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İİŞŞLLEERRİİNNİİZZ İİÇÇİİNN

HHÝÝZZMMEETTÝÝNNÝÝZZDDEEYYİİZZ..
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BBEEYYPPAAZZAARRII

DDPP AAnnkkaarraa''ddaa YYeerreell SSeeççiimmlleerrddee İİddddiiaallıı
SSüülleeyymmaann SSooyylluu AAnnkkaarraa''ddaa bbaazzıı iill vvee iillççee bbeelleeddiiyyee bbaaşşkkaann aaddaayyllaarrıınnıı aaççııkkllaaddıı..
DDAAMMLLAAMMAA
SSUULLAAMMAA
PPRROOJJEESSİİ
YYEENNİİ
PPRROOĞĞRRAAMMAA
AALLIINNIIYYOORR
Beypazarı İlçe Tarım
Müdürlüğünden ver-
ilen bilgiye göre
Beypazarı Bağözü,
Başören ve Sekli köy-
lerinde Damlama
Sulama Projesi yeni
proğrama alınıyor. Bu
projenin bağlarda ilk
kez uygulanacağı
belirtildi. 
KKOOOOPPEERRAATTİİ--
FFLLEERRDDEE SSIICCAAKK
SSUU PPAARRAASSII
ÖÖDDEEMMEEYYEE TTEEPPKKİİ
Bazı
Koopreratiflerde
Belediyeye hem
sıcak su için hemde
soğuk su için fatura
ödemek zorunda
kaldıklarını belirten
bazı kooperatif
sakinleri şikayetleri-
ni gazetemize anlat-
tılar. Kooperatif
sakinlerinden sait
Aydın; ‘Belediyeden
hem sıcak suya
hemde soğuk suya
okuma parası alınıy-
or, çevre temizlik te
ayrı ayrı ödeniyor.
Bizim 2 evimiz yok
ki 2 ayrı para ödüy-
oruz’‘ diyerek tep-
kisini dile getirdi. 

Soylu, Ankara Plaza
Otel'de düzenlenen
Aday Tanıtımı 1.
Toplantısı'nda yaptığı
konuşmada, DP'nin,
Anadolu'nun genç-
yaşlı, başı açık-başı
örtülü tüm vatan-
daşlarını kucaklayan,
demokrasiyi içine
sindirmiş bir parti
olduğunu söyledi.
Bağımsız olarak
seçimlere girmesi
beklenen Beypazarı
eski belediye başkanı
ve bağımsız belediye
başkan adayı İbrahim
Demir’i partisinden
Beypazarı belediye

başkanlığına gös-
terirken, Sincan
siyasetinin tanınmış
isimlerinden Orhan
Ünsal’da DP Ankara
il başkanı oldu.
Çeşitli partilerden
DP'ye geçen belediye
başkanlarıyla,
belediye meclis
üyelerine, Süleyman
Soylu tarafından
parti rozetleri takıldı.
Keçiören Belediye
başkanı Turgut
Altınok’un kız
kardeşi Günaydın
Altınok’da DP Bala
belediye başkan
adayı olarak açık-

lanırken, Türkiye
genelinde bazı
ilerinde belediye
başkan adayları bu
toplantıda açıklandı.
Yalova'dan Yakup
Koçal, Kırıkkale'den
Mahir Yılmaz,
Uşak'tan Çoşkun
Torlak, Ardahan'dan
Mikail Kayatürk,
Amasya'dan
Süleyman Taşdemir,
Siirt'ten Ahmet
Arıtürk, Bilecik'ten
Cengiz Doğan
belediye başkanlığına
aday gösterildi.
DDPP’’DDEENN AADDAAYY
OOLLAANN EESSKKİİ
BBEEYYPPAAZZAARRII
BBEELLEEDDİİYYEE
BBAAŞŞKKAANNII
İİBBRRAAHHİİMM DDEEMMİİRR;;
‘‘’’KKıırraatt
BBeeyyppaazzaarrıı’’nnddaa
2299 MMaarrttttaa
ŞŞaahhllaannaaccaakkttıırr’’‘‘ ddeeddii..
Bağımsızdan seçil-
erek 3 dönem
Beypazarı Belediye
Başkanlığı yapan,
Beypazarı’nın bu

günkü duruma
gelmesinin temelleri-
ni atarak büyük
başarılara imza atan
ve Beypazarı’nda
büyük bir değişimi
başlatan İbrahim
Demir’in Demokrat
Partiye çok şey
kazandıracağı belir-
tiliyor. 
2004 seçimlerinde
Ak Parti Beypazarı
Belediye Başkan
Adayı olan ve 2009
seçimleri için DP’ye
geçen ve DP
Beypazarı Belediye
Başkanı olan İbrahim
Demir; ‘’Ben sağ
düşünceli bir
insanım. Tarihin akışı
içinde Demokrat
Partinin yerinin ne
olduğunu bilen yüce
türk milletinin kısa
bir zaman içinde bu
saflarda çoğunlukla
yer alacağını ümit
ediyorum. Süleyman
Soylu gibi genç,
dinamik ve siyasetin
içinden gelen bir

genel başkanın
peşinden gitmek ve
bu mutlu mücade-
lenin içinde bulun-
mak benim için onur
mücadelesi olmuştur.
Bu vesile ile değerli
Beypazarlı hemşeri-
lerime bir mesajım
var’‘ dedi. 
Demir;’‘Beypazarı’nı
n mükemmeliyetinde
ve dünyaya tanıtıl-
masında ilk temelini
atan ve alt yapısını
oluşturan benim.
Dolayısıyla
Beypazarı bugün bir
dünya kenti olmuşsa
bu benim başarımdır.
Allah nasip eder de
değerli hemşerilerim
beni mübarek oyları
ile tekrar belediye
başkanlığına getirir-
lerse yarım bırak-
tığım işlerimi
tamamlamak,
yeniden Beypazarı’nı
ihyave imar etmek
için bütün gayretimle
çalışacağım.
Beypazarı’nın ve

belediyenin içinde
bulunduğu durumu
biliyorum. 
Yapılan ve yapıl-
mayan herşeyi
halkımız biliyor.
Başarıları ve
başarısızlığı da
görüyor. Başarı varsa
teşekkür eden
halkımız başarısı-
zlığa da geçit ver-
meyecektir.
Beypazarı benim
Belediye
Başkanlığım döne-
mimde kaybedilen 10
yılı telafi ederek
yeniden büyümenin

ve öne çıkmanın lük-
sünü yaşıyacak.
Beypazarı’na daha
çok övgüler
yağdırılacak. Bunu
halkımız ve ekibimi-
zle birlikte başara-
cağız. Beypazarı
halkı herşeyin en
mükemmeline layık-
tır. Halkımız güveni
ve hizmet edecek
inancı destekleyecek-
tir.  İlçenin kavga ve
kaosa sürüklenme-
sine bu dönem
halkımız geçit ver-
meyecektir. Ben buna
inanıyorum’‘ dedi.

