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BBEEYYPPAAZZAARRII

UUğğuurr DDüünnddaarr`̀ıınn BBeeyyppaazzaarrıı ııssrraarrıınnıınn nneeddeennii nnee??
BBEEYYPPAAZZAARRII’’NNDDAA
GGEELLEENNEEKKSSEELL
AAŞŞUURREE
DDAAĞĞIITTIIMMII
YYAAPPIILLDDII

Beypazarı
Belediyesi
tarafından her yıl
Aşure Günü
nedeniyle
geleneksel olarak
dağıtılan aşureler,
Cuma namazının
ardından tüm
camilerin
bahçesinde
toplanan kala-
balığa ikram edil-
di.
İslamiyet’te
önemli bir yere
sahip olan Aşure
geleneğinin
Beypazarı’nda
hatırlanması
adına Belediye
tarafından vatan-
daşlara aşure
dağıtıldı.
Beypazarı’ndaki
tüm camilerin
önünde gerçek-
leştirilen aşure
dağıtımı; vatan-
daşlar tarafından
memnuniyetle
karşılandı.

Kılıçdaroğlu ve
Gökçek kavgası son-
rası, olay Uğur
Dündar açısından

kan davasına
dönüştü. Star
Haber'de
Beypazarı'nı övücü

haberler başladı ve
seçim bitene kadar
bu haberler artık bit-
mek bilmez. Peki
Star'ın Beypazarı
sırrı ne…
Kemal Kılıçdaroğlu
& Melih Gökçek
kavgası sonrası, olay
Uğur Dündar açısın-
dan kan davasına
dönüştü. Kavga
Kılıçdaroğlu'nu aşıp
Gökçek & Dündar
kavgasına döndü.
Uğur Dündar da
farklı bir stratejiyle

Melih Gökçek'i vur-
maya başladı.
Bilindiği gibi
Ankara'da sağ
oyların neredeyse
tamamı Melih
Gökçek'e sol oylar
ise CHP'ye gidiyor.
Sağ oylarda yaşan-
abilecek bir bölünme,
CHP'nin adayı Murat
Karayalçın'ın aradan
rahatlıkla sıyrıl-
masını sağlayacak.
Peki bunlarla Star'ın
Beypazarı haberleri
yapması arasında ne

gibi bir bağ var?
Şöyle ki: Beypazarı
Belediye Başkanı
Mansur Yavaş
MHP'nin Ankara
Büyükşehir Belediye
Başkan adayı.
Star Haber,
Beypazarı'nda
yapılan başarılı işleri
ve Beypazarı'nın
yiyecekleri dahil her
olayı haber bültenine
taşıdı, taşıyor, taşıya-
cak. Böylece sağ
oylar bölünüp,
Gökçek ve MHP'nin

adayı Mansur Yavaş
arasında dağılacak.
Aradan da
Karayalçın'ın sıyrıl-
ması sağlanacak.

SSttaarr AAnnaa HHaabbeerr''iinn
öözzeell hhaabbeerrii:: BBEEYY--
PPAAZZAARRII KKUURRUUSSUU
NNAASSIILL YYAAPPIILLIIRR
AANNAA HHAABBEERRDDEE
BBÜÜYYÜÜKK RREEKKAABBEETT
Televizyonlarda son

dönemde en büyük
rakabet haber
konusunda yaşanıyor.
Özellikle ekonomik
krizle birlikte yüksek
maliyetli dizi
enflasyonunu
kaldıramayan özel
televizyonlar, son
dönemde yeniden
habere sarıldı. 

HHaabbeerrii SSaayyffaa 22’’ddee

AANNKKEETTİİMMİİZZİİNN
BBUU HHAAFFTTAAKKİİ
SSOONNUUÇÇLLAARRII

wwwwww..yyeenniiyyiillddiizzggaazzeetteessii..ccoomm
iinntteerrnneett ssiitteemmiizzee kkuullllaannııllaann ooyyllaarr

ANAP-H.Avni YÜKSEL (6)
DP-İbrahim DEMİR (80)
MHP-Cengiz ÖZALP (47)
CHP-İsa VARLI (4)
Ak Parti-Tuncer KAPLAN (26)
Ak Parti-Yaşar HIZ (10)
Ak Parti-Ünal EKEN (13)
Ak Parti-Fikri KANIVAR (17)
Ak Parti-Sefa VARLIK (2)
Ak Parti-Mehmet AY (129)
BBP-Kemal TÜRKOĞLU (3)
SP-Mehmet GÖKSU (6)
DSP-Özden ÜNAL (3)
ATP-Salim KÖROĞLU (9)
BAĞIMSIZ-X (4)

Son 5 Yılın En Etkili
Kar Yağışını Alan
Beypazarı'nda Tarihi
Konaklar ve Sokaklar
Beyaza Büründü.
Beypazarı'nda yediden
yetmişe herkes kar

coşkusu yaşadı. Son 5
yılın en etkili kar
yağışını alan
Beypazarı'nda tarihi
konaklar ve sokaklar
beyaza büründü. 
Akşam saatlerinde
başlayan 3 gün arka
arkaya yağan kar
yağışı gecenin
ilerleyen saatlerinde
etkisini artırarak tarihi
dokusu ile

Beypazarı'nı gelin gibi
süsledi. Sabah uyanan
vatandaşlar ilk olarak
evlerinin önlerindeki
karı temizledi.
Araçlarını ve sokak
merdivenlerindeki kar-
ları ev süpürgesi ile
temizleyen vatandaşlar
daha sonra çocukları
ile birlikte kartopu
oynayıp naylonlarla
kayarak karın keyfini
çıkardı. 
Beypazarı'na uzun
zamandır ilk defa
böyle kar yağdığını
söyleyenvatandaşlar,
yağan karın keyfini
çıkardıklarını ifade
ettler.  "Geçmiş senel-
erde kar yağıyor,
hemen eriyordu. İki
gündür sürekli kar
yağınca her taraf karla
kaplandı. Sabah

kalkınca evimizin
önünü ve arabamızın
üstündeki karları
süpürdük. Daha sonra
çocuklar ve torunlarla
kartopu oynayıp nay-
lonlarla kayarak doy-
asıya eğlendik, karın
keyfini çıkardık.
Eskiden kış
başladığında 1 metreye
yakın kar yağar, nisan
ayına kadar erimezdi.
Evlerimizin önünde ve
sokaklarda 3- 4 ay kar
temizliği yapılırdı.
İnsanlar çoluk çocuk
doyasıya eğlenerek
kışın tadını çıkarırdı.
O günlere özlem
duyuyoruz" şeklinde
konuştular.
Beypazarı şehir
merkezinde kar kalın-
lığının 15 cm, köy-
lerinde ise 26 cm'ye

ulaşan kar 15 köyün
ulaşımında aksaklıklar
oldu bu köylere sağlık-
lı ulaşımın yapıla-
bilmesi için görevliler
aralıksız çalıştılar. 3
gün arka arkaya yağan
kar akabinde iki gün
yağan hafif yağışla
Beypazarını gelin gibi
süsleyen kar eridi su
oldu. 
Beypazarı Belediyesi
Fen İşleri Ekibleri ise
yağan kardan 2 gün
sonra Pazar günü
sadece ana caddelerde
dozerle yolları açabil-
di. 
Belediyenin yollardaki
açma çalışmalarına
yağan yağmur yetişti
yollar ve caddeler kar-
dan yağmur sayesinde
temizlendi. 

