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BBEEYYPPAAZZAARRII

CCEENNGGİİZZ YYIILLMMAAZZ KKIIRRBBAAŞŞ’’IINNAA AADDAAYY

Yurdun büyük bölümünde
etkili olan kar yağışı ve
soğuk hava, yaşamı olum-
suz yönde etkiliyor. 
Beypazarı ilçesine bağlı 6
köy yolunun ulaşıma
kapandığı bildirildi. 
Beypazarı merkezde ise
cadde ve sokaklar karla
kaplandı. 
Beypazarı Belediyesi Fen
İşleri tarafından cadde ve
sokak yollarının açılma-
masına halktan büyük
tepki geldi. 
İki gündür yağan karın
Cumartesi ve Pazar
günüde devam edeceği
öğrenildi. Geçen yılda
Belediye ekipleri şehir işi
cadde ve sokaklardaki
karı olduğu gibi bırakmış
tuzlama ve kumlama
çalışması yapmadığı için
kar ilçede 30 gün olduğu
gibi kalmıştı. Bu yılda iki
gündür yağan kara rağ-
men Belediyenin yolları
açma çalışmasının
görülmemesi vatandaşı

kızdırdı. Buzlanma ve
yollarda kayganlaşma
nedeniyle maddi ve
manevi yaralanmalar
görülmeye başladı.
Vatandaşlar Belediyenin
tuzlama ve kumlama yap-
madığı kayganlaşan yol-
larda yürürken düşme ve
yaralanma tehlikeleri ile
karşı karşıya kalıyor.
Vatandaş soruyor. Nerde
Belediye ve Belediye
ekipleri. Yollar neden kar-
dan temizlenmiyor. 
10 yıl öncesini arar hale
getirildik. Belediye ilçeye
hizmet etmede ortada yok. 
Bir an önce yollarımızda-
ki karlar kürünsün, çoluk
çoğumuz yollarda kayarak
düşmesin, düşüp kolunu
bacağını kırmasın. Yok
mu Belediyenin dozeri,
kepçesi, kamyonu. Yollara
tuzlu kum atmak çok mu
zor. Bu hizmeti bu gün
vermeyeceksiniz de ne
zaman vereceksiniz?..’2
diyerek tepkilerini dile

getirdiler. 
Doğu Anadolu
Bölgesi'ndeki kent merke-
zlerinde kar kalınlıkları
Ağrı'da 45, Kars ve
Muş'ta 15, Ardahan'da 11
ve Erzurum'da 8,
Palandöken Kayak
Merkezi'nde ise 24 san-
timetre olarak ölçüldü. 
Kar yağışı ve tipi
nedeniyle Erzurum'da 44,
Bingöl'de 52, Muş'ta 10
köy yolu ulaşıma kapalı
bulunuyor. 
Öte yandan, bölgede gece
yaşanan en düşük hava
sıcaklıkları sıfırın altında
olmak üzere Erzurum'da
28, Ardahan'da 27, Kars'ta
24, Ağrı'da 23, Muş'ta 19,
Erzincan 10 ve Iğdır'da
ise 9 derece olarak
ölçüldü. 
Bu arada, aşırı soğuk hava
nedeniyle bölgedeki
birçok ilde, evlerin su
şebekesi dondu. 
Muş'ta kar yağışı ve şid-
detli rüzgar nedeniyle
özellikle kırsaldaki enerji
nakil hatları zarar gördü. 
Van'da üç gün önce etkili
olan kar yağışının ardın-
dan ulaşıma kapanan köy
yollarında çalışma başla-
tan İl Özel İdaresi karla
mücadele ekipleri, çalış-
malarına aralıksız devam
ediyor. 
Bitlis İl Özel İdaresi Yol
ve Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğünden alınan
bilgiye göre, il merkezi ve
ilçelere bağlı 30 köy yolu-
nun ulaşıma kapandığı
belirtildi. 
Kapanan köy yollarında

karla mücadele çalış-
malarının sürdürüldüğünü
vurgulayan yetkililer, kar
kalınlığının kent
merkezinde 60 santimetre,
yüksek kesimlerde ise 75
santimetreyi geçtiğini
ifade etti. 
Kar yağışının yerini
soğuk havaya bıraktığı
Ağrı'da hava sıcaklığı eksi
23 dereceye kadar düştü. 
Yüksek kesimlerdeki 20
yerleşim birimiyle
ulaşımın sağlanamadığını
bildiren İl Özel İdaresi
yetkilileri, kar yağışının
durmasıyla kapalı köy
yollarında çalışma başlat-
acaklarını açıkladı. 
Kar yağışının yerini
soğuk havaya bıraktığı
Hakkari'de en düşük hava
sıcaklığı sıfırın altında 11
derece olarak ölçüldü. 
Önceki gün etkili olan kar
yağışının ardından kapalı
köy yollarında çalışma
başlatan İl Özel İdaresi
ekipleri, ulaşıma kapanan
6 köy ile 20 mezra yolunu
ulaşıma açmak için çalış-
malarına devam ediyor. 
Sivas il genelinde 78'i
mezra, 309'u ise köy
olmak üzere toplam 387
yerleşim biriminin yolu
ulaşıma kapalı bulunuyor. 
Yetkililer, dün akşam
itibariyle 607 yerleşim
biriminin yolunun ulaşıma
kapalı olduğunu, bu yol-
lardan 220'sinin ekiplerin
çalışmaları sonucu ulaşı-
ma açıldığını kaydetti. 
Olumsuz hava koşulları
nedeniyle 60 köye elek-
trik verilemediğini kayde-