AANNKKEETTİİMMİİZZİİNN
BBUU HHAAFFTTAAKKİİ
SSOONNUUÇÇLLAARRII

2009 Yerel Seçimlerinde kimi Belediye
Başkanı olarak Görmek İstiyorsunuz?

ANAP-H.Avni YÜKSEL (3)
DP-İbrahim DEMİR (36)
MHP-Cengiz ÖZALP (17)
CHP-İsa VARLI (1)
Ak Parti-Tuncer KAPLAN (16)
Ak Parti-Yaşar HIZ (4)
Ak Parti-Ünal EKEN (8)
Ak Parti-Fikri KANIVAR (9)
Ak Parti-Sefa VARLIK (2)
Ak Parti-Mehmet AY (3)
BBP-Kemal TÜRKOĞLU (2)
SP-Mehmet GÖKSU (3)
DSP-Özden ÜNAL (1)
ATP-Salim KÖROĞLU (3)
BAĞIMSIZ-X (0)

DP Beypazarı
Belediye Başkan adayı

İbrahim Demir son
günlerde Beypazarı
Belediyesi tarafından
satılan dükkanlarla
ilgili olarak gazetem-
ize açıklama yaptı. 
Demir; ‘’Başkan bu
kadar acelen ne.

Yangından mal kaçırır
gibi merkezi yerdeki
en kıymetli dükkanları
tek tek satıyorsun.
Belediyenin en büyük
gelir kaynağını
tüketiyorsun. Bu
dükkanları sen mi yap-

tın da satıyorsun.
Ayağını yorgana göre
uzatsaydın da borçlan-
madan hizmet üretsey-
din.  Bu borçların
hangi hizmetlerin
karşılığı olduğunu
bilsek belki biraz

rahatlarız. Dükkanları
satacaktın niye seçim
zamanı nı bekledin.
Dükkanları satarak
belediye borçlarınımı
ödeyecen?..Borçsuz
bir belediye mi
bıarakacan?..’‘ dedi. 

TTUURRİİZZMM VVEE
EEKKOONNOOMMİİ DDOOSSYYAASSII

VVAARRAANN 22//33 BBAALLOONNLLAARR PPAATTLLIIYYOORR

GGeeççeenn SSaayyıınnıınn DDeevvaammıı
TTUURRİİZZMMİİNN İİKKİİNNCCİİ AAYYAAĞĞII İİBBRRAAHHİİMM DDEEMMİİRR
DDÖÖNNEEMMİİNNDDEE AATTIILLMMIIŞŞTTIIRR..
Beypazarı İlçe Kaymakamı Musa Uçar ile uyumlu bir

çalışma içine giren İbrahim Demir ilk defa
Beypazarı’nın Turizm potansiyeli olduğunu gör-
müşler ve çalışmalara başlamışlardır.
1-Beypazarı Kültür Evi Müze açılmış, 

2-Beypazarı kültürel
zenginlerini içine alan
Turizm kitapçığı
bastırılarak Türkiyedeli
tüm muhtarlıklar,
belediyeler, kaymakam-

lıklar ve valiliklere gönderilmiştir. 
3-Turizm Koordinasyon heyeti oluşturulmuş
4-Bugün Terminal Taksi olarak kullanılan yer özel
mimari biçimi ile turizm bürosu olarak yapılmıştır. 

5-Belediye 1997 yılında tanıtım kitapçıkları
bastırarak tüm ülkeye dağıtımı yapılmış aynı zaman-
da gelenlere rehber kitapçığı olmuştur.
6- İlçedeki tarihi kalıntıların restorasyonunun yapımı-
na bu dönem başlanmıştır. (İnözü Girişindeki
Selçuklu Kümbeti, İvaz Dede Türbesi,)
7-Beypazarı’ndaki Tarihi Ahşap evlerin restorasy-
onuna başlatılması için proje hazırlanmış ve meclis
kararı alınmıştır.                         DDeevvaammıı SSaayyffaa 33’’ddee

TTuurriizzmm MMuucciizzeessiinniinn BBeellggeelleerrii

'Cami de bizim,
cemevi de' 

HHaabbeerrii 22’’ddee
BEYPAZARI’NA
İLK KAR YAĞDI

HHaabbeerrii 22’’ddee

H.Avni Yüksel; ‘’
Anavatan Partisinden
Belediye Başkan
adayıyım’‘ 

HHaabbeerrii 22’’ddee
Cengiz Yılmaz Aday

HHaabbeerrii SSaayyffaa 44’’ddee

Karaşar Beldesi,
Toplumsal
Barışı
Müsahiplik
Müessesesiyle
Sağlıyor

HHaabbeerrii 44’’ddee

HHAABBEERR 
ÝÝSSTTÝÝHHBBAARRAATT

TTeell::776622 5511 6633

Ak Partili Karaşar
Belediye Başkanı
Yılmaz Koçak’a
Rakip Aday Çıktı.

HHaabbeerrii 44’’ddee
Uruş Seçime Girecek

HHaabbeerrii SSaayyffaa 44’’ddee

Ak Partiye Resmi
Adaylık Başvuruları
Hızlandı. Ünal Eken,
Mehmet Ay, M.Fikri
Kanıvar’da Adaylık
Müracaatını yaptılar.

HHaabbeerrii 44’’ddee

FORUM
Kemal ÇELEN

ZORUNUZA MI GİTTİ?
Seğmenler Gazetesi geçen

haftada yazmıştı.
Seğmenler Gazetesi internet sitesinde hakkımda yazı
yayınlanmıştı. Bu yazıya yorum köşelerinde cevabi
yazı yazmıştım. Yayınlamadılar. Haklı çıktık yazımıza
yer verilmedi.  Yine aynı kişi bu sefer bizim
yazdığımız yazıya karşı bir yazı yayınlamış. Yazının
bizimle ilgili bölümünü alıp yayınlıyoruz. YYaazzııssıı SSaayyffaa 22’’ddee

kemalcelen@ortaanadoluas.com

BBeeyyppaazzaarrıı’’nnddaa TTuurriizzmm 11998800’’ddee bbaaşşllaaddıı..
KKİİMMSSEE SSAAHHİİPPLLEENNMMEESSİİNN VVEE

TTAARRİİHHİİ YYEENNİİDDEENN YYAAZZMMAASSIINN

İİBBRRAAHHİİMM DDEEMMİİRR;;’’‘‘BBAAŞŞKKAANN  BBUU AACCEELLEENN
NNEE?? SSAATTMMAADDIIKK DDÜÜKKKKAANN BBIIRRAAKKMMIIYYOONN’’‘‘

KKıırrbbaaşşıı BBeelleeddiiyyee BBaaşşkkaannıı
CCeennggiizz YYııllmmaazz,, HHeemmşşeehhrriilleerriinnii
KKaassaabbaayyaa SSaahhiipp ÇÇııkkmmaayyaa
ÇÇaağğıırrddıı..’’‘‘ DDeevvaammıı SSaayyffaa 33’’ddee



Haber Koordinatörü:
ŞŞüükkrraann ÇÇEELLEENN

Muhabirler
NNiihhaatt UUÇÇAARR--TTaarrııkk AAKKYYIILLDDIIZZ

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.. 
DDiizzggii:: OOrrttaa AAnnaaddoolluu AA..ÞÞ.. 