TTUURRİİZZMM VVEE
EEKKOONNOOMMİİ DDOOSSYYAASSII

VVAARRAANN 22//55 BBAALLOONNLLAARR PPAATTLLIIYYOORR

GGeeççeenn SSaayyıınnıınn DDeevvaammıı
TTUURRİİZZMMİİNN ÜÜÇÇÜÜNNCCÜÜ AAYYAAĞĞII MMAANNSSUURR YYAAVVAAŞŞ
DDÖÖNNEEMMİİNNDDEE AATTIILLMMIIŞŞTTIIRR..
3 haftadır devam eden Turizm Mucizesi yazı diz-

imizde Beypazarı Turizminin nasıl başladığını anlat-
maya çalıştık. Turan Kamberli ve İbrahim Demir’in
ilçeye yaptığı yatırımlar ve hizmetler yapılmamış
olsaydı gazetelerde bahsedilen ‘’Sihirli Bir El

Değdi’‘, ‘’Beypazarı
Mucizesi’‘, Bir
Kasabanın Mimari
Zaferi’‘, ‘’Efsaneye çok
ihtiyacımız var’‘ gibi
başlıklar içerisinde yer

alan yazı ve haberlerde konu edilen turizm nasıl zirv-
eye çıkacaktı. Bu haberlerde ve yazılarda hep bir kişi
öne çıkartılmış sanki Beypazarı Turizmi onunla
başlamış ve başkalarının hizmet ve desteği olmamış

gibi geçmişe sünger çekilmek istenmişti. Geçmişi ve
geçmişte yapılanları yazdık. Şimdide 10 yıllık
Mansur Yavaş icraatları içinde turizmi yazacağız.
Halkımız tarafsız gözle kararını kendileri verecektir.
MMAANNSSUURR YYAAVVAAŞŞ’’IINN 1100 YYIILLLLIIKK HHİİZZMMEETTLLEERRİİ
1-Yaklaşık 400 ev’in dış boya ve badana işlemleri
yapıldı. Tam Restorasyon olmamakla beraber 400 ev
restore edildi. (Belediyeden kuruş harcanmadığı, Park
Termik, gibi kuruluşlarca yapıldığı Belediye bül-
tenleri ile ifade edildi.)               DDeevvaammıı SSaayyffaa 33’’ddee

TTuurriizzmm MMuucciizzeessiinniinn BBeellggeelleerrii 33

ŞAİR HÜSEYİN
YURDABAK’I 
ÖLÜM
YILDÖNÜMÜNDE
RAHMETLE
ANIYORUZ.

HHaabbeerrii 22’’ddee

Beypazarı-
Kerkük

hattı

HHaabbeerrii 44’’ddee

Star Ana Haber'in
özel haberi:
BEYPAZARI
KURUSU NASIL
YAPILIR

HHaabbeerrii 22’’ddee

HHAABBEERR 
ÝÝSSTTÝÝHHBBAARRAATT

TTeell::776622 5511 6633

Beypazarı Suluhan
Kervansarayı`nda
restorasyon çalış-
maları devam ede-
cek...

HHaabbeerrii 44’’ddee

Beypazarı
Karakoca Maden

suyu Devlet
destek versin

bir numara olalım
HHaabbeerrii 44’’ddee

FORUM
Kemal ÇELEN

GGAAZZEETTEEMMİİZZ
Gazeteyi yerel seçimlerde kendilerine en büyük
destekçi olarak gören adaylarýn gazetelere olan
ilgileride seçim dönemlerinde artmaktadýr. Bu
amaçla bazý kiþiler gazete çýkartarak kendilerini
ve gazetelerini bu adaylara pazarlamakta veya bu
adaylar tarafýndan kendilerine yakýn görülen
gazeteler desteklenmektedir. YYaazzssııssıı SSaayyffaa 22’’ddee

kemalcelen@ortaanadoluas.com

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

TTAARRİİHHİİ YYEENNİİDDEENN YYAAZZMMAASSIINN

CCaaddddeelleerrddee kkaarr kküürrüümmee ççaallıışşmmaallaarrıı
22 ggüünn ssoonnrraa bbaaşşllaaddıı

BBEEYYPPAAZZAARRII''NNDDAA KKAARR CCOOŞŞKKUUSSUU
BBeeyyppaazzaarrıı''nnddaa YYeeddiiddeenn YYeettmmiişşee HHeerrkkeess KKaarr CCooşşkkuussuu YYaaşşaaddıı.. 

KKaarr SSoonnrraassıı YYaağğaann YYaağğmmuurrllaarr CCaaddddee vvee SSookkaakkllaarrıınn KKaarrddaann TTeemmiizzlleennmmeessiinnddee iimmddaaddaa yyeettiişşttii..



Haber Koordinatörü:
ŞŞüükkrraann ÇÇEELLEENN

Muhabirler
NNiihhaatt UUÇÇAARR

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

AAyyhhaann DDEEMMÝÝRRÇÇEELLÝÝKK
Sincan &Yenikent Temsilcisi

MMuussaa UUYYSSAALL
Güdül Temsilcisi
BBüünnyyaammiinn AAFFÞÞAARR

Kýbrýscýk Temsilcisi
ÝÝssaa BBÝÝLLGGÝÝNN

Seben Temsilcisi
ÇÇeettiinn BBÝÝLLEENN

SSoorruummlluu YYaazzýý ÝÝþþlleerrii MMüüddüürrüü
Murat ÇELEN
SSaayyffaa EEddiittöörrüü

Seyithan Melih BİNGÖL

GGaazzeetteemmiizz BBaassýýnn MMeesslleekk ÝÝllkkeelleerriinnee
uuyymmaayyaa ssöözz vveerrmmiiþþttiirr..

