanabilirdi ama olmuyor.
Keşke yaşananlar hiç yaşanmasaydı ama yaşanıyor işte.
Kader ağlarını örerek bu günlere getiriyor. Bu kaderden
kaçılamıyor. Destek ve köstek olmak arasında sıkışıp
kalmış pisikoloji içindeyim. Bunu aşamıyorum. Kendi
içimde iç muhasebe içindeyim.
Tepkim ve tavrım ne olursa olsun Mansur Yavaş’ı da
kendi imkanları içinde bir yerlerde görmek beni sevindirir.
Yaa artık Beypazarı’ndaki kısır çekişmelere bir son verilse. Bundan hepimiz zarar görüyoruz. Etki tepkiyi doğuruyor.
Etki-tepki küçümsediğimi z bir çok sebebin, yarın
karşımızda dağ gibi durduğuna şahit oluyoruz. Bu da
önce taraflar arasında benlere zarar veriyor, sonra tüm
toplumu, dolayısıyla Beypazarı’nı ve Beypazarı halkını,
sonuç olarak da Beypazarı geleceğini etkiliyor.
İnşaallah bu yerel seçim beklentilerin seçimi olacak.
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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

Yılın son uzun tatili başlıyor

Bayram tatilinde Beypazarına gidilir. Yörenin en
güzel kasabalarından biri olan Beypazarı, İpek
Yolu üstünde, özellikle Bağdat’a giden kervanların
konakladıkları önemli bir yerleşim yeri. Eğer önerime uyup bu yolculuğa çıkamaya niyetlenirseniz,
rahat bir ayakkabı giymeyi ihmal etmeyin. Çünkü
kasabanın ara sokaklarında çok yürüyeceksiniz.
Evliya Çelebi’ye göre kasabada duvarları kerpiçten, ikişer katlı 3060 ev varmış. Şimdi bu
evlerin 500 e yakını onarıldı, eski güzelliğine
kavuşturuldu. Onun için insan, dar sokaklarda
yürürken kendini geçmişte dolaşıyormuş gibi
hissediyor.

Doçentler BKM`nun merkezinde

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek
Yüksekokulu doçentleri BKM`de finans sistemini incelediler.

Kasabanın çarşısı da eskiyi anımsatan görüntüler
içeriyor. Bir yanda bakır döven sanatçılar, bir
yanda yemeni diken saraçlar, yorgancılar, ipek
burgu dokuyan ustalar...
Beypazarı’nın, evleri kadar yemekleri de ünlü. Çiğ
börek benzeri Yarımca, Akpüskül üzümünün
yaprağına sarılan, küçük parmak büyüklüğündeki
etli yaprak sarması, etli, tavuklu, sebzeli güveç, 80
katlı baklava damak çatlatan lezzetlerin başında
geliyor. Beypazarı’nın bir de dillere destan "Kuru"
su var. Un, süt ve tereyağı ile yapılan, galeta benzeri bu yiyecek kasabanın gurur kaynağı.
ALTERNATİF: Abant’ta veya Kartalkaya yay-

lalarında yürüyüş, Yedi Göller, Hitit Müzesi.
Kurban Bayramı'nda vatandaşları kültür turlarına
çekmek için 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.

Üniversite-Sektör İşbirliği

Magic Life'in egitim projesi ilk mezunlarini verdi
Turizm-otel işletmeciliği ve rekreasyon mesleki eğitim programı sertifikaları
sahiplerini buldu.