TTeell--FFaaxx::776622 5511 6633 BBeeyyppaazzaarrýý
BBaasskkýý::RReennkk İİşş MMaattbbaaaassıı

TTeell--FFaaxx::776633 1122 7766 BBeeyyppaazzaarrýý//AAnnkk..

ÝÝmmttiiyyaazz SSaahhiibbii::OOrrttaa AAnnaaddoolluu GGaazzeetteecciilliikk AA..ÞÞ.. aaddýýnnaa KKeemmaall ÇÇeelleenn 
GGeenneell YYaayyýýnn YYöönneettmmeennii :: KKeemmaall ÇÇEELLEENN

2266 AArraallııkk 22000088 CCuummaa YYIILL::55  SSAAYYII::220099

GGaazzii GGüünnddüüzzaallpp ÝÝþþ MMeerrkkeezzii PP.. KKaattýý NNoo:: 77--3322 BBeeyyppaazzaarrýý
TTeell::776622 5511 6633 FFaaxx::776622 6677 7700 CCeepp::00..553322..555577 9988 5533

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

RREEKKLLAAMM VVEE  ÝÝ LLAANNLLAARRIINNII ZZ II  
GGAAZZEETTEEMMÝÝZZDDEE  DDEEÐÐEERRLLEENNDDÝÝRR ÝÝNN

ÝÝ LLAANN VVEE  RREEKKLLAAMMIINNIIZZ  
DDEEÐÐEERR BBUULLSSUUNN

KÜLTÜR-EDEBÝYAT 2

HHOOSSTTİİNNGG
FFİİYYAATTLLAARRII
AALLAANN AADDII 
TTEESSCCİİLLİİ 

HHeemmddee 770000 MMBB 
AARRTTIIKK HHEERRKKEESSEE

6655 YYTTLL
BBUU FFIIRRSSAATT
KKAAÇÇMMAAZZ

TTEELL::776622 5511 6633
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Seğmenler Gazetesi internet sitesinde hakkımda yazılan
yazı yayınlanmıştı. Bu yazıya yorum köşesinde cevabi
yazı yazmıştım. Haklı çıktık yazımıza yer verilmedi.
Yine aynı kişi bu sefer bizim yazdığımız yazıya karşı bir
yazı yayınlamış. Yazının bizimle ilgili bölümünü alıp
yayınlıyoruz. 
AAHH BBEEYYPPAAZZAARRIIMM AAHH......    MMUURRAATT TTOOPPBBAAŞŞII
Ah Beypazarım ah.. Bakalım daha neler bekliyor seni, nasıl
insanlar bekliyor. Nankörlük almış başını gidiyor.
Sayın köşe yazarı başlamış anlatmaya Beypazarı nı, bir anlatıyor
ki sormayın . Neyse anlatsın bakalım o kendince doğru olan-
ları....
………….
Belki Kemal Çelen Beypazarı tarihini yaşı itibari ile benden iyi
bilebilir. Ama yapılanları benim kadar görmediği bi gerçek..
Gelelim Sayın İbrahim Demir in belediyecilik dönemine,
demişsiniz ki çok büyük yatırımlar yapıldı. Kaldırım, asfalt,
parke döşeme, park, alt yapı seferberliği, bunlar mı büyük
yatırımlardan kastınız. Bunlar zaten belediyenin görevi değil
midir. Bunları yapmakla yükümlü değil midir, belediye başkan-
ları. Eğer bunlar büyük yatırımsa mevcut belediye bunların hep-
sini fazlasıyla yapmıştır zaten.. 
Artık Beypazarın da Mansur Yavaş dönemi kapanıyor. 
………………………
Benim şahsi yorumum İbrahim Demirin artık Belediye
Başkanlığı için bu yarışa girmemesi gerekir. Beypazarı seçmeni
artık yenilik istiyor. Eskiye dönüş olacağını hiç sanmıyorum.
Zaten yapılan anketler de bunu gösteriyor.” Yeni Yıldız
Gazetesinin internet sayfası” hariç.
Evet Murat Topbaşının yazdığı yazıyı okudunuz..
Murat Topbaşı sen sadece sana yakın olanları gördüğün
ve başkalarının yaptıklarını görmediğin için sana yakın
olanların yaptıkları gözünde devleşmiş. Anlattıklarımı
bile anlayamamışsın ki sana bu yüzden cevap yazmaya
bile gerek görmüyorum. Sadece Gazetemizi iyi takip
etmeni ve yazı dizilerimizi takip edip  gerçekleri gör-
meni temenni ediyorum. Bu yazıları sitenizde de yorum-
layabilirdim ama yazdığım yazıları yayınlamıyorsunuz.
İşte sizin doğrularınız bu kadar. Benim doğrularım ise
hem evrensel, hem de hakikat. 
Seneler önce bir yazı yazmıştım. Bakmak, Görmek,
Anlamak diye. 1978 li yıllarda yeni Devir gazetesinde
yayınlanmıştı.Yeni Yıldız Gazetesinin eski sayılarında
da aynı yazının tekrarı yayınlandı. Bazı insanlar bakar
görmez, görür anlamaz. Ben yazılarımı bakar körlere
yazmıyorum. Bakıp gören ve anlayanlara yazıyorum.
Sen anlamıyorsan ne deyim ki. Ancak seni Allah’a
havale ediyom. 
Bu sefer cevap değil kör gözün görmesi için gerçekleri
yazıyorum. Güneş balçıkla sıvanmaz. Gerçekler de
keyfe göre veya siyasi görüşe göre değiştirilemez. 
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem der Mehmet
Akif ERSOY.
Önce gerçekleri görmek için At gözlüğünü yani parti
gözlüğünü çıkarıp kendi gözlerinizle bakın karşıya. O
zaman gerçekleri göreceksiniz.
Murat Topbaşı gerçekleri görmen için Allah’a dua ediy-
orum. Gözü görüp kör olan gözlerden Allah’a sığınırım. 
İnternet sitemizdeki ankete laf atmışsın sadece buna
cevap yazacam. Birde yenilik demişsin. Yenilik başarısı-
zlığın devamı mı sence? Yenilik başarısızlığın değiştir-
ilmesi. Evet Beypazarı’nda yenilik yaşanacak ve başarılı
olanlar gelecek yönetime. Ben belgeleriyle başarısızlığı
belgeliyorum. Sende başarıları yaz görelim. Yapılan
anketler bunu gösteriyor demişsin. Anket konusunda
bana ilçede yapılmış bir anket varsa gönder. Bu yazın
ankete oy kullanan seçmenlere veya vatandaşlara
saygısızlıktır. Eğer siz bilgisayarınızdan kendinize yakın
bir adaya defalarca oy kullanıyorsanız bu bizim anketin
suçu değil sizin etik olmayan davranışınızdır. Yaptığımız
anketin nesini eleştiriyorsunuz? Anket kamuoyuna açık
bir anket. İsteyen oyunu kullanıyor. Sana oy kullanma
diyen mi oldu?.. Ya da kullandığın oyu silen mi oldu!?..
Gerçek anket nedir biliyormusun? Sandıktan çıkacak
halkın anketi. Bekleyebilirsen 29 marttan sonra gerçek
anketler yayınlanacak. Değişimi o zaman göreceksin. 
Değişim ve yenilik Beypazarı’nda sürekli yaşanacak. Bu
değişimin adı yeri gelir Ahmet olur, yeri gelir Mehmet
olur. Yeri gelir yıllarca Belediye Başkanlığı yapmış
tecrübeli bir isim İbrahim Demir olur. Ya da Ak Parti.
Amaç bu değişimi kim olursa olsun biriyle yakalamaktır.
Bu eskiye geri dönüş mü? Hayır. Önemli olan vaadlerini
yerine getiren, sözünün eri ve güvenilir biriyle bu değişi-
mi yakalamaktır. Korkunuz nedir anlamak mümkün
değil. 
Demek ki bu yönetim değişikliğinden korkularınız var.
Değişiklik istemiyorsunuz. Siz istesenizde istemesenizde
değişim olacak. Korkunun ecele faydası yok.