den yetkililer, 27 yerleşim
birimi ile de haberleş-
menin sağlanamadığını
belirtti. 
Hava sıcaklığındaki düşüş
nedeniyle Edirne'de bir
süre önce açılışı yapılan
Barış Göleti ile kentin
değişik yerlerindeki süs
havuzları dondu. 
Kırklareli'nde dün gece -5
olan hava sıcaklığı sabah
saatlerinde 0 derece
olarak ölçüldü. Hava
sıcaklığının gün içerisinde
2 dereceye kadar yüksele-
ceğini belirten yetkililer,
gece ise sıcaklığın -7
dereceye düşeceğini kay-
detti. 
Kütahya'da gece başlayan
ve aralıklarla devam eden
yağış dolayısıyla kar
kalınlığı il merkezinde 35
santimetreye, yüksek kes-
imlerde ise 1 metreye
ulaştı. 
İl Özel İdaresi ekipleri,
kapanan 380 köy yolunu
ulaşıma açmak için çalış-
malarını aralıksız
sürdürüyor. 
Kütahya il merkezini
Eskişehir ve
Afyonkarahisar'a
bağlayan kara yollarında
ulaşım, kar ve tipi
nedeniyle güçlükle
sağlanıyor. 
Kent merkezinde ise araç
ve yaya trafiğinde aksama
olmaması için belediye
ekiplerince iş
makineleriyle toplanan
kar kütleleri, kent dışında
bir alana dökülerek, cadde
ve sokaklarda tuzlama
yapılıyor. 

Tavşanlı ilçesinde,
Tavşanlı Belediyesi TKİ
Linyitspor ile Bursa
Nilüferspor arasında saat
13.30'da oynanması
gereken TFF 3. Lig 3.
Grup maçı ise karla
kaplanan saha zemininin
uygun olmaması
nedeniyle yarına ertelendi. 
Çanakkale'nin Ayvacık
ilçesinde dün akşam saat-
lerinde başlayan kar
yağışı etkili olurken, yük-
sek kesimlerde kar kalın-
lığı 20 santimetre olarak
ölçüldü. 
Çanakkale-İzmir kara yol-
unun Nusratlı mevkisinde
yoldaki buzlanma
nedeniyle 2 tır yoldan
çıktı. Tırlar, kara yolları
ve trafik ekiplerinin
yardımıyla kurtarıldı. 
Eskişehir İl Özel İdaresi
Tarım ve Köy Hizmetleri
Daire Başkanı Mustafa
Gürbüz, devam eden kar
yağışının kent merkezi ve
ilçelerde etkili olduğunu
belirterek, yaklaşık 270
köy yolunun ulaşıma
kapandığını belirtti. 
Bu arada, Bursa, Ankara,
Konya ve Kütahya yol-
larında çalışmaların
aralıksız devam ettiğini
ifade eden yetkililer, yol-
larda şu ana kadar olum-
suz bir durumun söz
konusu olmadığını kay-
dettiler. 
Kütahya il merkezi ve
ilçelerinde kar yağışı ve
tipi nedeniyle ilköğretim
okullarında eğitim öğre-
time yarın ara verildi. 
Konya'nın Kulu ilçesinde

de sabah saatlerinde
başlayan kar yağışı, ilçe
merkezi ile bağlı yerleşim
birimlerinde yaşamı
olumsuz etkiledi. Kar
yağışının devam etmesi
nedeniyle ilçe merkezi,
bağlı belde ve köylerdeki
ilköğretim okulları ile
liselerde yarın eğitim
öğretime ara verildi. 
Eskişehir Milli Eğitim
Müdürü İbrahim Ceylan
da taşımalı eğitimin
yapıldığı Seyitgazi ve
Sivrihisar ilçelerinde
eğitime yarın ara ver-
ildiğini bildirdi.  

TTUURRİİZZMM VVEE
EEKKOONNOOMMİİ DDOOSSYYAASSII

VVAARRAANN 22//44 BBAALLOONNLLAARR PPAATTLLIIYYOORR

GGeeççeenn SSaayyıınnıınn DDeevvaammıı
TTUURRİİZZMMİİNN İİKKİİNNCCİİ AAYYAAĞĞII İİBBRRAAHHİİMM DDEEMMİİRR
DDÖÖNNEEMMİİNNDDEE AATTIILLMMIIŞŞTTIIRR..
34-Belediyede kadınlar ve gençlik meclisleri oluştu-

rulmuştur. 
35-İlçedeki yollar banket ve kaldırımlarla döşen-
miştir.
36-Turan Kamberli ile başlatılan Beypazarı

Festivalleri devam ettir-
ilmiştir. Bu Festivallere
gün geçtikce katılım
artarak Festival
vazgeçilmez bir tanıtım
aracı olmuştur.

İlçedeki mezarlıklar düzenlenmiş, yeşillendirilmiş ve
çiçeklerle donatılmıştır.
37-Paneller, seminerler, konferanslar bu dönemde
başlatılmış Türkiyede yüzlerce aydın ve şair ilk defa

bu dönem Beypazarında bir araya getirilmiştir. 
38-Beypazarı hem modern haliyle hem de eski tarihi
evleri ile Beypazarı ulusal basın ve medyada ağırlıklı
olarak yer almaya başlamıştır.
39-Basketbol ve voleybol sahaları yapılmış, okulların
bahçeleri asfaltlanmış eğitime bu dönem en büyük
destek belediye tarafından verilmiştir.
40-2 yüksek okul ve İlçedeki ilkokul ve Bir çok lise
bu dönem açılmıştır.

DDeevvaammıı SSaayyffaa 33’’ddee

TTuurriizzmm MMuucciizzeessiinniinn BBeellggeelleerrii 22

Arkeolojiyi
kitlelere

sevdiren dergi 
Bu dergi arkeolojiyi

kitlelere sevdirdi

HHaabbeerrii 22’’ddee

Güngör Çiftliği
Makina Parkını

Büyütüyor. 