(24.11.2008)
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile AB Eğitim ve
Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) işbirliğinde hazırlanan AB ERASMUS Mesleki Eğitim
Programı kapsamında Ankara Üniversitesi Beypazarı
Meslek Yüksekokulu`ndan beş doçent Avrupa`ya gittiler. Avrupa kültürünü yakından tanıma fırsatı bulan
doçentler Avrupa`daki finans, banka, sigorta ve yerel
yönetimler sistemlerini incelediler.
Araştırma grubunun koordinatörü Öğr.Gör. Sabri
Serkan Kızılsu, AB Projesi kapsamında Almanya,
Avusturya ve Çek Cumhuriyeti`nde incelemeler yaptıklarını ve özellikle BKM Regensburg şubesinde
Türkiye ve Almanya finans sistemini karşılaştırma
fırsatı bulduklarını belirtti.
SİSTEMLER KARŞILAŞTIRILDI
Çeşitli geziler düzenleyen araştırma ekibi,
Regensburg, Ingolstadt ve Hof Bölge Sorumlusu
Akın Sözen eşliğinde BKM (Bausparkasse Mainz)
Genel Merkezi`ni ziyaret ettiler. BKM Bölge
Sorumlusu Akın Sözen Türkiye`den gelen aynı
branştan arkadaşlarımıza finans ve banka sektörü ile
BKM`deki işleyişi daha yakından tanıtmak için
sosyal sorumluluk gösterdik ve hem
Regensburg`daki büromuzu hem de Mainz`daki
Genel Merkezimizi inceleme fırsatı sunduk. Bu
bizim için sevinç ve gurur kaynağı oldu dedi.
Öğretim görevlileri BKM`in Mainz`daki Genel
Merkezi`nde Marketing Servisi, Halkla İlişkiler ve
Kredi Bölümü gibi BKM`in en önemli birimlerini
gezdiler. Teknik gezi esnasında BKM yetkilileri
Turap Dörtkaş, Hermann Litzius ve Bernd Paschen
tarafından yapı tasarrufu kuruluşlarının işleyişi
hakkında geniş bilgi aldılar. Akabinde BKM Bölge
Sorumlusu Turap Dörtkaş Wiesbaden`deki BKM
Bürosu`nda grubu ağırlarken Türkiye`de nasıl ev kredisi alındığını sordu ve BKM`in bu alandaki çalışmalarını tanıttı.

CHP'nin adayı;
‘Atatürkçü imamım’
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14 Kasım 2008 Cuma – Magic Life'in Ankara
Universitesi ile baslattigi Turizm-Otelcilik ve
Rekreasyon Mesleki Egitim Sertifika Programi ilk
mezunlarini verdi. Kuramsal ve uygulama bolumu
tamamlanan projeden mezun olan yeni turizmciler
sertifikalarini torenle aldi. Egitim ve sosyal sorumluluk politikasi cercevesinde iki yildir devam eden
proje, 11 Subat 2008'de baslamisti. Magic Life'in
sponsorlugunda ve Ankara Universitesi ile yurutulen projeye; Ankara Universitesi Surekli Egitim
Merkezi (ANKUSEM) koordinatörlüğünde
Beypazari Meslek Yuksekokulu (BEMYO), Beden
Egitimi ve Spor Yuksekokulu (BESYO) ve Dil
Okulu TOMER de katki sagladi. Magic Life'in
insan kaynaklari yoneticilerinin turizm sektorunde
calismak isteyen 18 yas ustu lise ve ilkogretim
mezunlarini sectikleri proje kapsaminda bu yil 83
katilimcinin egitimleri tamamlandi. Program 12
hafta teorik, 24 hafta ise Magic Life’in Antalya,
Marmaris, Bodrum ve Sarigerme deki kuluplerinde
gerceklestirilen stajla ve sonunda yapilan final
sinaviyla tamamlandi. Toplam 36 hafta suren egitimde ogrencilere, turizm otelcilik genel ve beceri
egitimleri, iletisim, drama gibi kisisel gelisim dersleri, ilk yardim, acil durum, sanat tarihi, calisma
hukuku gibi genel kultur dersleri, kalite yonetim
sistemleri (ISO 9001,14001, 22000) dersleri ile 120
saat Almanca dil dersleri verildi. Turizm Eğitimi
Sertifika Programını tamamlayanlara Antalya
Belek de yapılan törenle sertifikaları verildi.
Magic Life tatil köylerindeki çalışan kalitesinin
artırılması amacı ile gerçekleştirilen projenin
eğitimlerine Ankara Üniversitesi Manavgat