GGaazzeetteemmiizzddee yyaayyýýnnllaannaann yyaazzýýllaarr
yyaazzaarrllaarrýýnnýý bbaaððllaarr..

GGaazzeetteemmiizzddee yyaayyýýnnllaannaann yyaazzýý hhaabbeerr
vvee ffoottooððrraaffllaarrýýnn hheerr ttüürrllüü tteelliiff hhaakkkkýý

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

iikkttiibbaass eeddiilleemmeezz.. 
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

0099 OOccaakk 22000099  CCuummaa YYIILL::55  SSAAYYII::221111

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

09 Ocak 2009 Cuma

Gazeteyi yerel seçimlerde kendilerine en büyük destekçi
olarak gören adaylarýn gazetelere olan ilgileride seçim
dönemlerinde artmaktadýr. Bu amaçla bazý kiþiler gazete
çýkartarak kendilerini ve gazetelerini bu adaylara pazarla-
makta veya bu adaylar tarafýndan kendilerine yakýn
görülen gazeteler desteklenmektedir. 
Yerel gazeteler yerel yönetimlerin çalýþmalarýnýn duyurul-
masý için en önemli iletiþim organlarýdýr. Gazete olmadan
Belediyeler çalýþmalarýný vatandaþlara, daha doðrusu seç-
menlere duyuramazlar. Olaylarýn olumlu veya olumsuz
yansýtýlmasý gazeteler aracýlýðýyla yapýlmakta ve vatandaþ
belediye çalýþmalarý ile bilgilendirilmektedir. 
Gazete anlayýþýmýz açýsýndan hizmeti olan ve hizmet için
canla baþla çalýþan seçilmiþleri bugüne kadar yanlýþlarýný
görsekte onlarla ilgili olumsuz haber yapmamaya özen
gösterdik. Bundan sonrada bu anlayýþýmýz devam edecek. 
Bölgemizde en iyi gündem oluþturabilecek gazete Yeni
yýldýz Gazetesidir. Bu konuda oldukça iddialýyýz. En önce-
likle Gazetemizin habere bakýþ açýsý gündemin oluþmasýn-
da en önemli etkimizdir. Haberin kaleme alýnmasý ikinci
önemli etkendir. Üçüncü etken gazetemizin daðýtým
alanýdýr. En etkin daðýtým aðý Yeni Yýldýz Gazetesi tarafýn-
dan yapýlmaktadýr. Gazetemiz daðýtýmý belki daðýtým
yapýlan yerlerde nüfusa orantýlý olarak yapýlmasada gün-
dem oluþturabilecek yer ve mekanlara az sayýda daðýtým
yapýlsada daðýtým yapýlan yerler özenle seçildiðinden daha
etkin ve daha hýzlý gündem oluþturabilmekteyiz. Ýþte bu
nedenle gazetemiz haber ve reklamlarý anýnda okuyucuya
ulaþmakta ve etkinliði artmaktadýr. Yerel Gazeteler daðýtým
yapýlan yerlerde sadece daðýtým yapýlan yerdeki þahýþlar
tarafýndan deðil, oraya uðrayan yüzlerce kiþi tarafýndan
okunmaktadýr. Biz bu olayý en asgari olarak hesaplamak-
tayýz. Mesela 2000 gazetenin daðýtýmýnda bunu 5 ile
çarparak 10.000 kiþinin gazeteyi okuduðundan emin
olmaktayýz. Bu sayýsýnýn 10.000 nin çok çok üzerinde
olduðunu da biliyoruz. Gündemin oluþmasýnda daðýtým
yapýlan yerlerin özenle tesbit edilmesinde baþarýmýzýn rolü
büyüktür. 
Biz  Ankara’nýn 24 ilçesine yayýn yapmýyoruz.  24 ilçeye
yayýn yapan tek gazete sloganý yazarak toplam 500 veya
200 gazete de basmýyoruz. Biz sadece Beypazarına yayýn
yapýyoruz.  Her sayý en az 1000 baský yaptýk. Son aylarda
bu sayıyı 500 e düşürmek zorunda kaldık. Daðýtým böl-
gemizde bu sayýnýn çok az olduðunuda biliyoruz. 
Daðýtým yapýlan tüm ilçemizde gündem oluþturmaya ve
yapýlan haberlerin etkin bir þekilde duyurulmasýna en etkin
gazetenin Yeni yýldýz Gazetesinin olduðu konusunda iddi-
alýyýz. Bu özelliðimiz çok kýsa sürede ortaya çýkmış ve
okuyucular tarafýndan da bizzat kanýtlanmaktadır. Aranan
ve okunan tek gazete olmanın gururunu yaşıyoruz. 
Gazetemizin Reklam ücretleri gazete maliyetlerine göre
orantýlýdýr. Belirtilen reklam ücretlerinden aþaðý reklam
alabilmeniz söz konusu deðildir. Bazý gazetelerin çok
düþük ücretle reklam aldýklarý reklam verecekler tarafýndan
bize bildirilmekte ve o gazetelerin aldýðý reklam ücretleri
bize de teklif edilmektedir. Ama biz bu reklamlarý maale-
sef almýyoruz. Çok katý kuralcý deðiliz,  ama reklam vere-
cekler kusura bakmasýn. Eðer verdiðiniz reklam karþýlýðýn-
da birileri sizi aramýyorsa, satýþýnýzda bir artýþ olmuyorsa,
reklama verilen paraya biz  acýyoruz. Karþýlýðý ödenen
Reklam, karþýlýðýný bulsun diyoruz. Karþýlýðýný bulacak bir
reklamýnda bir bedelinin olduðunu, bu bedelin ucuz bir
bedel deðil, reklama deðer katacak bir bedel olduðunu
söylüyoruz. Hatýr için reklam verilmez. Reklam ihtiyaçdan
dolayý verilir. Ulusal Basýn Reklam Fiatlarý ile bizim fiatlar
karþýlaþtýrýldýðýnda; fiatlarýmýz devede kulak kalmaktadýr.
Vereceðiniz ilan ve reklamlarýn etkin olmasýný istiyorsanýz,
gazetemizde belirtilen fiatlardan reklamlarýnýzý Gazetemize
verebilirsiniz.   Gazetemizi tercih etmeniz, bizi memnun
etmesi kadar sizleride memnun edecektir. Reklamlarýnýz
mutlaka daðýtým bölgelerinde etkisini gösterecektir. 
Biz; yayýn bölgelerimizde ulusal basýndan daha etkin bir
görev içindeyiz. En çok satýþ yapan herhangi bir günlük
gazetenin ilçenizdeki toplam satýþ miktarýný öðrenirseniz,
bizim gazetemizin bu gazeteden  daha fazla ilçenizde
daðýtým yaptýðýný görürsünüz. Ýlçelerimizde bizden daha
fazla sayýda daðýtým yapan gazeteler olabilir. Bizim onlar-
dan farklý bir özelliðimiz okunabilir tek gazete oluþumuz-
dur. 