HHaabbeerrii 22’’ddee

Seçime
Girecek Uruş
Beldesine AK
Partiden Aday

Osman
Karlıdağ 

HHaabbeerrii 22’’ddee

HHAABBEERR 
ÝÝSSTTÝÝHHBBAARRAATT

TTeell::776622 5511 6633

Beypazarı’nın
6 günlük

Hava Raporu

HHaabbeerrii 44’’ddee

VVAARRAANN 66
HANİ NERDE
HAVAALANI?

HHaabbeerrii 33’’ddee

FORUM
Kemal ÇELEN

FFİİLLİİSSTTİİNNDDEE YYAAŞŞAAYYAANNLLAARRIINN
DDUUAAYYAA İİHHTTİİYYAACCII VVAARR

Filistinde son aylarda insanlık dramı yaşanıyor. 
Binlerce masum çocuk telef ediliyor.
Çoluk çocuk, kadın kız israil füzelerine hedef
oluyor. 
İsrail tarih boyunca biriktirdikleri içlerindeki
kinlerini bir kez daha müslüman halk üzerinde
kusmaya başladı. YYaazzııssıı SSaayyffaa 22’’ddee

kemalcelen@ortaanadoluas.com

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

TTAARRİİHHİİ YYEENNİİDDEENN YYAAZZMMAASSIINN

NNEERRDDEE BBEELLEEDDİİYYEE?? CCAADDDDEE VVEE SSOOKKAAKKLLAARR KKAARR DDOOLLUU BBEELLEEDDİİYYEE OORRTTAADDAA YYOOKK.. 
YYuurrttttaa KKıışş:: 11225500 YYeerrlleeşşiimm MMeerrkkeezzii iillee UUllaaşşıımm SSaağğllaannaammııyyoorr 

YYuurrdduunn BBüüyyüükk BBööllüümmüünnddee EEttkkiillii OOllaann KKaarr YYaağğıışşıı vvee SSooğğuukk HHaavvaa,, YYaaşşaammıı OOlluummssuuzz YYöönnddee EEttkkiilliiyyoorr..  

AANNKKEETTİİMMİİZZİİNN
BBUU HHAAFFTTAAKKİİ
SSOONNUUÇÇLLAARRII

2009 Yerel Seçimlerinde kimi Belediye
Başkanı olarak Görmek İstiyorsunuz

ANAP-H.Avni YÜKSEL (6)
DP-İbrahim DEMİR (76)
MHP-Cengiz ÖZALP (36)
CHP-İsa VARLI (3)
Ak Parti-Tuncer KAPLAN (22)
Ak Parti-Yaşar HIZ (7)
Ak Parti-Ünal EKEN (11)
Ak Parti-Fikri KANIVAR (14)
Ak Parti-Sefa VARLIK (2)
Ak Parti-Mehmet AY (128)
BBP-Kemal TÜRKOĞLU (2)
SP-Mehmet GÖKSU (6)
DSP-Özden ÜNAL (2)
ATP-Salim KÖROĞLU (9)
BAĞIMSIZ-X (1)

TTaarrıımm
İİllaaççllaarrıınnddaa
RReeççeettee
DDöönneemmii
Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı tarafın-
dan 
hazırlanan ve 1
Ocaktan itibaren
yürürlüğe girecek
uygulamayla bitki
koruma 
ürünlerinin reçete
ile satılacağı
bildirildi.

Kırbaşı Belediye Başkanı Cengiz Yılmaz
tekrar Kırbaşı Beldesine Belediye Başkan
Adayı oldu. 30 Aralık 2008 Salı günü

akşamı Ak Parti Beypazarı İlçe Başkanlığına
adaylık müracatını yapan Başkan Yılmaz;
müracat yapmaya Belediye Meclis Üyeleri

ve Ak Parti Kırbaşı Belde yönetimi ile bir-
likte katıldı. 
Durmak yok yola devam diyen Yılmaz

adaylık başvuru evraklarını Ak Parti İlçe
Başkanı İhsan Önal’a teslim etti. 

HHaabbeerrii SSaayyffaa 44’’ddee
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ÝÝ LLAANN VVEE  RREEKKLLAAMMIINNIIZZ  
DDEEÐÐEERR BBUULLSSUUNN