ÖRSEM tesislerinde geçtiğimiz Şubat ayında
başlanmış, üç aylık teorik eğitimin ardından programa katılanlar otellerde gerçekleştirdikleri staj
eğitimlerini tamamlamaları ile setifika almaya hak
kazanmışlardır. Eğitime katılanların Turizm ve
Otelcilik eğitimlerini Beypazarı MYO yürütürken
Rekreasyon eğitimleri Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu tarafından verilmiştir. Programa
katılan adaylara Tömer tarafından da temel
Almanca eğitimi verilmiştir. Başarılı olan adaylara
1 Kasım 2008 günü sertifikaları, Beypazarı MYO
Müdürü Prof.Dr. İlhan Karaçal, Üniversite Rektör
Danışmanı Doç.Dr.Argun Karacabey, ANKÜSEM
Müdürü Yard Doç.Dr. Deniz Billur ve Magic Life
Türkiye Finans Direktörü Coskun Özavnik tarafından verilmiştir. Üniversite-Sektör işbirliğinin turizm alanındaki ilk örneği olan projenin ilk yılki
başarısından sonra, önümüzdeki yılda da
sürdürülmesine Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ile
Magic Life yetkilileri arasında yapılan görüşmelerden sonra karar verilmiştir.

Kriz mazeretiyle anlaşmalı boşandılar
Bartın Konutlu köyünden 12 kadın ekonomik kriz
çıkınca babalarının emekli maaşlarını almak için
kocalarından kâğıt üzerinde boşandı. Köylülerin
şikâyeti üzerine ise haklarında dava açıldı
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Bartın’dan yapılan
bir başvuru krizin faturasını ortaya koydu. Bartın’ın
Ulus ilçesine bağlı 140 haneli Konuklu Köyü’nde
tam 12 kadın, babalarının emekli maaşlarını alabilmek için eşlerinden boşandı. Boşanmalardan
kaygılanan köylü Meclis’e başvurdu, çiftler
“dolandırıcılık” suçundan mahkemeye çıktı.
TBMM’ye başvuran bir köylünün anlatımına göre,
köydeki 12 çift muvazaalı bir şekilde boşandı.
Kadınlar kocalarından boşanır boşanmaz da yeni
kimlikleri ve mahkeme kararıyla SSK ve Emekli
Sandığı’na başvurdu. Ölen babalarının evlenmeden
önce aldıkları dul ve yetim maaşını yeniden alma
talebinde bulundular. Ancak bu kadınlar, kocaları ve
çocuklarıyla beraber yaşamaya devam etti.
Kendilerine maaş bağlanan kadınlar, ekonomik kriz
nedeniyle böyle bir şey yaptıklarını anlatsalar da
köylünün kaygılarını dindiremedi. Boşanma olaylarından kaygılanan bir köylü, çareyi TBMM’ye

başvurmakta buldu. Eşlerinden boşanan kadınları
isim isim TBMM’ye şikâyet etti. TBMM de Adalet
Bakanlığı’na başvurdu.
DAVA AÇILDI • Olay Adalet Bakanlığı’na ulaşınca, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı da kadınlar
hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık daha sonra
yetkisizlik kararı vererek, dosyayı Ulus Cumhuriyet
Başsavcılığı’na gönderdi. Ulus Cumhuriyet
Başsavcılığı, boşanan çiftlerden tespit ettiği Şükriye
B. İle Mustafa B. hakkında “nitelikli dolandırıcılık”
suçlamasıyla dava açtı.
BEYPAZARI’NDA DA ANLAŞMALI BOŞANAN
ÇİFTLERE DAVA AÇILDI.
Boşanan diğer çiftler hakkında da Beypazarı,
Karabük, Denizli ve Keşan Cumhuriyet
Başsavcılıkları’nca kovuşturma başlatıldı. Bu kişilerin de eşleriyle birlikte yaşadıkları tespit edilirse,
onlar hakkında da dava açılacak.
Sosyal Güvenlik Yasası’na göre eşinden boşandığı
halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve
aylıkları kesiliyor. Bu kişilere ödenen maaşlar da
geri alınıyor. Ayrıca bu kişiler dolandırıcılık suçundan da yargılanıyor.