FFOORRUUMM
Kemal ÇELEN 

kemalcelen@ortaanadoluas.com

GAZETEMİZ

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

SSttaarr AAnnaa HHaabbeerr''iinn öözzeell hhaabbeerrii::
BBEEYYPPAAZZAARRII KKUURRUUSSUU NNAASSIILL YYAAPPIILLIIRR

AANNAA HHAABBEERRDDEE BBÜÜYYÜÜKK RREEKKAABBEETT
Televizyonlarda son dönemde en büyük rakabet
haber konusunda yaşanıyor. Özellikle ekonomik
krizle birlikte yüksek maliyetli dizi enflasy-
onunu kaldıramayan özel televizyonlar, son
dönemde yeniden habere sarıldı. Tabi bununla
birlikte özellikle ana haber bültenleri daha da
dikakt çekmeye başladı. Bu rekabet, Kanal D'nin
başına Birand'ın gelmesi, Star'ın Uğur Dündar'ın
anchorman yapması ve Show TV'nin Ali Kırca
transferi ile daha da yoğun biçimde yaşanmaya

başlandı.  Bu rating rekabetinde ise şu anda
zirvede Star Ana Haber yer alıyor.

SSTTAARR HHAABBEERR''DDEE ''ÖÖZZEELL HHAABBEERR'' BBOOLLLLUUĞĞUU
((!!))
Gazeteci Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar tarafın-
dan yönetilen Star Ana Haber, rating konusunda
tepede olsa da, habercilik konusunda aynı şeyi
söylememiz mümkün değil. Gün içerisinde olan
haberleri saatler sonra akşam bülteninde 'Flaş
Flaş' veya 'Son Dakika' alt yazıları ve yoğun bir
curcuna içinde haberleri sunmasını bir kenara
bırakalım. Ana haber bülteninde yer alan bir çok
'Özel Haber'in mahiyeti ve niteliği de tartışmaya
açık.

SSOONN BBOOMMBBAASSII BBEEYYPPAAZZAARRII KKUURRUUSSUU
Star Ana Haber, son bombasını ise dün akşam
patlattı. Pazar günü olmasına rağmen Gazze'deki
İsrail saldırısı ve yaklaşan yerel seçimler
nedeniyle gündem çok yoğun şekilde geçti.
Ancak Star Ana Haber, 'özel haber patlatma'
tutkusundan kurtulamamış olmalı ki, böyle bir

gündemde 'özel haber' alt yazısı ile dakikalarca
ekranda 'Beypazarı Kurusu'nun yapılışını yayın-
ladı.

''ZZEEUUSS''UU UUYYAARRAANN DDAA MMII YYOOKK??
Haydi bu konuda Uğur Dündar'ı suçlayamayız.
Ne de olsa o, haberin değil televizyonun mut-
fağından yetişme. Nitekim televizyonculuğu
döneminde mutfaklarda çok fazla zaman geçir-
miş olması, haberin mutfağından gelmiş olduğu
anlamına gelmez. Peki "Uğur Dündar bu işin
Zeus'u" diyen ve ne yaman haberi olduğunu sık
sık vurgulayan Yılmaz Özdil de mi uyarmadı,
'Böyle bir günde nereden çıktı bu Beypazarı
Kurusu' diye sormak? 
'Star Haber'in 'özel haberi' sizi mi gerdi?' diye

sorarsanız, cevabımız şu olur. Tabii ki bizi ger-
medi. Ama bizim korkumuz, 'Beypazarı kurusu',
'Tahta kurusu' derken, Birand'ın canına okuduğu
'Reha Muhtar tarzı haberciliğin' yeniden hortla-
ması. Eğer bu tarz habercilik bir kez daha hort-
larsa, bu hem haberciliğin hem de Türk
medyasının tükenişi olur. Mazallah!

HHÜÜSSEEYYİİNN YYUURRDDAABBAAKK’’II ÖÖLLÜÜMM
YYIILLDDÖÖNNÜÜMMÜÜNNDDEE RRAAHHMMEETTLLEE AANNIIYYOORRUUZZ..
İlesam Yönetim kurulu üyesi H. Hüseyin Yurdabak,
09.01.2008 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşmuştu.
Ölüm Yıldönümünde Beypazarı Gazeteciler Derneği
Şeref Üyesi olan Yurdabak’ı rahmetle anıyoruz. 

HÜSEYİN YURDABAK`ın Cenazesi 10. 1. 2008
Perşembe günü Hacıbayram Camiinde kılınan ikindi
namazının ardından kalabalık bir törenle Cebeci
Mezarlığına defnedilmiş, ailesi, sevenleri, şair ve

yazar arkadaşları ve TBMM başkanı Köksal Toptan
onu son yolculuğunda yalnız bırakmamışlardı.
Türk Edebiyatına birçok değerli eser bırakan Hüseyin
Yurdabak, son yıllarda çıkardığı Antolojilerle Türk
şiirine büyük hizmetlerde bulunmuştu. Yıllardır rady-
olarımızdan severek dinlediğimiz “Her mevsim içim-
den gelir geçersin”, “Yaz gelince çayır çimen biçilir,
yar elinden zehir olsa içilir” şarkılarının ve daha
birçok şarkının sözlerine imza atmış olan Hüseyin
Yurdabak’ı rahmetle anıyor, ailesine ve sevenlerine
tekrar sabırlar diliyoruz. 
Mekânı Cennet olsun… 
HHÜÜSSEEYYİİNN YYUURRDDAABBAAKK KKİİMMDDİİRR?? 
H. Hüseyin Yurdabak, 1931 yılında Ankara`nın
Beypazarı ilçesine bağlı Yoğunpelit köyünde doğdu.
Babasının adı Ahmet, anasının adı Ayşe Hanım’dır.
10 yaşına kadar çocukluğu köyde geçti. 1936 yılında
aile önce Beypazarı`na sonra da Ankara`ya göç etti.
Yaz aylarını Beypazarı`nda ve köyde, kış aylarını da
Ankara`da geçirdi. Bu yaşantısı, şairin 75 yaşına
gelmesine rağmen hâlâ böyle sürmektedir. Başkentte
yaşıyor ama bir ayağı Beypazarı`nda ve köydedir.İlk,
orta ve liseyi Ankara`da, yüksek öğrenimini İstanbul
Yüksek Gazetecilik Okulunda yaptı. Askerliğini
yedek subay olarak Ankara`da tamamladı. 
1954 yılında Güngör Hanım’la evlendi. 40 yılı aşkın
bir süre ticaretle uğraştı. Özel hayatında uğraş verdiği