KÜLTÜR-EDEBÝYAT 2

HHOOSSTTİİNNGG
FFİİYYAATTLLAARRII
AALLAANN AADDII 
TTEESSCCİİLLİİ 

HHeemmddee 770000 MMBB 
AARRTTIIKK HHEERRKKEESSEE

6655 YYTTLL
BBUU FFIIRRSSAATT
KKAAÇÇMMAAZZ
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02 Ocak 2009 Cuma

FFİİLLİİSSTTİİNNDDEE YYAAŞŞAAYYAANNLLAARRIINN
DDUUAAYYAA İİHHTTİİYYAACCII VVAARR
Filistinde son aylarda insanlık dramı yaşanıy-
or. 
Binlerce masum çocuk telef ediliyor.
Çoluk çocuk, kadın kız israil füzelerine hedef
oluyor.
İsrail tarih boyunca biriktirdikleri içlerindeki
kinlerini bir kez daha müslüman halk
üzerinde kusmaya başladı. 
Bu öyle bir kusma ki masum insanların üzer-
ine mermi yağdırıyor. Füzeler iniyor tepeler-
ine. Evleri başlarına yıkılıyor. Kimsesiz
yapayalnızlar. 
Dünyaya bağırıyorlar seslerini duyan yok. 
Haykırıyorlar çığlıklarını duyan yok. 
Onların sadece Allah’ı var. 
İnandıkları Allah’ına sığınmaktan başka
yapacak bir şeyleri yok. 
Filistinlilere yapılanlar vicdanları sızlatıyor. 
Bu katliama seyirciyiz hepimiz.
Hiç olmazsa onların yanında olduğumuzu
isbatlayalım. 
Bir dua etmek zor olmasa gerek. 
Müslümanım diyen herkesi onlar için dua
etmeye çağırıyorum.
Filistinde olan vahşete seyirci kalmamak için
yapılacak dualar onları yalnız bırakmayacak-
tır. 
Onların şu an her şeyden çok duaya ihtiyacı
var. 
Yardım örgütleri yardımları Filistinlilere
ulaştırıyorlar. 
Binlerce yaralı var. ekmek bulamıyorlar. Su
bulamıyorlar. Yaralarını saramıyorlar.
Elektrik yok, Kapkaranlıktalar onlar. TV
seyredemiyorlar. Sadece radyodan dünyadan
haberdar oluyorlar. 
Onların dünyasını andınlatmak bizlerin göre-
vi olsa gerek. Onların gözyaşlarını silecek bir
mendil olmak bizim elimizde olsa gerek. 
Hiç bir şey yapamıyoruz değil mi?...
Dua da mı edemiyoruz!..
Dua müminin silahıdır. 
Neyi bekliyoruz dua etmek için?!..
Dua ederek onların yanında olduğumuzu
onlara hissettirelim.
Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah’ı var. 
Allah her şeyi gören bilendir. Her şeyi
değiştirecek olan Allah’dır. En son sığı-
nağımız Allah’a sığınarak Filistinlilere dua
edelim, yardım edecek gücümüz varsa karın-
ca kararınca yardım edelim.
Hesap günü hesabımız acı olmasın diye
hesabdan kurtulmak için dua edelim.
Allah inananlarla beraberdir. Tarih boyunca
böyle olmuştur böyle olacaktır. 
Bizde inananların yanında olalım.
Unutulanlar unutanları asla affetmezler.
Unutanları Allah’da affetmez. 
Gün bu gündür. Bu gün değilse hangi
gündür!?..
Onlara gönderecek bir duamız varsa neyi
neden ve kimden esirgiyoruz!?..
Bu vahşete seyirci kalmak vicdanlarımızı
acıtmıyor mu?..
Biz bıraktık Allah’ım sen onları yalnız bırak-
ma...

FFOORRUUMM
Kemal ÇELEN 

kemalcelen@ortaanadoluas.com

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.... 

SSEEÇÇİİMMEE GGİİRREECCEEKK UURRUUŞŞ BBEELLDDEESSİİNNEE
AAKK PPAARRTTİİDDEENN AADDAAYY

OOssmmaann KKAARRLLIIDDAAĞĞ UUrruuşş’’aa AAddaayy
Danıştay’a yapılan bir itiraz sonrasında
Beldelerin kapatılması ile ilgili alınan yasanın
iptali şeklinde bir beldenin seçime girmesi
kararı çıkması nedeniyle kapanması kesin-
leşen 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  kap-
atılacak. 
Uruş Beldesinde de seçime girmek için hum-
malı bir çalışma başladı. TÜİK’e dava
açıldığı öğrenildi. Dava açıldıdığı için
kapanacak Belediyeler arasında yer alan Uruş
Beldesi de 2009 seçimlerine girebilecek.
Uruş’un seçime girmesi nedeniyle Uruş’a
belediye Başkan adayı olacakları da harekete
geçirdi.
UUrruuşş’’ddaa ddaa sseeççiimm ssttaarrttıınnaa ggiirrddii.. 
Eski Uruş Belediye Başkanı Mehmet

Özata’nın ve Ayaş Emniyet Müdürlüğünde

Polis olan Osman Karlıdağ’ın Uruş’a
Belediye Başkanlığı için aday olacakları öğre-
nildi. 
Eski Belediye Başkanı olan ve 2004 seçim-
lerinde yazı tura ile Belediye Başkanlığını
Rahmetli Kemal Kılıçarslana kaptıran
Mehmet Özata’nın Ak Partiden aday olmaya-
cağı öğrenildi.
Ayaş Emniyetinde Polis olarak görev yapan
ve istifasını veren Osman Karlıdağ’ın Ak
Parti Uruş Belediye Başkan Adayı olacağı
öğrenildi. 

Arkeolojiyi kitlelere sevdiren dergi 
Bu dergi arkeolojiyi kitlelere sevdirdi

Nezih Başgelen’in (1958) kurduğu ve yönettiği Arkeoloji
ve Sanat dergisi otuz yaşında. Kendi tecrübelerimden bilir-
im ki, bir edebiyat dergisini yürütmek, yaşatmak bu tür
yayınlara göre daha kolaydır. 
Oysa Arkeoloji ve Sanat, belli bir kitlenin, meraklısının,
uzmanının ilgilendiği bir alanda yayın yapmasına rağmen,
bütün Anadolu’yla ilgili, eski kentlerinden ören yerlerine
kadar geniş bir alanla ilgili araştırmalarla, oralara hem
ziyaretçi çekti, hem de ilgi uyandırdı. 
TÜYAP Kitap Fuarı’nda hem 30 yıllık derginin son 129.
sayısı sergileniyor, hem de kitapları okura sunuluyor. 
Başgelen, editör, yazar ve araştırmacı olarak bu alanda
tanınıyor. 
Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1983’te ilk kitap olarak
Doğan Kuban’ın Türk İslám Sanatı Üzerine Denemeler’ini
yayınlamıştı. Şimdi kitap sayısı 1000’i aşkın. Arkeoloji ve
Sanat Yayınları, alanıyla ilgili geniş bir yayın çeşitliliğini
koruyor. Nezih Başgelen’in Anadolu Gezi Notları’ndan
Oktay Ekinci’nin Kentsever Yazıları’na kadar... 
Fuarda sergilenen kitaplar arasında, sadece işin akademik
ve bilimsel uzmanlarına yönelik değil, genel okurun da
ilgisini çekecek kitaplar var. 
DDOOĞĞAANN HHIIZZLLAANN’’IINN SSEEÇÇTTİİKKLLEERRİİ 
Deniz Kavukçuoğlu Onu Ben Öldürdüm Leonardo Can 
Andrew Wilson Patricia Highsmith - Güzel GÖlge Everest 
Ahmet Say Müzik Nedir, Nasıl Bir Sanattır? Evrensel
Basım Yayın 
Kemal Siyahhan Yalnız Mor Sel 
David Trend Medyada Şiddet Efsanesi YKY 
KKEENNTTLLEERRİİNN KKOORRUUNNMMAASSIINNII TTAARRİİHHİİNNİİ YYAAŞŞAATTMMAASSII--
NNII SSAAĞĞLLAAMMAAKK 
Kentsever Yazılar, Oktay Ekinci, Arkeoloji ve Sanat
Yayınları 
Mimar Oktay Ekinci’nin bütün Türkiye’yi kapsayan
gözlemlerden, eleştirilerden, uyarılardan, önerilerden