Kriz nedeniyle anlaşmalı boşananlara Dava.

CHP'nin Beypazarı'ndan belediye başkan adayı göstereceği emekli imam İsa Varlı, kendini "Atatürkçü imam"
olarak değerlendirdi. Eşinin de başının kapalı olduğunu
vurgulayan Varlı, tartışmalara neden olan 'çarşaf ve türban açılımı' ile ilgili olarak da "Bir yıl önce eşimin başı
kapalı fotoğrafını götürerek CHP'ye üye olmak istedim.
Takdirle karşılanmıştı. Olması gereken buydu. Taşları
yerine oturtmalı artık" dedi. "Kızım Hacettepe'de
doçent. Oğlum, Hacettepe
Üniversitesi'nde mimar.
Gelinim de mimar. Damadım
doktor" diyen Varlı, kapanma
konusunda kızına ve gelinine
telkininin olmadığını söyledi.
Varlı, kendisini şöyle anlattı:
İlçenin Hacıkara Mahallesi, Karapınar Mevkii 95 ada 98 ve 102 nolu parsellerde, 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. maddesine
"40 yıllık CHP'liyim. 12
göre parselasyon işlemi parsel maliklerince Serbest Harita Mühendisi Göksel Bağlarlı’ya yaptırılmıştır.
Eylül'de mezarlıklarda başiSöz konusu parselasyon işleminin 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi ile
mam iken temizlik işlerine
ilgili Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 13. maddesi ve 3290 sayılı kanunun Ek. 1. maddesine uygun olduğu Belediye Encümeninin
verildim. Gökçek gelir
13/10//2008 tarih ve 2008/44.361 sayılı kararı ile onaylanarak 03/11//2008 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
gelmez görevden aldığı ilk
İlan olunur.
insanlardan birisiyim. CHP'li
olmanın bedelini çok ödedim."

İLAN

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Buna göre, yakın mesafelere seyahat etmek
isteyenlere yaşadıkları bölgedeki turlar, uzun gezi
yapmayı düşünenlere 8-9 günlük turlar öneriliyor.
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.
BEYPAZARI’NDA BAYRAMLAŞMA
Beypazarında Resmi Bayramlaşma tüm kurum
amirlerinin katılımıyla 08 Aralık Pazartesi günü
Halk Eğitimi Merkezinde saat14-15 arası yapılacak.

THK’dan kırtasiye
yardımı

TÜRK Hava Kurumu Beypazarı Şube
Başkanlığı ilçe merkezi ve beldelerdeki
öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.
THK Şube Başkanı M. Ali Dikmenoğlu,
yaptığı açıklamada, kırtasiye yardımının
özellikle ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik
olduğunu bildirdi. Bu kapsamanda okul
idarecileriyle görüşerek ihtiyaç sahibi
öğrencilerin belirlendiğini kaydeden
Dikmenoğlu, 350 öğrenciye kırtasiye
yardımı yapıldığını belirtti. Kurum olarak
öğrencilere desteklerinin süreceğini ifade
eden Dikmenoğlu, 2 yıldır ilçe merkezi ve
beldelerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere
yardımda bulunduklarını kaydetti

MHP'li Başkanın
Demirel sevgisi

Sabahattin Önkibar’ın yazısından küçük bir alındı.
Cumhurbaşkanı hemen yanında oturana dönüyor.
-Mansur Bey siz nasılsınız. Ankara taşrası nasıl?
Demirel'in Mansur Bey diye hitap ettiği kişi
MHP'nin yeni Ankara Büyükşehir Belediye
Başkan adayı Mansur Yavaş. Mansur Bey halen
Beypazarı Belediye Başkanı.
Mansur Yavaş: “Sayın Cumhurbaşkanım
Ankara'daki tablo da Urfa'dan iyi değil. Ekonomik
kriz buhrana dönüştü. Efendim emin olun tablo
2001 kriz günlerinin çok ötesinde.”
Demirel bu bölümde Mansur Yavaş'ı
Beypazarı'nda yaptıkları bağlamında uzun uzadıya
övüyor.