FFOORRUUMM
Kemal ÇELEN 

kemalcelen@ortaanadoluas.com

ZORUNUZA MI GİTTİ?

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.... 

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 6655 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

Beypazarı’nda ilk kar
yağdı. Kar yağışı yaşamı
olumsuz etkiliyor.
Beypazarı'nda 23,12,2008
akşam saatlerinde
başlayan ve aralıklarla
süren kar yağışının ardın-
dan ilçenin yüksek kesim-

lerinde kar kalınlığı yer
yer 15 santimetreye ulaştı.
Beypazarı’nın merkezine
hafif kar yağışı oldu ama
kar çabuk eridi. 
Köy yollarının açık tutul-
duğunu belirten
Karayolları yetkilileri, ana

arterlerde tuzlama çalış-
ması yapıldığını söyledil-
er. 
Yetkililer, Beypazarı-
Kıbrıscık karayolunu kul-
lanacak sürücüleri, zincir
takmaları konusunda
uyarıyor.

KKaarraaşşaarr BBeellddeessii,, TToopplluummssaall BBaarrıışşıı
MMüüssaahhiipplliikk MMüüeesssseesseessiiyyllee SSaağğllııyyoorr
KKuurrdduukkllaarrıı CCaammii,, KKüüllttüürr EEvvii YYaappttıırrmmaa vvee
GGüüzzeelllleeşşttiirrmmee DDeerrnneeğğii iillee BBeellddeeddeekkii CCaammiilleerriinn
OOnnaarrıımmıınnıı YYaappttııkkttaann SSoonnrraa CCeemmeevvii YYaappttıırraarraakk HHiizzmmeettee
AAççaann KKaarraaşşaarr HHaallkkıı,, TToopplluummssaall BBaarrıışşıı 880000 YYııllddıırr
UUyygguullaaddııkkllaarrıı MMüüssaahhiipplliikk ((KKaarrddaaşşllııkk)) MMüüeesssseesseessii iillee
SSaağğllııyyoorr.. 
Kurdukları cami, kültür evi yaptırma ve güzelleştirme
derneği ile beldedeki camilerin onarımını yaptıktan
sonra cemevi yaptırarak hizmete açan Karaşar halkı,
toplumsal barışı 800 yıldır uyguladıkları müsahiplik
(kardaşlık) müessesesi ile sağlıyor. 
Alevi vatandaşların yaşadığı Ankara'nın Beypazarı ilçe-
sine bağlı Karaşar belde halkı cami yaptırma ve
güzelleştirme derneği ile beldede 2 caminin onarımı ve
şadırvan ile imam evleri yanı sıra halktan gelen talep
üzerine cemevi yaptırmıştı. Bu davranışları ile
Türkiye'ye örnek olan Karaşar beldesinde yaşayan halk
toplumsal barışı 800 yıldır uyguladıkları müsahiplik
müessesesi ile sağlıyor. 
Alevi vatandaşların yaşadığı Karaşar beldesi;
Ortaasya'da Hazar denizi kenarındaki Karaşar, Saray ve
Köseler isimli üç köyün Osmanlı'nın kuruluş yıllarında
İç Anadolu'daki bugünkü yerleşim alanına göç

etmesiyle kurulmuş. Bu bölgede yaşayan vatadaşlar
uyguladığı müsahiplik müessesesi ile beldelerindeki
sosyal farkı ortadan kaldırmış. Kardeşlik anlamına
gelen müsahiplik müessesesi ile belde halkının huzuru-
nun sağlandığını belirten Karaşar Belediye Başkanı
Yılmaz Koçak, "Müsahiplik müessesesinin beldenin
kuruluşundan bu zaman kadar başarılı bir şekilde
işlediğini" söyledi. 
Başkan Koçak müsahiplik müessesesinin işleyişini şu
şekilde açıkladı: "Ekonomik durumu iyi olan belde
sakinlerinden birisi kendisine göre ekonomik durumu
daha zayıf olan anlaşabileceği bir arkadaşını belirler.
Kardaş olmaya karar verdikleri zaman beldedeki evleri
teker teker dolaşıp cemevinde düzenleyecekleri kar-
daşlık ilan törenine davet ederler. Cemevindeki törende
babalar müsahipliğin şartlarını topluluk önünde anlatır.
Bu şartları toplum önünde kabul ettiğini belirten şahıs-
lar kardaş olmuş olurlar. Kardaş olan kişiler sanki aynı
anne babanın evlatlarıymış gibi birbirlerine kız alıp ver-
mezler. Kişi kendi evine ne alıyorsa kardaşının evine de
alır. Bir yere gideceği zaman kardaşına da haber verir.
Kişilerden birisi vefat ettiği zaman çocukları vecibeleri-
ni yerine getiremezse müsahipliği tüm vecibeleri yerine

getirir. Bu şekilde toplumda zengin fakir ayrımı ortadan
kalkar sosyal barış sağlanmış olur." 
KARAŞARLILAR CEMEVİNİ CAMİNİN ALTER-
NATİFİ GÖRMÜYOR 
Karaşar halkı, cami ve cemevini birbirinin alternatifi
değil, Türk kültürünün zenginliği olarak görüyor.
Beldedeki tüm insanlar cemevi ile cami hakkındaki
düşüncelerini şu cümle ile özetliyor: "Şeriati olmayanın
tarikatı, tarikatı olmayanın hakikati olamaz, cami de
cemevi de bizimdir. Bu iki öge kültürel zengin-
liğimizdir." 
Karaşar halkı müsahiplik törenleri ile cenaze sonrası
helalleştirmede kullandığı cemevini bir kültürevi şek-
linde görüyor. Beldede birisi vefat ettiği zaman camide
vakit namazına müteakip kılınan cenaze namazından
sonra mezarlığa defin işlemi gerçekleşiyor. Defin işle-
minden sonra topluca cemevine gelen belde halkı, bura-
da yemek yedikten sonra 40 gün içerisinde düzen-
lenecek bir törenle ölen kişinin helalleştirilmesini
yapıyor. Kadın ve erkeklerin ayrı yerlerde oturduğu
cemevlerinde cenaze sonrası topluca dua edilip zikirler
çekiliyor. Yaklaşık 5 saat süren törenler, Kuran-ı Kerim
ile ilahiler okunarak son buluyor.