oluşan yazılarını topladığı kitap Kentsever Yazılar adını
taşıyor. 
Bazı kitaplar vardır ki, yalnızca belli bir kente, onun sorun-
larına odaklanır. Ekinci’nin yazıları öyle değil. Daha
doğrusu şöyle söylemek gerekir. Yazılar yayınladığında
elbette belli bir kenti, belli bir tarihi mekánı ilgilendiriyor-
du. 
Yazılar toplanınca, Türkiye’nin bir mimarlık haritası çıkıy-
or ortaya. 
Sunum’da onun bu topraklara bakışını da, nasıl bir açıdan
yaklaştığını da anlayabilirsiniz: 
"Gerek ülkemiz gerekse dünya, birkaç bin yıl önce
’yaşayan kentler’ken, ilerleyen çağlarda değişik nedenlerle
terk edilerek bugünkü ’ören yerleri’ne dönüşen antik yer-
leşim merkezleriyle bezelidir. 
Aynı süreçte ’terk edilmeyerek’, günümüze kadar ’kesinti-
siz’ bir yaşam ve uygarlık merkezi olan kentlerimiz ise
yeryüzünün çok özel örneklerini oluştururlar. 
O kadar ki, bu örneklerden birçoğu isimlerini binlerce
yıldır korumakta; yine antikçağdaki adlarıyla anılmaktadır-
lar. Hele Milas, Tarsus, Foça, Bergama gibi tarihsel kentler-
imizde ise aynı isimler neredeyse hiç değişmeden gelecek
kuşaklara da miras bırakılmaktadır. 
Kaldı ki, Ankara (Angora), İstanbul (Konstantinopolis),
İzmir (Smyrna), Bursa (Prusa) ve diğer metropollerimiz de
tarihteki adlarını yaşatmıyorlar mı? 
Tarihsel bu görmüş geçirmişliğe yakışmayan özensiz ve
çıkarcı bir yapılaşmanın her yanı sarmaladığı çirkin,
tekdüze bir apartman mimarisiyle eski dokular yok
edilirken, anıtsal yapıların, aynı apartman yığınlarının
arasında adeta ezilerek gözden ıraklaştıkları bir kentleşme,
ne yazık ki Türkiye’nin çağdaş görünümüne egemen
olmuştur. 
Böylesi iç karartıcı bir imar düzeninin durdurularak,
ülkenin yeniden tarihine yakışır, kimlikli bir kentleşme

sürecine kavuşması için yapılması gerekenler, bu kitaptaki
yazıların doğmasına neden olan savaşımın neredeyse 30
yıldır başlıca gündemini oluşturmuştur..." 
Ekinci, sizi mimarlık, korumacılık ekseni çevresinde bir
Anadolu gezisine çıkarıyor. Elbette övüyor, eleştiriyor, ne
yapılması gerektiğini anımsatıyor. 
AAffyyoonnkkaarraahhiissaarr’’ddaann yyoollaa ççııkkııyyoorr,, BBeeyyppaazzaarrıı’’nnaa uuğğrruuyyoorr,,
Bursa’yı es geçmiyor, Diyarbakır’da sur içinde sempozyu-
ma katılıyor, İzmir’in Sevdalı Karpostalları’na bakıyor,
Mardin Evleri’ni görünce Taşa Yazılan Şiir diye bir övgü
kaleme alıyor, Muğla’yı korumanın altını çiziyor, Van
Gölü’nün de suyuna dokunup, Zonguldak’a dönüyor. 
Onun uğradığı, sorunlarını yazdığı, durumunu tanımladığı
kentlerden birkaçı bu saydıklarım. Kentliliğin çağımızda
önem kazandığını söylemeye gerek var mı? 
Oktay Ekinci’nin Kentsever Yazılar’ını yurttaşlık bilinci
olan herkes almalı. Hem Türkiye’nin kentlerini tanıyacak-
sınız, hem onların durumunu öğreneceksiniz. Ondan da
ötesinde, yaşadığınız kentin, bölgenin durumunu
öğrenirken belki bu yazıların ışığında yaratıcı fikirler ürete-
bilirsiniz. 
TTAARRİİHH BBUULLGGUULLAARR EEŞŞLLİİĞĞİİNNDDEE AAŞŞKK RROOMMAANNII YYAAZZ--
MMAAKK 
İsmail Kaygusuz’un Perge’nin Kızı Plancia Magna adlı tar-
ihsel romanı, mekán olarak Perge’yi (Aksu-Antalya)
seçmiş. Çünkü orada çalışmış ve oranın tarihine yönelik
yoğun bir birikime sahip Kaygusuz. 
Aşk ve insan ilişkilerini, bir yerin tarihi içinde, onun üstüne
kurgulayarak anlatıyor. Okumayı kolaylaştıracak bir de
sözlük var romanın sonunda. 
Plancia Magna’yı sadece edebi ölçütlere vurarak okumayın,
1977-1985 yılları arasında Perge kazılarına epigraf olarak
katılan İsmail Kaygusuz’un bilimsel bulgularla romanı kar-
masından ortaya çıkan yeni tadı seveceksiniz