konulan şöyle sıralayabiliriz:Ankara Bakkallar ve
Bayiler Odası Başkanlığı(1975-1982).Ankara
Bakkallar Esnaf Kefalet Kooperatifi Kuruculuğu ve
Başkanlığı. Ankara toptancı esnafının bir kuruluşu
olan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama
Kooperatifinin(şirketin) Genel Müdürlüğü(1985-
1990).Türkiye Kooperatifçilik Kurumu Yönetim
Kurulu Üyeliği ve Yayın Kurulu Başkanlığı ve bu
kurumun Yayın organı olan ( KARINCA ) Dergisinde
1977-1982 yılları arasında Yazı İşleri Müdürlüğü
görevinde bulundu.1976-1979 yılları arasında
Türkiye Bakkallar Federasyonu Yönetim Kurulu
Üyeliği yapmıştır. 
Aldığı ödüller "Ateşe Esen Rüzgâr" adlı eserine yurt
dışından İsveç Hümanist Enternasyonal
Kuruluşundan Özel Jüri Ödülü, 2000 yılı Türkiye
Folklor Kurumunun`Türk Halk “Kültürüne Hizmet
Ödülü", merkezi Azerbaycan`da olan Türk Dünyası
Genç Yazarlar 2002 yılı Edebiyat ödülünü almaya
layık görülmüştür. 
İLESAM ( Yönetim Kurulu Üyesi) , Türkiye Yazarlar
Birliği, Türk Dünyası Kültür Edebiyat Vakfı, Türk
Kooperatifçilik Kurumu, Türk Folklor Kurumu ve
Beypazarı Gazeteciler Cemiyetinin kayıtlı Şeref üye-
sidir. On kadar şiiri bestelenmiştir. Doğduğu şehir
Beypazarı’nın bir sokağına onun adı verilmiştir.

kalan kentteki en önemli eserlerden birisi olduğunu
kaydeden Görgülü, `Restorasyonu kervansarayın aslı-
na uygun olarak yapmak istediğimiz için oldukça
titiz davranıyoruz. Bu nedenle uygun taşı bulmak
için yaklaşık iki ay sıkıntı çektik.`` dedi. Beypazarı
çarşı içindeki kervansaraylardan olan Suluhan
Kervansarayı, 1683 yılında klasik Osmanlı şehir içi
hanları tarzında yapıldı. Kitabesinde yapım tarihi ile
kılıç resminin olduğu iki katlı kervansarayın, beş
adet olan taş kemerinin üzeri geometrik şekillerle
süslüdür.
Suluhan Kervansarayı’nın restorasyonunun aslında
şimdiye kadar tamamlanmış olması gerekiyordu.
1998 yılınının sonlarına doğru  Vakıflar tarafından
ihalesi yapılan ve restorasyon çalışmlarına başlanan
Suluhan’ın 1999 yılında seçimi kazanan Mansur
Yava, Belediye tarafından yapacağız diyerek 20 yıl-
lığına Vakıflardan kiralaması nedeniyle başlayan
restorasyon durdurulmuştu. Ancak Belediye bu
restorasyonu yapamayınca 2 yıl sonra yine Vakıflara
devredildi. Vakıflar bu devirden sonra tekrar
Suluhan’ı restore etmek için ihale açtı ve
Restorasyon çalışmaları o günden beri devam ediyor. 

ŞŞAAİİRR HHÜÜSSEEYYİİNN YYUURRDDAABBAAKK’’II RRAAHHMMEETTLLEE AANNIIYYOORRUUZZ..

Beypazarı ilçesindeki
Suluhan
Kervansarayı`nda
başlatılan restorasyon
çalışmaları bir süre önce
durdurulmuştu. 2009 yılı
içinde devam edeceği
öğrenildi. Suluhan
Kervansarayı`nda
restorasyon çalışmalarını
yürüten firma temsilcisi
Şerafettin Görgülü, yap-
tığı açıklamada,
restorasyonun Vakıflar
Bölge Müdürlüğü
tarafından yaptırıldığını
söyledi.
Beypazarlıların,
Nasuhpaşa Hanı olarak
bildiği Suluhan
Kervansarayı`nın
Osmanlı döneminden

BBeeyyppaazzaarrıı SSuulluuhhaann
KKeerrvvaannssaarraayyıı`̀nnddaa rreessttoorraassyyoonn
ççaallıışşmmaallaarrıı ddeevvaamm eeddeecceekk......

HHüüsseeyyiinn YYuurrddaabbaakk’’ıınn GGaazzeetteeccii YYaazzaarr
KKeemmaall ÇÇeelleennii zziiyyaarreettiinnddeenn bbiirr aannıı
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BBAALLOONNLLAARR PPAATTLLIIYYOORR
BBaaşşttaarraaffıı SSaayyffaa 11’’ddee
2-Hıdırlık Tepe’de çevre düzenlemesi ve kale biçi-
minde yapılması, İlçeye gelen turistlerin İbrahim
Demir döneminde olduğu gibi kuşbakışı Beypazarı’nı
seyretmelerinin sağlanması
3-Turizm amaçlı rehber kitapçıklarının basımı
4-Beypazarı Tarihi Ahşap Evleri ile ilgili tanıtım
kitapçıklarının basımı
5-Alaattin sokak’da çevre düzenlemesi ve su havu-
zlarının yapımı
6-Alaattin Sokakta yöresel ürünlerin satışı için tez-
gahların açılması
7-İlçeye Hıdırlık Tepe başta olmak üzere Rüstempaşa
İlköğretim Okulu girişine, Belediye Çarşısına şelale
yapımı
8-Rüstempaşa İlköğretim Okulunun restore edilerek
Müze haline dönüştürülmesi
9-İmaret Camii karşısında yaklaşık 200 milyar
maliyetle dükkanların yapımı 
10-Halk Evinin tamiratı ve hizmete açılması
11-Halk Evi karşısında İbrahim Demir döneminde
yapılan dükkanların dış görüntülerinin değiştirilmesi