''CCaammii ddee bbiizziimm,, cceemmeevvii ddee'' 
Alevi vatandaşları ilgilendiren talepler, son dönemin tartış-
ma konularının başında geliyor. Bazı grupların 'çatışmacı'
çıkışlarına rağmen, Anadolu, toplumsal uzlaşma ve
hoşgörünün sembolleriyle dolu. Bunlardan biri de
Ankara'nın hemen yanıbaşındaki Karaşar beldesi.
Cami derneğinin yaptırdığı cemevi ile gündeme gelen
Karaşar'da, Alevi ve Sünniler arasında gıpta edilecek
kardeşlik zemini oluşmuş. Alevilerin çoğunlukta olduğu
beldede iki cami var. İnsanlar hem camide namazını kılıyor
hem de cemevine giderek semaha katılıyor. Yeni cemevini,
yöredeki Sünnilerin de bağışta bulunduğu cami derneği
yaptırmış. Belde halkı, "Cami de bizim, cemevi de. Alevi
de biziz, Sünni de. Bayrak da bizim Kur'an da. Bizi birbir-
imize düşürmek isteyenler başaramayacak." diyor. 
Beypazarı'na bağlı Karaşar'ın ilk camisi yaklaşık 600 yıl
önce yapılmış. Bucami yetersiz kalınca Aleviler kendi
arasında para toplayıp 1956 yılında ikinci camiyi inşa
etmiş. Karaşar'a bağlı iki Sünni köy de, cemevinin inşası
için önemli para yardımında bulunmuş. Yine kendi araların-
da para toplayıp imamlara lojman yapmışlar. 5 vakit
namazını kılıp Ramazan orucu tutanların sayısı hayli fazla.
Namazın ardından cemevine gidenler hiç yadırganmıyor.
Kasabanın imamlarını da cem merasimine çağırıyorlar;
imam, 'mürşit'in yanına oturtuluyor. Mürşit, Türkçe dualar
okuyor, imam Kur'an tilavet ediyor. "Gerçek Alevilik bizim
yaşadığımız Aleviliktir." diyen Halil Çomak, Karaşar'ın
mürşidi ve babası. Alevi olmalarına rağmen mürşitlerine
'dede' yerine, Bektaşiliğin Babagân koluna has bir unvan

olan 'baba' diyorlar. Doğrudan Hacıbektaş Ocağı'na
bağlılar. 
Karaşarlıların çevredeki Sünni köylerle ilişkileri tam bir
kardeşlik ve dayanışma timsali. Herkes birbirinin düğününe
ve cenazesine gidiyor. Cami de cemevi de, dinin ve hayatın
olağan iki unsuru. Belediye Başkanı Yılmaz Koçak, Cami
ve Kültürevi Yaptırma Derneği Başkanı Mustafa Çayır ve
mürşit Halil Çomak, son dönemlerde Aleviliği başka
emellere alet etmek ve Alevi-Sünni ilişkisini germek
isteyen çevrelere tepkili. "Burada herkes kardeşçe yaşar,
her konuda birbirine yardım eder." diyor Başkan Koçak.
Beldede birkaç yıl içinde 10 kadar ev yanmış. Halk kendi
arasında para toplayıp yanan evlerin yerine yenisini yapıp
döşemiş. Son nüfus sayımına göre 2 bin 187 kişinin
yaşadığı Karaşar'da insanlar camiyi de cemevini de eşit
şekilde kullanıyor. Başkan Koçak, "Cuma namazlarında
camilerimiz dolar, cemlerimizde de cemevi insanları almaz,
çoğu dışarda kalır." ifadesini kullanıyor. Bir vefat olayında
cenaze namazı camide kıldırılıp defin işleminden sonra
cemaat cemevine gidiyor ve orada ölünün 'helallik aşı'
yeniyor. Ardından 40. veya 52. günde yine cemevinde ölen
kişi için zikir yapılıyor. 

NNiiffaakk ssookkaannllaarr rraanntt ppeeşşiinnddee 
Yılmaz Koçak (Karaşar Belediye Başkanı): İnsanlar burada
camiyi de cemevini de sahiplenmiştir. İnancımızda şeriatı
olmayanın tarikatı olmaz, tarikatı olmayanın hakikatı
olmaz. Önemli olan herkesin kardeşçe bir bayrak altında

yaşamayı istemesidir. Alevi, Sünni, Kürt, Çerkes hepimiz
biriz ve bütünüz. Nifakçıları aramızdan çıkarmamız lazım.
Alevilik, Müslümanlıktır. Biz kardeşiz, dinimize de devle-
timize de bağlıyız. Bu bayrak altında birlikte yaşamaktan
mutluluk duyuyoruz. 

CCeemmeevviinnee SSüünnnniilleerrddeenn bbaağğıışş 
Mustafa Çayır (Cami ve Kültürevi Dernek Başkanı):
Sorunları kendi aramızda hallederiz. Adliyelik bir olayımız
da olmaz. Alevi-Sünni kardeşliğini baltalamaya çalışan
insanlar belli kalıpla yetişmiş, bir dairenin içinde kalmıştır.
Biz kimsenin, özellikle Sünni kardeşlerimizin aleyhinde tek
laf etmeyiz. Komşu Sünni köylerden gelip, 'bu da cemevi
için bizim katkımız olsun' diye epey bağışta bulunanlar
oldu. Biz bir bütünüz. Sünni köylerden bizim cem törenler-
imize gelen olur. 

HHeeppiimmiizz MMüüssllüümmaann''ıızz 
Halil Çomak (Karaşar'ın mürşidi): Burada camiye de
gidilir, cemevine de. Şeriat da bizim, tarikat da, cami de
bizim, cemevi de. Namazını camide kılıp ceme gelmek
garip karşılanmaz, doğaldır burada. Bazen televizyonda
görüyoruz, neymiş efendim, Alevi köyünde cami ola-
mazmış, cami yaptırmayızmış. Bunu hiçbir kitap kabul
etmez. Hepimiz Müslüman'ız. Bizde politika yok, Alevi'yi
Sünni'den, Sünni'yi Alevi'den ayırmayız.

BBEEYYPPAAZZAARRII’’NNAA İİLLKK KKAARR YYAAĞĞDDII

HH..AAvvnnii YYüükksseell;; ‘‘’’AAnnaavvaattaann
PPaarrttiissiinnddeenn BBeeyyppaazzaarrıı BBeelleeddiiyyee
BBaaşşkkaann AAddaayyııyyıımm’’‘‘ 

Beypazarı Belediye Başkanlığı için sürpriz
adaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.  29
Mart yerel seçimleri yaklaştıkça partilerin aday
açıklamaları da hızlandı. 
21 yıldır Anavatan partisinde siyaset yapan Avni
Yüksel Anavatan partisinden aday olduğunu
açıkladı.  İlçede esnafın, sanatkarın, emeklinin,
memurun, sivil toplum örgütlerinin, kamu
kurum ve kuruluşlarının sorunlarını bildiğini
söyleyen Yüksel; ’‘Hemşehrilerimin her daim
yanında olup, onların problemlerini çözüme
kavuşturmak için daha çok çaba sarf edeceğim’‘
dedi.   
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BBAALLOONNLLAARR PPAATTLLIIYYOORR

HHIIZZLLII TTRREENN DDEE BBAALLOONN ÇÇIIKKTTII

BBEELLGGEE

BBEELLGGEE

HHIIZZLLII TTRREENN DDEE

BBAALLOONNMMUUŞŞ......