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

Günlük 85 ton sütü
mamul hale getiren
Güngör Çiftliği, 2007
yılında başlattığı yatırım-
larına devam ediyor.
Ankara’nın tek süt üre-
tim tesisi olan Güngör
Çiftliği, makine parku-
runa yatırım yaparak
günlük 85 ton süt işleme
kapasitesini 150 tona
çıkarıyor. Güngör
Çiftliği Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa
Güngör, yatırıma 2007
yılında başladıklarını
belirterek ayrıca soğuk
hava tesisinin de kapa-
sitesini artırdıklarını
belirtti.  Güngör,
önümüzdeki 5 yıl içinde
her yıl 1 milyon dolarlık
yatırım gerçekleştirerek
2012’de günlük 500 ton
süt işleme kapasitesine
ulaşmayı hedeflediklerini

açıklıyor. Güngör
Çiftliği, 1972’de
Ankara’nın Beypazarı
İlçesi’nde Mehmet-Fazıl-
Osman Güngör kardeşler
tarafından mandıra şek-
linde kuruldu. Firma
günümüzde, Ankara ve
ilçeleri başta olmak
üzere dağıtımını gerçek-
leştirdiği ürünlerini
İstanbul ve diğer illere
de  gerçekleştiriyor.
Güngör Çiftliği’nde
ayran, yoğurt, pastörize
süt, kaşar, beyaz peynir,
krem peynir, tereyağ
üretiliyor. Güngör, şu
bilgileri aktarıyor:
“Sütümüzü Nallıhan,
Çayırhan, Mudurnu ve
Afyon bölgesinden temin
etmekteyiz. Fabrikamız 5
bin metrekare kapalı ve
45 bin metrekare açık
alan olmak üzere toplam

50 bin metrekare alan
üzerine kurulu.
Mikroorganizma
gelişmesi açısından yük-
sek risk kategorisindeki
gıdalar arasında yer alan
süt için çiftlikten başla-
yarak son tüketim nok-
tasına kadar belli önlem-
lerin alınması ve
HACCP sistemi uygula-
ması yapılıyor. Kalite
konusunda  2004 yılı
TSE kalite ödülü alan
firmamız aynı kalite
anlayışını sürdürmekte-
dir.” 
Süt tüketiminin yaygın
hale getirilmesine yöne-
lik olarak Güngör
Çiftliği, Ar-Ge faaliyet-
lerine hız vererek iç
pazarda belli tüketici
gruplarına özel yeni
ürünler de sunuyor. 

GGüünnggöörr ÇÇiiffttlliiğğii mmaakkiinnee ppaarrkkıınnıı bbüüyyüüttüüyyoorr 
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BBaaşşttaarraaffıı SSaayyffaa 11’’ddee
41-Öğrencilere burs verilmesi ilk defa bu dönem
başlatılmıştır.
42-Türkiyede toplu sünnet olayı ilk defa bu dönem
başlatılmıştır.
43-Başarılı öğrenciler ilk defa bu dönem ödül-
lendirilmeye başlanmıştır.
44-İhtiyaç sahibi öğrencilere yardım yapılması ilk
defa bu dönem başlatılmıştır.
45-İlçenin tanıtımı için Yurt içi ve yurt dışı sergilere
önem verilmiş, Beypazarı’nın kültürü ve tanıtımı için
standlar açılmış bir çok gümüş imalatçısı esnaf bu
sergilere gönderilmiştir.
46-Restore işi ilk defa bu dönem başlatılmış olup
Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Ankara
Valiliği nezdinde yapılan girişimler sonucunda Yenice
Sokaktaki evlerin restorasyonu ve sokak yenileme
çalışmaları için 104 milyar liralık ihale yapılmıştır.
47-Belediye internet sitesi ilk defa bu dönem hizmete

girmiş ve Beypazarı internet sitesi aracılığıyla
dünyaya tanıtılmaya başlanmıştır.
48-Beypazarı tanıtımı için Milli Piyango biletlerinde
Baypazarı tanıtımı yapılmıştır.
49-Türkiyenin en önemli dergilerinde (Atlas, Emlak
Market, Glokal) ve Ulusal Basında Beypazarı’nı
tanıtıcı yüzlerce yazı yayınlanmıştır.
50-Turan Kamberli döneminde başlatılan Belediye
Bülteni bu dönemde de devam ettirilmiş Belediye
hizmetleri kamuoyuna bültenle duyurulmuştur.
51-Bu dönem Çin büyükelçisi,Kırgız Belediye
Başkanı, Türkmenistandan gelen Belediye
Başkanları, Amerikalı misafirler, Malezya
büyükelçisi ve Malezyalı misafirler,  Dünya Kadınlar
Vakfı yöneticileri, Azerbeycan Kadınlar Cemiyeti,
Asya Pasifik Grubu, Elçibey’in danışmanı, Kırgız
öğrenci temsilcileri, Japon Üniversitesi profesörleri
ve öğrencileri, Japon öğrencileri, Japon büyükelçisi,
Kore büyükelçisi, İsrail Büyükelçisi, Türk Ocakları