MHP de adaylar resmen açıklandı

Beypazarı Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday
Beypazarı Belediye Başkanlığına Cengiz Özal
aday.

06 politikası

MHP adayı da - muhtemelen - Beypazarı
Belediye Başkanı Mansur Yavaş...
Yavaş, Beypazarı’nı reklam yoluyla, medya ve
yazılı basın aracılığıyla Türkiye’nin en önemli
turizm merkezlerinden biri haline getirmiş
belediye başkanı.
MHP’den aday olan ve adaylığı kesinleşerek
remen açıklanan Mansur Yavaş, “Ankara
Ankaralılarındır” inancında olan ve “06
Politikası” diye bilinen “Ankaralı seçmen”
kitlesinden oy alabilir. Çünkü, Melih Gökçek
Urfa-Halfeti’li, Murat Karayalçın RizeHemşin’li. Ankara’da, “yerli” eksenli bir mahalli lobi var ve güçlü.
Ama Ankara Platformu yöneticileri kızdırdığı
için başkana sıcak bakılmıyor. Ankara
Platformu yazrları bu konuda Mansur Yavaş’ı
eleştirerek ‘’Türistleri kapıağzında karşılayan
Mansur Yavaş ankara Platformu ziyaretçilerine
zaman bile ayıramadı. Birilerine hoşgeldiniz
derken Ankaradan Aday olan Mansur Yavaş’a
Güle güle diyoruz açıklamasını yazdı.

ZAYİ

Ehliyetimi Kaybettim. Hükümsüzdür.
Yasin KAYA

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’’

05 Aralık 2008 Cuma Yýl:4 Sayý:206 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- YKr

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

TEL:762 51 63

Ak Parti Aday Adayı Ünal EKEN’den
Beypazarı’na Konvoylu giriş
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Baþbakanlýk DPT’den Ünal EKEN Beypazarý Belediye Baþkan Adaylýðý Ýçin Ak Parti’ye Müracaat Etti.
AK Parti aday
adaylarý

arasýndaki
yarýþta
kimin
ipi

göðüsleyeceði
merak konusu.
Ünal Eken Çalıştığı
Başbakanlık
DPT’deki görevinden aday olmak için
istifa ederek çalışmalara başladı.
İstifasından sonra
iddialı bir şekilde
Beypazarı’na 76
araçlık konvoyla
giriş yaptı.
2004 seçimlerinde
de Ak Partiden
Beypazarı Belediye
Başkanlığına aday
adayı olan Ünal
Eken İbrahim
Demir’in adaylığı ile
partide kalıp İbrahim

Demir’e destek vermişti.
TAVANDAN
TABANA,
MEMURDAN
BÜROKRATA,
ESNAFTAN EV
KADININA,
HERKESTEN TAM
DESTEK ALARAK
YOLA ÇIKTIM.
Ak Parti Aday
Adayı Ünal Eken
yoğun talep üzerine
aday olduğunu Ak
Parti Beypazarı
tabanından ve Ak
Parti nin üst mercilerde görev yapan
tavan diye hitap
edilen kişilerden de
aday olması
yönünde telkinler
ve baskılar olduğu
için adaylık başvurusunu yaptığını
belirtti. ‘Beypazarı
halkının, memurundan işçisine,
köylüsünden ev
kadınına kadar her
kesimden yoğun bir
talep gördüm ve bu
görevden kaçmayacağımı anladım’
dedi.
ÖMRÜM BEYPAZARI HALKINA
YARDIM VE
HİZMET ETMEKLE GEÇTİ
Beypazarı halkının
yakından tanıdığı
isim olarak aday
adayı olduğunu
belirten Eken;
‘’Ömrünün