12-İmaret Camii ön tarafında bulunan boş araziye
Prefabrik tipi 5 dükkan yapımı 
13-Çarşı içindeki kaldırımların sökülerek yeniden
döşenmesi
14-Ulusal Basın ve Medyada (Televizyonlarda)
Dergilerde Beypazarı tanıtımlarına ağırlıklı olarak yer
verilmesi
15-Beypazarı Festivallerinin her sene yapılması
16-Şehir içi dolmuşlarının yerinin değiştirilerek
İtfaiye Lojmanlarının yanına taşınması ve hizmet
binasının yapımı
17-Hıdırlık Tepedeki TV verici istasyonlarının
Ayvaşık Tepeye kaydırılması
18-Şehir Stadı yanından Ilıman çıkışına kadar çift yol
yapımı
19-Emniyet Müdürlüğü yanından Oğuzkent girişine
kadar çift yol yapımı
NOT:Karayolları tarafından yapılması gereken yol
Belediye tarafından yaptırılmış ve Belediye huzuli
masrafa sokulmuştur eleştirileri yapılmıştır.
20-İbrahim Demir tarafından başlatılan Alparslan
Türkeş Bulvarı ve Bankalar Caddesinde orta

refüjlerde yeşillendirme ve çiçeklendirme
çalışmaları devam ettirilmiştir.
21-Bilbord uygulamaları başlatılmıştır.
22-İlçede İbrahim Demir tarafından başlatılan

şehir içi dolmuş durakları sökülerek yerine yap işlet
devret modeli ile şehir içi dolmuş durakları yap-
tırılmıştır.
23-İlçedeki bazı şehir içi dolmuş durakları ahşap
olarak yapılmıştır.
24-İbrahim Demir döneminde başlatılan İnözü Vadisi
Dostlar tesislerinin olduğu yer yapılarak hizmete
açılmış ve özel sektöre kiraya verilmiştir.
25-İnözü vadisinde turistik tesislerin açılması için
özel sektör teşvik edilmiştir.
26-İlçede konaklama sorununun giderilmesi için pan-
siyon ev ve konak evlerin özel sektör tarafından açıl-
ması teşvik edilmiştir.
27-Vakıflara ait Taş Mektep Restore edilerek önce
özel sektöre kiralanmış daha sonra özel sek-
törden alınarak Belediye tarafından işletmeye
başlanmıştır.
28-Turan Kamberli tarafından yapılan ve
Demir döneminde borçları ödenen açıldığın-
da 3 yıldızlı Turiztik Otel 1999 yılında
Belediye tarafından özel Sektörün elinden
alınmış ve mahkemelik olan otel Beytur 5 yıl
kapalı kaldıktan sonra Akşemseddin Otel adı
altında tamiratı yapıldıktan sonra Belediye
tarafından işletmeye açılmıştır.
29-İlçede bir çok mahalleye çocuk parkları

yapılmış ve hizmete açılmıştır.
30-İlçede yeni yapılaşma olan yerlerde kaldırım çalış-
maları ve çevre düzenlemeleri yapılmış eski asfaltlar
sökülerek yollar kaldırımla döşenmiştir.
31-Su sorununu çözmek için başağaç ve bekseri
mevkilerinde sondaj vurulmuş ve kuyu suları ilçeye
kazandırılmıştır.
32- Boztepeye kavşak düzenlemesi ve havuz yapımı
33-İlk namaz gecelerinde hıdırlık tepe ve Pazar
pazarı meydanında bol bol havai fişek ve patlayıcı
atıldı.
34-Bazı Ahşap evler belediye tarafından satın alındı
hakim evi gibi tesis olarak tamiratı yapıldı. 

DDeevvaamm eeddeecceekk

2004
Seçimlerinde
seçim kitapçığına
koyduğunuz 55
proje ve hedefler-
den yapacağım
deyip yapa-
bildiğiniz 5 proje-
den biride Yaş
Sebze ve Meyve
Hali. Yapılan

halin bu
günkü durumu
ise içler acısı.
Bomboş
faaliyetsiz atıl
bir bina olarak
bekliyor. 
2004 yılında
Belediyemizin
yıllık geliri 3
trilyon
civarında ola-
caktır
dediğiniz ve
Toptancı hal-
imiz olmadığı
için bu
paranın
İstanbul
haline gittiğini
belirterek bu
hal yapılınca
bu paranın
Beypazarında
kalması
sağlanacak
dediğiniz ve
halka hizmet
olarak bu
paranın geri
döneceğini
iddia ettiğiniz
hal yapıldı.  İl
Özel İdare
bütçesinden
500 milyar
ayrıldı
dediğiniz şek-
ilde değil İller
Bankasına
2.096.729.32

YTL keşif bedeli ile 20
yıllığına borçlanarak
yapılan hal ortada. Atıl
yatırım olarak kaderini
bekliyor. 
İddia ettiğiniz gibi
Belediyeye 3 trilyon
girdi de yok ortada üste-
lik İller Bankasına
borçlar ödenmek duru-
munda.
Sayın başkan hal
yapacağım dediğiniz
günlerde size yapılan
uyarıları hiçe sayarak
24/6/1995 tarihli ve 552
sayılı Yaş Sebze ve
Meyve Ticaretinin
Düzenlenmesi ve
Toptancı Halleri
Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname
05/05/2007 tarih 26530
nolu kararname ile hal
yasasının bazı mad-
delerinde değişiklik
yapılmıştır. 
1995 tarihli hal yasasına
göre de bu halin işle-
meyeceği uyarıları
ilçedeki uzman kişilerce
size anlatılarak uyarı
yapıldığı bilinmektedir.
Ama buna rağmen bu
hali borçlanarak yaptınız.
2007 yılında bazı mad-
delerin değiştirilmesine
sığınmanız yanlıştır.
24/6/1995 tarihli ve 552
sayılıhal yasasına göre
de Beypazarı’nda
yapılan halin durumunun
şimdiki gibi atıl olacağı
zaten tarafınıza
söylendiği bilinmektedir. 
Atıl bekleyen bir yatırım
var ortada ve üstelik
Beypazarı Belediyesi 20
yıllığına borçlandırıldı. 
Sayın başkan başarılarda
da , başarısızlıklarda da
Ulusal Basın ve
Medyaya sığındınız. İşte

yanda yaptığınız halin
başarısızlığını gizlemek
için yayınlanan haber
küpürü. 
Beypazarı’na yapılan
halin akibeti ise belli
değil. Kaderine
terkedilmiş olarak bek-
liyor. 