yöneticileri Somali ve zimbabwe’den gelen misafir-
ler, Türk-Kore Dostluk Derneği Belçika Büyükelçisi,
Fransadan bir grup, İpekyolu projesi içinde yer alan
İpekyolu kervanı, Konrad Adenauer Vakfı yönetici-
leri, diplomat hanımları gibi yüzlerce konuk ilk defa
bu dönem Beypazarı’nda ağırlanmış ve bu ziyaretler
nedeniyle Beypazarı tanıtımı dünyaya yapılmıştır. 
52-Beypazarı Turizm Merkezi olmanın tohumları ilk
defa bu dönemde atılmıştır. Gelen misafirlerin hıdır-
lık tepeden beypazarı’nı kuşbakışı baktırılması ilk
defa bu dönem başlatılmıştır.
53-İTÜ, ODTÜ,HASVAK, gibi kurumlarla ilk defa
bu dönem ilişki kurulmuş Beypazarı’nı ziyaret eden
bu kurum misafirlerine yöresel yemeklerin tadı ilk
defa bu dönem tatdırılmıştır.
54-Tursitlerin gezdirilmesi amacıyla fayton satın alın-
mış Beypazarı merkez ve inözü arası faytonla gezi
projesi bu dönem başlatılmıştır.
55-Sağı solu maden olan Beypazarı’nın Trona

madeninin açılışı bu dönem gerçekleştirilmiştir.
Açılış Belediye tarafından organize edilmiştir. 
Beypazarı’nın tanıtımında büyük rol oynamıştır.
Bütün dünya Beypazarı’nın adını madencilik alanında
da duyurmuştur.
56-Yeni imara açılan yerlerin yolları ve asfaltı ve
yaya kaldırımı ile bordür taşları yine bu dönem
yapılmış ve Beypazarı modern kent haline
dönüştürülmüştür.
57-Bu dönem su sorunu Uşalgöl’den su getirilerek
eski şebekeye bağlanmış ve su sorununa  çözüm
getirilmiştir. Uzun yıllar Beypazarını sıkıntıya sok-
mayavak su hattı yenileme çalışmaları bu dönem
tamamlanmıştır.
58-Yer altı Kanalizasyon çalışmaları ilçenin tamamın-
da yenilenmiş ve uzun yıllar ilçenin ihtiyacını
karşılayacak şekilde yapılmıştır.
59-Yeraltı geçidi yapıldı. (Gazi Gündüzalp ve Doktor
İsmet Bilgiç İş Merkezini birleştiren bulvar altına)
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22000044 SSEEÇÇİİMMLLEERRİİNNDDEE SSİİVVİİLL HHAAVVAALLAANNII VVAAAATT EETTTTİİNNİİZZ..
AARRAADDAANN 55 YYIILL GGEEÇÇTTİİ.. 22000099 SSEEÇÇİİMMLLEERRİİNNEE YYAAKKIINN YYİİNNEE
GGAAZZEETTEELLEERRDDEE VVEE KKÖÖŞŞEE YYAAZZAARRLLAARRIINNIINN YYAAZZIILLAARRIINN--

DDAA YYAAPPIILLIIYYOORR HHAABBEERRLLEERRİİ YYAAYYIINNLLAANNDDII.. 
SSİİVVİİLL HHAAVVAAAALLAANNII YYAAPPIILLDDII DDAA BBİİZZ MMİİ GGÖÖRRMMÜÜYY--
OORRUUZZ!!....  GGÖÖZZLLEERRİİMMİİZZ MMİİ KKÖÖRR OOLLDDUU YYOOKKSSAA!!......

MMEEYYVVAALLII AAĞĞAACCIIMMII TTAAŞŞLLIIYYOORRUUZZ DDUURRUUPP DDUURRUURRKKEENN!!..

BBEELLGGEE

Değerli okuyucular. 
Yukarıdaki gibi bir
çok köşe yazısı
yayınlandı gazetel-

erde. 
Yazıları okuyun ve
yorumu siz yapın.
Biz sadece bu
yazılarda bir iki nok-
taya parmak
basacağız. 
Beypazarında harabe

sokak hiç gördünüz
mü? Yıkık bir tane
konak varmı?
Akşemseddin Camii
altında, beytaş ben-
zinliğinden gelirken
göze çarpan  2 ev
hariç. Yıllardır bu

ilçede yaşayanlar
Allah aşkına
söylesin.. Nerede bu
harabe sokaklar,
yıkık konaklar?.. Ya
biz Beypazarı’nda
yaşamıyoruz ya da
bu köşe yazarları

Beypazarı’nı bizden
çok iyi tanıyorlar.
Bu bilgileri nerden,
kimden alıyorlar ben
merak ediyom! Ama
sizler bu bilgilerin
nereden alındığını
çok iyi biliyorsunuz..

22000044 sseeççiimmlleerriinnddee 22 aaddeett ÜÜsstt GGeeççiitt

YYaappaaccaağğıızz ddeeddiinniizz.. RReessmmiinnii bbiillee bbaassttıınnıızz..

ÜÜsstt GGeeççiitt yyaappmmaayyıı bbıırraakkıınn İİbbrraahhiimm DDeemmiirr

ttaarraaffıınnddaann yyaappııllaann aalltt ggeeççiiddii bbiillee kkaappaattttıınnıızz..

TTüümm PPrroojjeelleerr AAssppaarraaggaass ççııkkttıı...... 
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DDeemmiirrlleerrllee vvee kkaayynnaakkllaa GGaazzii GGüünnddüüzzaallpp İİşş MMeerrkkeezzii vvee
AAllppaarrssllaann TTüürrkkeeşş BBuullvvaarrıı üüzzeerriinnddeekkii ttüümm ggiirriişşlleerrii kkaappaattııllaann

İİbbrraahhiimm DDeemmiirr’’iinn yyaappttıırrddıığğıı AAlltt GGeeççiittiinn bbuu ggüünnkküü hhaallii..
İİççii ppiisslliikk vvee WWCC dduurruummuunnddaa iikkeenn tteemmiizzlliiğğii ddaahhii yyaappııllmmaaddaann

ggiirriişşlleerr kkaappaattııllddıı..