HHAANNİİ NN
EERRDDEE

HHIIZZLLII TTRREENN!!??....

BBEELLGGEE

BBaaşşttaarraaffıı SSaayyffaa 11’’ddee
8-İmaret Camii karşısındaki Dükkanlar yapılmış.
9-Gazi Gündüzalp İş Merkezi yapılmış.
10-Dr. İsmet Bilgiç İş Merkezi yapılmış.
11-Araç parkı genişletilmiş.
12-İlçenin yollarının asfaltlanabilmesi için Asfalt
tesisi açılmış.
13-İtfaiye yenilenmiş araç sayısı artırılmıştır.
14-Araç parkuru genişletilmiş dev araç filosu
kazandırılmıştır.  (İsteyenlere liste verilebilir.)
14-Japon Turiztler ilk defa bu dönem ilçeye
gelmişlerdir.
15-ANAP Genel Merkez Kadın Kolları ilçeye turizm
amaçlı geziler düzenlemişler ve değişik kesimlerden
ziyaretçileri getirerek ilçenin tanıtımına katkı yap-
mışlardır.
16-Bazı Turizm firmaları ilk defa bu dönemde
Beypazarı’na gezi düzenlemişlerdir. 
17- 1998 yılında KTVK Genel Müdürlüğü tarafından

‘’Ankara-Beypazarı Korunması Gerekli Sokak
Sağlıklaştırma Projesi’‘ yapılmış olup Yenice
Sokak’da tarihi yapıların restorasyonları tamamlan-
mıştır.
18-Suluhan’ın restorasyonu ihalesi İbrahim Demir
döneminde yapılmış Vakıflar Genel Müdürlüğünce
inşaatı devam ederken mevcut Belediye yönetiminin
20 yıllığına bu Suluhanı biz yapacağız diyerek kirala-
ması yüzünden halen Suluhan’ın restorasyonu bitir-
ilememiştir. 
19-Yeni hastane yapımı için Boztepede imar yeri
ayrılmış, ihale safhasına getirilmiştir. 
20-Yaklaşık 2000 kişilk Anfi Tiyatro yapımına
başlanmış kaba inşaatı bitirilmiş ancak burası mevcut
yönetim tarafından belediyenin benzin ve mazot
borcu karşılığında satılmıştır. 
21-Boztepe mevkiinde düğün salonu inşaatına başlan-
mış yine mevcut yönetim tarafından temelleri
sökülüp yeri satılmıştır.

22-İnözü Vadisi Tesisleri  amacıyla Turizm
Bakanlığınca Belediyeye  6 milyar hibe para verilmiş
ve inözünde tesis amaçlı istimlak yapılmış 1999 yılı
yaz ayında faaliyete geçirilmesi planlanmıştı.
(Şimdiki Dostlar Tesislerinin bulunduğu yer)
23-Beypazarı turizmine en önemli katkısı olacak
5000 m2 arsa istimlak edilerek Otobüs Terminali
amaçlı inşaata başlanmış kaba inşaatı bitirilmiş
olmasına rağmen mevcut yönetim tarafından 500.000
Dolara Karakoca Maden Suyuna satılmıştır. 
24-Beypazarı ortasından geçen Beypazarı’nın
çehresini değiştiren çift yol bu dönem yapılmıştır.
Mevcut yönetim adını Alparslan Türkeş Bulvarı koy-
muştur.) Turistleri ilk karşılayan bu yoldur.
25-Tatlı çeşme Camii yıkılarak yerine şimdiki yeni
camii yapılmıştır.
26-Tatlı Çeşme Camii yanındaki altı otopark ve üstü
dükkanlardan oluşan işyeri yapılmıştır.
27-Polis Lojmanları yanında trafik eğitim pisti

yapılmıştır. 
28-Beypazarı Belediyesi kendi kaldırımlarını kendisi
üretmek için tesis kurmuştur. 
29-Yazın toz kışın çamur olan Beypazarı yolları asfalt
veya kaldırım döşenerek toz- çamurdan kurtarılmıştır.
30-Tarihi sokaklara tarihi doku ilk defa bu dönemde
yapılmaya başlanmış
31-Toplu konut teşvik edilerek kooperatifleşme ile
konut sorunu çözülmüştür. 
32-Yeni imar planlarıyla 100 bin kişinin iskan ede-
ceği 25450 konutluk alanlar oluşturulmuştur. Bu
sayede Beypazarı Büyümüş il adayı konumuna getir-
ilmiştir.
33-Şimdiki adı olan Alparslan Türkeş Bulvarı ve
Bankalar Caddesi yeşillendirilmiş ve çiçeklerle ve
güllerle donatılmış şehrin giriş ve çıkışları
güzelleştirilmiştir. Yeşil Beypazarı projesi
başlatılmıştır.

DDeevvaammıı ggeelleecceekk ssaayyııddaa

VVAARRAANN 33
Başarılar varsa övmesinide biliriz. Ama geldi, geliy-
or, yapıldı, yapılıyor, yapılacak dediğiniz ve yap-
madığınız şeyler varsa onlarıda takip ederiz. Bu bel-
geleri biz uydurmuyoruz. 2004 seçimlerinde MHP
Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın seçim
kitapçığı ve seçimi kazandıktan sonra Beypazarı
Belediyesi olarak Kamuoyuna dağıtılan ‘’Flaş’‘
‘’Flaş’‘ diyerek dağıtılan broşürler.
Yapılmayan ve gerçekleşmeyen bir proje sanki olmuş

veya yakında olacakmış gibi haber verilmesi halkın
kandırılmasıdır. Halka hayali umut aşılanmasıdır.
Hani Nerde Hızlı Tren Hedefiniz?..
KKüüççüükk bbeeyyiinnlleerr KKİİŞŞİİLLEERRİİ
OOrrttaa bbeeyyiinnlleerr OOLLAAYYLLAARRII
BBüüyyüükk bbeeyyiinnlleerr FFİİKKİİRRLLEERRİİ ttaarrttıışşıırr.. 
Buyurun tartışalım.......

HHeeddeefflleerriinniizziinn aarraassıınnaa kkooyydduunnuuzz aammaa 

HHıızzllıı TTrreenn ssaaddeeccee PPrrooppaaggaannddaa mmaallzzeemmeenniizz

oolldduu...... 

HHaayyaalllleerr ggeerrççeekk oollssaayyddıı

SSiizzii kkiimmssee ttuuttaammaazzddıı!!??....