BBEELLGGEE
2200 YYIILLLLIIĞĞIINNAA BBOORRÇÇLLAA İİLLLLEERR BBAANNKKAASSIINNAA
YYAAPPTTIIRRDDIIĞĞIINNIIZZ HHAALL AATTIILL DDUURRUUMMDDAA

İİLLAANN
BBEEYYPPAAZZAARRII BBEELLEEDDİİYYEE BBAAŞŞKKAANNLLIIĞĞIINNDDAANN
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üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c ve 45-49. maddeleri gereğince hazırlanan şartnameler dahilinde Açık Teklif Artırma
Suretiyle Belediye Başkan Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 19.01.2009 Pazartesi günü saat 14.00 de ihale ile kiraya verilecektir. 

Birinci ihalede talipli çıkmadığı, ihalenin herhangi bir sebeple ertelenmesi veya iptal edilmesi halinde ikinci ihale 26.01.2009
Pazartesi günü aynı yer, şekil, şart ve satte yeniden yapılacaktır.

GAZİ GÜNDÜZALP İŞMERKEZİ WC GEÇİCİ TEMİNATI (%3) 54,00 TL
Teminatlar ihale saatinden evvel Belediye Hesap İşleri Müdürlüğüne yatırılacaktır. Şartnameler Belediye Emlak Servisinden

temin edilebilir.
İlan olunur. 

BBEEYYPPAAZZAARRII BBEELLEEDDİİYYEE BBAAŞŞKKAANNLLIIĞĞII

BBEELLGGEE

VVAARRAANN 88

BBEELLGGEE

BBEELLGGEE

5555
 PP

rroo
jjee 

vvee
 hhee

ddee
--

ffllee
rriinn

iizzdd
eenn

 ggee
rrççee

kk--

lleeşş
ttiirr

eebb
iilldd

iiğğii
nniizz

 YY
aaşş

 SS
eebb

zzee

MM
eeyy

vvee
 HH

aallii
..  

YYaa
ppııll

ddıı 
yyaa

ppııll
--

mmaass
ıınnaa

 aamm
aa aa

ttııll

vvaa
zziiyy

eetttt
ee bb

eekk
lliiyy

oorr

HHaall yyaassaassıınnaa

SSıığğıınnmmaa

SSaayyıınn BBaaşşkkaann..

KKIINNIIYYOORRUUZZ
Hiç kimse bulunmaz hint kumaşı değil. Hiç kimse siyaseti mektebinde okumuyor.
Belediye Başkanı olmak için tecrübe de gerekmiyor. Geçmişte başarılı Belediye
Başkanlığı yapanların Belediyecilik tecrübeleri varmıy dı?
Mansur Yavaş’ın Belediyecilik tecrübesi varmıydı?. İbrahim Demir’in
Belediyecilik Tecrübesi varmıydı? Turan Kamberli’nin Belediyecilik tecrübesi
varmıy dı? İrfan Gümüşel’in, Kayhan Güven’in Belediyecilik tecrübesi varmıydı? 
Geçmişte görev yapan Belediye Başkanları hırsızmıydı, çapsızmıydı, dürüst
değillermiy di? Yukarıdaki haber yayınlandığı zaman ilçede yaşayan herkesten
tepki bekledim ama kimse tepki vermedi. Bu haber tüm siyasi partilere hakarettir,
Beypazarı Belediye Başkanlığına aday olacaklara hakarettir, İlçede siyasetle
uğraşanlara hakarettir. Kimse bulunmaz hint kumaşı değildir. Başarıda ortada
başarısızlıkta. BBuu hhaabbeerrii vvee hhaabbeerrii yyaappaannllaarrıı kkıınnııyyoorruuzz.. 
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AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

09 Ocak 2009 Cuma Yýl:5  Sayý:211 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
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan
tahminlere göre, hava sıcaklığı, Gündüz sıcaklıkları
kuzey ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak, gece
sıcaklıkları iç ve doğu bölgelerde 4 ila 6 derece azala-
cak. Rüzgar, Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla
güney ve iç bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden
hafif, arasıra orta kuvvette esecek. Bugün Türkiye’nin
genelinde yağış yok ama sis ve buzlanma etkili oluyor.
Yarın Marmara ve Karadeniz’de yine yağış görecek.
Günlerdir etkili olan soğuklar ise yeni haftada
Türkiye’yi terk edecek. Yurdun kuzeydoğu ve güney-
batı kesimleri ile zamanla kuzey kesimlerinin parçalı
çok bulutlu geçeceği, öğle saatlerinden sonra Batı
Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur), Muğla, Denizli ve
Karaman çevreleri, geceden itibaren Batı Karadeniz,
Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yağışlı, diğer böl-
gelerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliy-
or. Yağışlar; genellikle yağmur ve sağanak, Batı
Karadeniz'in iç kesimlerinde kar şeklinde olacak.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde
kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte sis bek-
leniyor. İç Anadolu’da hafta sonu yağış yok, ayaz ve
buzlanma başladı, sis de var. 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yük-
sek ve en düşük sıcaklıkları ise şöyle: 
AAnnkkaarraa:: Bu günlerde hava Parçalı ve az bulutlu pus da

oluşacak,   geceleri ise ayaz var. (Sabah ve gece saat-
lerinde il genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte
hafif sis görülecek) 6 / -7 
İİssttaannbbuull:: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok
bulutlu (Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don
olayı bekleniyor) hava az bulutlu ama pus da var. Yarın
yine hafif yağış olacak. Genellikle yağmur şeklinde
olsa da, bir ara sulu karda görülebelir. 8 / -1 
İİzzmmiirr:: İzmir parçalı bulutlu, yarınrüzgar yine sert ve
soğuk esecek.13 / 3 
AAddaannaa:: Açık, geceler soğuk geçiyor. Az bulutlu,
zamanla parçalı bulutlu 14 / 3 
AAnnttaallyyaa:: Genellikle parçalı zamanla çok bulutlu, öğle
saatlerinden sonra kısa süreli sağanak yağışlı 16 / 6
SSaammssuunn:: Parçalı zamanla çok bulutlu (Sabah saat-
lerinde il genelinde buzlanma ve don olayı görülecek)
6 / -4 TTrraabbzzoonn:: Parçalı zamanla çok bulutlu 8 / 0 
EErrzzuurruumm:: Parçalı zamanla çok bulutlu (İl genelinde
kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte sis görüle-
cek) -5 / 24 
DDiiyyaarrbbaakkıırr:: Parçalı bulutlu (Sabah ve gece saatlerinde
il genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis
görülecek) 7 / -4  
BBuurrssaa açıyor, bu gece de buzlanmaya dikkat edilmeli.
8, 
Sıcaklık bu gece de Sivas’ta -16, Niğde’de -7 dereceye
inecek. Bugün ise Eskişehir 5, Sivas -2 derece
Beypazarında  beklenen
hava durumu ve günün
en yüksek sıcaklıkları 6
günlük tahmin raporu
şöyle:

Sıcaklık (ºC) -0
Nem (%) 77
Basınç (hPa)
Görüş (km) .......
Rüzgar (km/sa) Batıdan 4

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 
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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.. 