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

02 Ocak 2009 Cuma Yýl:5  Sayý:210 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
8 gündür etkili olan soğuk ve yağışlı hava, bir hafta
daha kalacak. Yağışlı hava Pazar günü batıdan-
doğuya kadar etkili. En doğuya ulaşacak yağışlar ile
birlikte kuvvetli ayaz da etkisini azaltacak. Yağışlı
havanın yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde
aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Yağışlar
kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur
ve kar şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde
yurdun iç ve doğu bölgelerinde kuvvetli buzlanma ve
don olayı beklenmektedir.
Hava sıcaklığı, yurdun güney, iç ve batı bölgelerinde
2 ile 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir
değişiklik olmayacak. Rüzgar genellikle kuzey ve
kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney
ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette,
Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuvvetli olarak
esecek. İç Anadolu’da Eskişehir, Ankara ve Konya
boyunca başlayan kar, bu gece Sivas ve Kayseri’ye
ilerleyecek. Yağış yarın bazı kentlerde karla karışık
yağmur, bazı kentlerde ise kar şeklinde sürecek. Bazı
illerimizde beklenen hava durumuyla sıcaklıkları ise
şöyle: 
AAnnkkaarraa:: Çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ve
doğu kesimleri aralıklı kar yağışlı geçecek.Sabah ve
gece saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve
don olayı görülecek. Sıcaklık 0 derecenin üzerine
çıkıyor, bugün daha çok karla karışık yağ mur, ara
ara kar olacak. -1 İİssttaannbbuull:: Parçalı çok bulutlu,
aralıklı yağmur, yüksek kesimleri karla karışık yağ-
murlu geçecek. Rüzgar; kuzeydoğudan (Poyraz)
kuvvetli olarak esecek 3 gün sağanak yağışlı. Bugün
poyraz zayıf, salı yeniden kuvvetlenecek. 5 
İİzzmmiirr:: Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar;
kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli olarak esecek. 7 
BBuurrssaada yağmur, geceleri sulu kara dönüşebilir. 
AAddaannaa:: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar
aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Salı da dahil 3
gün yağış var. yağış bugün çok daha kuvvetli. Dün
gece başlayan yağmur hafta ortasına kadar kalacak
12 AAnnttaallyyaa:: Parçalı çok bulutlu 13  
SSaammssuunn:: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç
kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5 
TTrraabbzzoonn:: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7  
EErrzzuurruumm:: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı kar
yağışlı geçecek. İl genelinde kuvvetli buzlanma ve
don olayı ile birlikte sabah saatlerinde sis görülecek.
-10  DDiiyyaarrbbaakkıırr:: Çok bulutlu, öğle saatlerinden
itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
geçecek. (Sabah ve gece saatlerinde il genelinde
buzlanma ve don olayı görülecek) 4
Eskişehir 4, Sivas -3 derece.
Beypazarında  bekle-
nen hava durumu ve
günün en yüksek
sıcaklıkları 6 günlük
tahmin raporu  şöyle:

Sıcaklık (ºC) -8,4
Nem (%) ...
Basınç (hPa)
Görüş (km) .......
Rüzgar (km/sa)

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.. 

30 Aralık 2008 Salı
günü akşamı Ak Parti
Beypazarı İlçe
Başkanlığına adaylık
müracatını yapan
Başkan Yılmaz;
Belediye Meclis
Üyeleri ve Ak Parti
Kırbaşı Belde yöneti-
mi ve ekibi ile birlikte
Ak Parti İlçe binasına
gelerek adaylık müra-
caatını yaptı. 
Durmak yok yola
devam diyen Yılmaz
Yönetim Kurulu
toplantısının olduğu
saatte, gençlik kolları,

kadın kollarının ve Basın mensuplarının da hazır
bulunduğu saatte müracaatını yaptıktan sonra
kısa bir konuşma yaparak toplantıya katılanlara
baklava ikramında bulundu. Yılmaz şu an heya-
canımı mazur görün ben 5 yıl önceki gibi bu gün
de halen heyecanlıyım. Heyecanımızı kay-
betmedik. Bu heyecanla daha çok hizmetler
yapacağız’‘ dedi. 

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

03 Ocak Cumt.
En Yüksek 

-1°C 
En Düşük 

-10°C

04 Ocak Pazar
En Yüksek

1°C 
En Düşük

-6.8°C

05 Ocak  P.tesi
En Yüksek

1°C 
En Düşük

-3°C

06 Ocak Salı
En Yüksek

1°C 
En Düşük

-1°C

07 Ocak  Çrşam.
En Yüksek

-1°C 
En Düşük

-3°C

08 Ocak  Perşem.
En Yüksek

1°C 
En Düşük

-4°C

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ BEYPAZARI

M.FİKRİ KANIVAR
AK PARTİ BEYPAZARI

BELEDİYE BAŞKAN A. ADAYI 

Her yeni yıl tazelenen umutların,
çoğalan sevgilerin habercisidir.

2009 yılı da böyle olsun.
YYeennii YYııllddaa

TTüümm HHeemmşşeehhrriilleerriimmiizziinn
YYeennii YYııllıınnıı KKuuttllaarrıımm..

Beypazarı için bir FİKRİ’miz var.

CCEENNGGİİZZ YYIILLMMAAZZ KKIIRRBBAAŞŞIINNAA AADDAAYY