Beypazarı halkına
yardım ve hizmet
etmekle geçtiğini
7’den 70 e herkesin
tanıdığını belirtti.
Yoğun bir talep
gördüm ve bu
görevden kaçılmayacağını anladım
Adaylık başvurusu
yapmadan önce
Beypazarı kamu
oyunda nabız yokladığını belirten
Eken ‘son dakikaya
kadar aday olup
olmama konusunda
karar veremedim.
Beypazarı halkının
memurundan işçisine, köylüsünden ev
kadınına kadar her
kesimden yoğun bir
talep gördüm ve bu
görevden kaçamayacağımı anladım’
dedi.
Hayallerle ve
avutmalarla yıllar
heba edildi.
Beypazarı’nın son
10 yılının hayallerle
ve avutmalarla heba
edildiğini, beklenen
hizmeti alamadığını
ve bir balon şişirildiğini ve bu balonun patlamak üzere
olduğunu belirten
Eken;‘Beypazarı’nın
bir evladı olarak hep
üzüntü içindeydim.
Ne olacak bu
Beypazarı’nın sonu
diye düşünüyordum.
Şimdi Allah’ın izni
ile Devletteki bilgi

birikimimi ve tecrübelerimle ve gezilerimdeki gözlemlerimle Beypazarı beklediği ve hak ettiği
hizmetleri benim
aday olup seçilmemle görecektir.
Beypazarı’nın

makus talihini
Beypazarı halkı ile
birlikte yeneceğiz ve
Beypazarı’nı hak
ettiği yere oturtacağız’ dedi
Diğerlerinin hayal
edemeyeceği Dev
projelerle Beypazarı

Yeniden ayağa
kalkacak
‘Diğer adayların
hayal bile edemeyeceği dev projelerim
var. Projelerimi
adaylık dönemimde
halkımıza açıklayacağım’ dedi

Umutla başlayan havuç
hasadı devam ediyor.

Türkiye’nin havuç ihtiyacının yüzde 55’inin karşılandığı Beypazarı’nda
havuç hasadı devam ediyor.
Beypazarı Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan
Orhan, havuç veriminin bu yıl beklediklerinden daha iyi olduğunu
belirtti.
İlçede yaklaşık 20 bin dönüm alanda havuç ekiminin yapıldığını ifade
eden Orhan, 120-135 bin ton arası ürün hasat etmeyi hedeflediklerini
bildirdi. Mayıs, haziran ayında havuç ekimi yapan çiftçilerin, yetiştirdiği
ürünü ekim, kasım aylarında hasat etmeye başladıklarını anlatan Orhan,
"Hasat edilen havucun büyük bir bölümü ’kuyulama’ denilen yöntemle
tarlada toprağa gömerek veya soğuk hava depolarında saklanarak Şubat
ayına kadar muhafaza ediliyor. Şubattan itibaren yerdeki kuyulardan
çıkarılıp yıkanarak paketlenen havuç tüketiciye sunuluyor" dedi.
Havucun çok emek gerektirmesine karşın, değerinin altında satıldığını
ifade eden Orhan, havucun faydaları tam olarak anlatılırsa tüketim daha
da artacağını söyledi.
Beypazarı çiftçisinin Türkiye’nin en kaliteli havucunu yetiştirdiğini
belirten Erdoğan Orhan, yaşadıkları sıkıntılarını şöyle anlattı:
"Kaliteli havuç kumlu toprakta, bol su ile yetişir. Bu bölgenin toprağı
havucun yetişmesi için çok elverişli, ancak yer altı suları, kuraklığın da
etkisiyle son iki yılda büyük ölçüde azaldı.
Havuç, yetiştirilirken çok fazla su ihtiyacı olan bir sebzedir.
Çiftçilerimizin tarlalarının yanı başındaki kuyular kurudu. Tarlasından
3-5 kilometre uzağa sondaj vurarak su bulmaya çalışıyorlar. Çiftçi, sondajla çıkardıkları suyu yapay havuzlarda toplayıp ürünleri bu su ile
yetiştirmeye çalışıyor. Tarım girdileri zaten çok pahalı, bir de sulama
maliyeti arttığı zaman bizler ekim yapamayacak duruma geliyoruz.