KKıırrbbaaşşıı BBeelleeddiiyyee BBaaşşkkaannıı CCeennggiizz YYııllmmaazz,, HHeemmşşeehhrriilleerriinnii KKaassaabbaayyaa SSaahhiipp ÇÇııkkmmaayyaa ÇÇaağğıırrddıı..’’‘‘
Kırbaşı Belediye Başkanı Cengiz Yılmaz 2009
senesi girmeden Belediye Meclisini olağan üstü
toplantıya çağırdı. Meclis Gündeminin tek ana
maddesi Beldenin nüfusunun 2000’nin altında
olması halinde kapanma ile karşı karşıya kala-
bileceği anlatılarak Beldemizin nüfusunun 2000
nin altına düşmemesi gerekiyor. Bu yüzden

Kırbaşı Beledmizin köy olması istenmiyorsa
beldede yaşayan vatandaşlarımızın nüfuslarını
başka yerlere kaydırmaması gerekiyor. Ben
Beldemizin kapanmaması için Hukuk mücade-
lesini verdim ve kazandım. Beldemiz şimdilik
köy olmaktan kurtul ancak halen tehlike geçmiş
değil. Nüfus sürekli kontrol edileceğinden

beldemizin nüfusu 2000’nin altına düşerse yine
köy olma durumu ortaya çıkacaktır. Bu nedenle
Kırbaşılı olan herkesin kendi doğdukları
beldelerine sahip çıkması gerekiyor. Birilerine
kızarak nüfusunu ve ikametgahını başka yerlere
kaydırıp göç edenler bu beldeye ihanet etmiş
sayılırlar. Hepimizin görevi beldemizdeki nüfusu

korumaktır’‘ dedi
Toplantıya Belde Meclis Üyeleri, Kasaba
muhtarları, beldedeki (Ak Parti, DP, CHP, DSP)
siyasi parti temsilcileri ve belde halkının ileri
gelenleri katıldı. 
Katılımcılar işin ciddiyetinden dolayı Başkanın
bilgilendirmesine teşekkür ettiler. 



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

26 Aralık 2008 Cuma Yýl:5  Sayý:209 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr
‘’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

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

BBeeyyppaazzaarrıı iiççiinn HHaavvaa DDuurruummuu
Türkiye’nin büyük bölümünde kar yağışının
kesilmesi ile kuvvetli buzlanma ve don etkili oluy-
or. İç Anadolu, Karadeniz ve doğuda dondurucu
soğuklar yeniden başladı.
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun
kuzeyi ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok
bulutlu, sabah saatlerinde Rize ve Hopa'nın yağ-
murlu, Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve
kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçe-
ceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu’da kar yağışının sona ermesi ile yerini
dondurucu soğuğa bıraktı, kuvvetli buzlanma ile
birlikte sıcaklık gece Sivas’ta -17 dereceye indi ve
bölgede sis de başladı. Pazar günü Ankara,
Eskişehir ve Konya’da yine kar geçişleri bekleniy-
or. Sabah saatlerinde yurdun iç ve doğu böl-
gelerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis
görülecek. Hava sıcaklığında yurt genelinde önem-
li bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle
kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta
kuvvette esecek.
Bazı illerimizde beklenen hava durumuyla günün
beklenen en yüksek ve en düşük sıcakları şöyle:
AAnnkkaarraa:: Parçalı az bulutlu geçecek. (Sabah saat-
lerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis
görülecek) Ankara’da kuvvetli buzlanma ve sis
var, sıcaklık bu gece de -7 dereceye inecek.
Yayalar ve sürücüler dikkatli olmalı. 2 derece
İİssttaannbbuull:: Parçalı ve çok bulutlu 7 öğleden sonra
hava bulutlanacak, bu akşam ve Pazar günü yağ-
mur geçişleri olacak. Sıcaklık önümüzdeki gün-
lerde de 7-8 dereceyi geçemeyecek. 
İİzzmmiirr:: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
11 / 10  İzmir çok soğuk, hafta sonu yağmur ola-
cak, Pazar günü poyraz çok sert esecek. Bursa’da
kuvvetli buzlanma var, hafta sonu kapalı geçecek.
AAddaannaa:: Az bulutlu ve açık 12 / 3 Adana artık
güneşli ama geceler çok soğuk geçiyor, sıcaklık bu
gece de 1 dereceye inecek. 
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı
bulutlu 21 / 9
EErrzzuurruumm:: Parçalı ve az bulutlu geçecek. (İl
genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis
görülecek) -9 / -27  DDiiyyaarrbbaakkıırr:: Az bulutlu ve açık
geçecek. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı
görülecek 11/-5 SSaammssuunn:: Parçalı bulutlu 13 / 0
TTrraabbzzoonn:: Parçalı ve çok bulutlu 14 / 4
Bursa 6,  Eskişehir 3, Niğde 2 ve Sivas -5 

Beypazarında  bekle-
nen hava durumu ve
günün en yüksek
sıcaklıkları 6 günlük
tahmin raporu  şöyle:

Sıcaklık (ºC) -0,5
Nem (%) 69
Basınç (hPa)
Görüş (km) .......
Rüzgar (km/sa) Kuzeyden 6

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

Her türlü bilgisayar ürünleri için fiyat alınız.

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

İİsstteeddiiğğiinniizz KKaatteeggoorriiyyee GGöörree
BBiillggiissaayyaarr TTooppllaannıırr..

BBiizziimm FFiiyyaattllaarrıımmıızzaa BBaaşşkkaa YYeerrddeenn
BBiillggiissaayyaarr BBuullaammaazzssıınnıızz.. 

Ak Parti Beypazarı Karaşar Beldesi Belediye
Başkanlığına ikinci bir aday çıktı. Ak Partili mevcut
Belediye Başkanı Yılmaz Koçak’a rakip olarak Karaşar
Belediye Başkanlığı’na adaylık müracaatını Ak Parti
Beypazarı İlçe Başkanlığına yapan Mehmet ÇAKIR
müracaattan sonra Yönetim Kurulu Toplantısının
olduğu gün bir tepsi baklava gönderdi. Çatal kaşık
olmadığı için tepsideki baklavayı kimse parmakla-
mayımnca gazetemiz sahibi gazeteci Kemal Çelen
baklavaya ilk parmağı atarak baklava yemenin yolunu
açtı. Bir tepsi dolu baklava toplantıya katılanlara
dağıtıldı. Katılanlar ‘tatlı yiyelim tatlı konuşalım’ diy-
erek espri yaptılar. 

KKIIRRBBAAŞŞII’’NNDDAA BBAAŞŞKKAANN
CCEENNGGİİZZ YYIILLMMAAZZ AADDAAYY
2004 seçimlerinde Kırbaşında seçim kazanarak
Belediye Başkanlığını kazanan Cengiz Yılmaz
Beldenin kapanmaması kesinlik kazanınca adaylığını
açıkladı. 
Ak Parti Kırbaşı Belediye Başkan Adayı olan Başkan
Yılmaz seçim çalışmalarına başladı. 
KKIIRRBBAAŞŞIINNAA 22 NNCCİİ AADDAAYY ÇÇIIKKIIYYOORR..
Beypazarı Kaymakamlığında çalışan Mustafa Atak’ın
Kırbaşı Belediye Başkanlığına aday olmak için hazır-

landığı öğrenildi. 