Kurban Bayramınız Mübarek Olsun
Ünal EKEN
Ak Parti Beypazarı
Belediye Başkan A. adayı

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

Türkiye genelindeki bahar koşulları iki gün daha
etkisini koruyacak ancak pazar günü Marmara ve
Ege’de hafif yağmur başlayacak. Bayramın birinci
günü önce Marmara’da ardından ise diğer kesimlerde sağanak yağmur ve soğuma bekleniyor.
İç Anadolu Bölgesi’nde yoğun sis ve pustan
dolayı güneş fazla görülemiyor. Sabahları Ankara,
Eskişehir, Çankırı çevresinde görüş mesafesi 1
km’nin altına düşüyor, ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Geceleri ise ayaz var, sıcaklık sıfır
derecenin altında. Bayramın ikinci günü bölgeye
yağış geliyor ve hava soğuyacak.
Yurdun Batı Kesimlerinin Parçalı Zamanla Çok
Bulutlu, Gece Saatlerinden İtibaren Yer Yer
Aralıklı Yağmur Ve Sağanak Yağışlı Geçeceği
Tahmin Ediliyor
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı
kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, gece
saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale,
Gökçeada, Bozcaada, Balıkesir'in Edremit ve
Ayvalık ilçeleri, İzmir il geneli ve Dikili
çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı,
diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde iç bölgelerde yoğun olmak
üzere, yurdun iç ve doğu kesimlerinde İç Ege
(Afyon, Uşak ve Kütahya), Göller Yöresi (Isparta
ve Burdur), İç Anadolu (Konya, Kayseri ve Sivas
başta olmak üzere bölge geneli), Karadeniz'in iç
kesimleri (Bolu, Düzce, Kastamonu, Gümüşhane,
Çorum, Amasya ve Tokat), Doğu Anadolu'nun
batısı (Tunceli, Erzincan, Malatya ve Elazığ) ile
Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde (Diyarbakır,
Batman ve Siirt)] sis bekleniyor.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden
alınan tahminlere göre, yurt genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, yurdun
kuzeybatı kesimlerinde güneybatı, güneydoğu kesimlerinde ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif,
ara sıra orta kuvvette esecek.
Bazı illerimizde beklenen hava durumuyla günün
en yüksek sıcakları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde
sisli, pus oluşmaya devam ediyor. Bayramın ilk iki
günü İstanbul ve Ankara’da sağanak yağmurlu ve
soğuk geçecek.14-4 İstanbul: Parçalı zamanla çok
bulutlu, hava ılık ama lodosla gelen çöl tozlarından dolayı hafif bulutlu ve puslu. Pazar günü yağmur hafif olarak başlıyor19-12 İzmir: Parçalı ve
çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren İzmir il
geneli ile Dikili başta olmak üzere kuzey kıyıları
aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İzmir’de bugün
rüzgar hızını azaltıyor, pazar günü hafif yağmur
olacak. Bayramın ilk iki günü ise hava bulutlanıyor ve soğuyacak. 21-16 Adana: Parçalı ve az
bulutlu Adana’da bayramın ikinci gününe kadar
önemli değişiklik yok, hava parçalı bulutlu ve
sıcak 24-7 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, sabah
saatlerinde yoğun olmak üzere sisli 7Erzurum: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde
sisli 8- -12 Antalya: Parçalı bulutlu 22-13
Samsun: Az bulutlu ve açık 23-7, Trabzon: Az
bulutlu ve açık 17-12, Eskişehir 11, Sivas 10,
Niğde 16, Bursa 19,

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
06 Aralık Cumt.
En Yüksek
16°C
En Düşük
5°C

09 Aralık Salı
En Yüksek
4°C
En Düşük
1°C

07 aralıkPazar
En Yüksek
12°C
En Düşük
3°C

10 aralık Çrşam.
En Yüksek
3°C
En Düşük
-2°C

08 aralık P.tesi
En Yüksek
8°C
En Düşük

4°C

11 Aralık Perşem.
En Yüksek
5°C
En Düşük
-3°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

Tel: 762 51 63 Fax: 762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA

Kemal ÇELEN Gsm: 0.532.557 98 53