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

27 Aralık Cumt.
En Yüksek 

2°C 
En Düşük 

-4°C

28 AralıkPazar
En Yüksek

3°C 
En Düşük

-3°C

29 Aralık P.tesi
En Yüksek

1°C 
En Düşük

-5°C

30 Aralık Salı
En Yüksek

0°C 
En Düşük

-6°C

31 Aralık  Çrşam.
En Yüksek

0°C 
En Düşük

-7°C

01 Ocak Perşem.
En Yüksek

0°C 
En Düşük

-8°C

ÜÜNNAALL EEKKEENN AADDAAYYLLIIKK MMÜÜRRAACCAATTIINNII YYAAPPTTII..
29 Mart 2009 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde
AK Partiden Belediye Başkan adaylığı için Ünal
Eken’in de İlçe Başkanlığına başvurduğu belirtildi.
Basın mensuplarını çağırmayan Ünal Eken başvuru
Müracaatını İlçe Başkanlığına yaptığı belirtildi. 

MMEEHHMMEETT AAYY AADDAAYYLLIIKK MMÜÜRRAACCAAAATTIINNII YYAAPPTTII
Basın mensupları ile birlikte 4 ncü müracatı Mehmet
Ay yaptı. Müracaat zamanı olarak ilçe teşkilatının
yönetim kurulu toplantı saatini seçen Mehmet Ay
Beypazarı AKP ilçe binasında basın mensuplarının ,
Kadın kolları ve gençlik kollarının da hazır bulun-

duğu toplantıda  adaylık formunu İlçe Başkanı İhsan
Önal’a teslim etti.
Ay Beypazarı Belediye Başkanlığı adaylık müra-
caatından sonra Ak Parti Beypazarı İlçe
Başkanlığında Basın mensuplarının sorduğu soruları
cevapladı. 
Almanyadan Beypazarı’na gelişinde ki amaç neydi?
Siaysetten kopamamak mı, Beypazarı sevdası mı?
Yoksa başka bir amaç mı sorusuna ‘’Ben
Beypazarı’nı çok seviyorum. Almanyaya gidince
bazı şeyleri daha iyi anladım. Beypazarı’nın da
Almanyadaki şehirler gibi olmaması için hiç bir
sebep yok. Üstelik Beypazarı insanı her şeyi hak
ediyor. Bu nedenle Beypazarı’na hizmet etmek
arzusundayım ve Almanyada ki birikimlerimi, tecrü-
belerimi, bağlantılarımı Beypazarı için ve Beypazarı
için kullanmak istiyorum. Beypazarı her şeyiyle daha
mükemmel olmalı. 
Beypazarı sanayi alanında geliştirilmeli, Ben pro-
jelerimle geldim ve bu projelerin mali kaynaklarını
da açıkladım. Nasıl yapılacağını anlattım. 
Beypazarı’nın en mükemmele erişmesi için elimden
ne geliyorsa yapacağım.’‘ dedi. 
Mehmet Ay Turizm konusunda da Beypazarı günü
birlik turlar değil haftalık ve uzun süreli kalıcığı olan
turların gelmesi lazım. Beypazarı Almanya arası bir
köprü kuracağım ve gelenler burada uzun süreli kala-
caklar. Bunun yapılabilmesi için turizm konusunda

neler yapılacak projelerim hazır. Mali kaynaklarımda
hazır’‘ dedi.
Ay; ‘’Aday olayım veya olmayım Beypazarı’nı
Yaşadığım yer deki iş adamları veya belediye
başkanları ile tanıştırmak kaynaştırmak arzusun-
dayım. Almanyada ki yatırımcıları Beypazarı’na
getirecem. Aslında daha önce getirecektim,
Beypazarı’nı gezdirip yatırımcıları Beypazarı’na
yatırım yapmaları konusunda ortak işibirliği yapacak-
tık ama bu bir çok sebepten dolayı mümkün olmadı.
Proğramımda var mutlaka Almanyadaki yatırımcıları
Beypazarı’na getireceğim ve gezdireceğim.’‘ dedi.
İnözü vadisi konusunda da değişik projelerinin
olduğunu belirten Ay Beypazarı sevdalısı olduğum
için bu ilçeye hizmet etmek istiyorum. Bu nedenle
Ak Partiden Beypazarı Belediye Başkanlığına
adaylık müracatını yaptım dedi. 

MM.. FFİİKKRRİİ KKAANNIIVVAARRDDAA MMÜÜRRAACCAATTIINNII YYAAPPTTII
26 Aralık 2008 Cuma günü 5 nci resmi müracaatı
M.Fikri Kanıvar yaptı. M.Fikri Kanıvar’da basın
mensupları huzurunda Beypazarı Belediye
Başkanlığına adaylık için Ak Parti Beypazarı İlçe
Başkanlığına müracaat ederek dosyasını İlçe Başkanı
İhsan Önal’a teslim etti. 
İlçede A.Adayı olarak müracaat yapmayan tek aday
İnş. Müh. Yaşar Hız kaldı. Yaşar Hız’ında adaylık
müracaatını önümüzdeki günlerde yapacağı belirtildi. 

AAKK PPAARRTTİİYYEE RREESSMMİİ AADDAAYYLLIIKK BBAAŞŞVVUURRUULLAARRII HHIIZZLLAANNDDII 
ÜÜnnaall EEKKEENN,, MMeehhmmeett AAYY,, MM..FFiikkrrii KKAANNIIVVAARR’’ddaa AAddaayyllııkk mmüürraaccaaaattıınnıı yyaappttıı..

AAkk PPaarrttiillii KKaarraaşşaarr BBeelleeddiiyyee BBaaşşkkaannıı YYııllmmaazz KKooççaakk’’aa RRaakkiipp AAddaayy ÇÇııkkttıı..
Ak Parti Karaşar Belediye Başkan Adaylığı için Müracaatını İlçe Başkanlığına yapan

Mehmet ÇAKIR‘ın gönderdiği Bir Tepsi Baklava Toplantıda İkram Edildi.

UURRUUŞŞ’’UUNN BBEELLEEDDİİYYEELLİİĞĞİİNNİİNN
DDEEVVAAMM EETTMMEESSİİ İİÇÇİİNN UUFFUUKKTTAA
IIŞŞIIKK GGÖÖRRÜÜNNDDÜÜ..
UUrruuşş’’ddaa SSeeççiimmee GGiirriiyyoorr......
Danıştay’a yapılan bir itiraz sonrasında
Beldelerin kapatılması ile ilgili alınan yasanın
iptali şeklinde bir beldenin seçime girmesi kararı
çıkması nedeniyle kapanması kesinleşen
Belediyelere yeni bir ışık doğdu. Anayasa
Mahkemesinin aldığı karar tarihi baz alınarak
kapanacak tüm Belediyelere itiraz için 6 Şubat’a
kadar süre verildi. Bu süre içinde TÜİK’e dava
açarak Nüfus sayım sonuçlarına itiraz edecek
beldeler 29 Mart seçimlerine girebilecek. Ancak
bu süreçte nüfuslarını 2000’in üzerine çıkartmak
zorundalar. Seçime girseler bile daha sonra
2000’in altında olan beldeler  kapatılacak. 
Uruş Beldesinde de seçime girmek için hummalı
bir çalışma başladı. TÜİK’e dava açılacağı öğre-
nildi. Uruş’a Belediye Başkanlığı için adaylar da
ortaya çıkıyor. Eski Belediye Başkanı Mehmet
Özata ile Osman Karlıdağ’ın Uruş Belediye
Başkanlığına aday olacağı öğrenildi. 