BBeeyyppaazzaarrıı MMaaddeenn SSuuyyuu FFaabbrriikkaassıı GGeenneell
MMüüddüürrüü NNiiyyaazzii EErrccaann,, mmaaddeenn ssuuyyuu iihhrraaccaattıınn--
ddaa üüllkkee oollaarraakk iisstteenniilleenn hheeddeeffee hheennüüzz uullaaşşııll--
mmaaddıığğıınnıı bbeelliirrtteerreekk,, ""ÜÜllkkeemmiizziinn mmaaddeenn ssuuyyuu
kkaayynnaakk zzeennggiinnlliiğğiinniinn yyuurrttddıışşıınnaa yyöönneelliikk
ttaannııttıımmıınnaa bbiirraazz ddaahhaa ffaazzllaa aağğıırrllııkk vveerriillmmeellii..
EEllbbeettttee bbuu kkoonnuuddaa ddeevvlleett ddeesstteeğğiinniinn ddee öönneemmllii
oolldduuğğuunnuu ddüüşşüünnüüyyoorruuzz.."" ddeeddii.. 

Maden suyu sektöründe lider durumda bulunan ve yurt-
dışında birçok ülkeye ihracat yapan Beypazarı Maden
Suyu, meyve aromalı maden suyu üretimine başlamaya
hazırlanıyor. Doğal maden suyu ile ülke içinde ve
dünyada aranan bir marka haline gelen Beypazarı,
önümüzdeki günlerde yüzde yüz doğal aroma içeren
aromalı maden suyu ile tüketiciyle buluşacak.
Beypazarı Maden Suyu Fabrikası Genel Müdürü Niyazi
Ercan, Türkiye"de içecek sektörünün büyüklüğünün 2,5
milyar dolar olarak tahmin edildiğini, tüm içecek sek-
törü içindeki en az payın yaklaşık 900 milyon dolar ile
gazlı içecekler olduğunu, bu içecekler içerisinde bulu-
nan maden sularının ise yaklaşık yüzde 15"lik paya
sahip olduğunu belirtirken, "Beypazarı markası olarak
maden suyu pazarında yüzde 22 iç pazar ile lider
durumdayız" dedi. 
TTüükkeettiiccii mmeemmnnuunniiyyeettii öönn ppllaannddaa 
Beypazarı Maden Suyu olarak, sürekli kendilerini
yenilediklerini ve kalite standartlarını yükselttiklerini
belirten Ercan, önümüzdeki günlerde yeni bir ürünle
tüketicilerin karışına çıkacaklarını açıkladı. Aromalı
maden suyu üretimi konusunda tüm çalışmaların
tamamlandığını, kısa bir süre içerisinde tüketicinin
beğenerek içtiği maden suyunu, aromalı maden suyu
seçeneğiyle de piyasaya sunacaklarını belirten Ercan,
"Aromalı maden suyu pazarda büyük ilgi görüyor. Biz
daima tüketici memnuniyetini ön planda tutuyoruz.
Tüketicilerimiz bizden aromalı maden suyu istiyor ve
beklentileri de karşılamak gerekiyor. Bu nedenle bu
sezon aromalı maden suyu pazarında bizde varız.
Kalitemizden ödün vermemek için yüzde 100 doğal

aroma kullanacağız" diye konuştu. 
İİhhrraaccaattttaa ddeevvlleett ddeesstteeğğii öönneemmllii 
Sadece ülke içinde değil, yurtdışında da aranan bir
marka olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden
Beypazarı Maden Suyu Fabrikası Genel Müdürü Niyazi
Ercan, Suudi Arabistan, İngiltere, Fransa, Danimarka,
Belçika ve Hollanda gibi ülkelere ihracat yaptıklarını
hatırlattı. Niyazi Ercan, şunları söyledi: "Ülkemizin
doğal maden suyu kaynak potansiyeli çok fazla. Biz
maden suyunu kaliteden ödün vermeden, AB standart-
ları çerçevesinde şişeliyoruz. Ama ülke olarak ihracatta
istediğimiz hedefe maalesef henüz ulaşamadık.
Ülkemizin maden suyu kaynak zenginliğinin yurtdışına
yönelik tanıtımına biraz daha fazla ağırlık verilmeli.
Elbette bu konuda devlet desteğinin de önemli
olduğunu düşünüyoruz." 
SSaaddeeccee yyeemmeekktteenn ssoonnrraa iiççiillmmeezz 
Türkiye"de maden suyunun sadece hazmı kolay-
laştırdığı ve yemek yedikten sonra içilmesi gerektiği
yönünde yanlış bir kanaat ve alışkanlığın bulunduğuna
dikkat çeken Niyazi Ercan, bu yanlış anlayışın yıkıl-
ması gerektiğini söyledi. Ercan, "İnsanlar günlük su
ihtiyacı olan 2.5 litre suyun en az yarım litresini maden
suyundan karşılarsa, yani günde 2 şişe doğal maden
suyu tüketirse, vücudun ihtiyaç duyduğu doğal mineral-
leri de karşılayabilir. İnsanlarda bu bilincini yer-
leştirmeliyiz. Bu alışkanlığı kazandığımızda, tüketiciler
hem sağlıklı ürün tüketmiş olacak, hem de kendilerini
daha enerjik hissedecektir. Biz reklâmlarımızda tüketi-
cilerimizi bu açıdan bilinçlendirmeye yönelik çalış-
malar yapıyoruz, ama yetersiz kalıyor" 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

10 Ocak Cumt.
En Yüksek 

-1,5°C 
En Düşük 

-5°C

11 Ocak Pazar
En Yüksek

1°C 
En Düşük

-5°C

12 Ocak  P.tesi
En Yüksek

2°C 
En Düşük

-5°C

13  Ocak Salı
En Yüksek

2°C 
En Düşük

-4°C

14 Ocak  Çrşam.
En Yüksek

4°C 
En Düşük

-3°C

15 Ocak  Perşem.
En Yüksek

4°C 
En Düşük

-2°C

DDeevvlleett ddeesstteekk vveerrssiinn bbiirr nnuummaarraa oollaallıımm 

BBeeyyppaazzaarrıı--KKeerrkküükk hhaattttıı
Kurban Bayramı`nın son gününde Kerkük
acı bir haberle sarsıldı. Arap aşiretleriyle
Kürt yetkililer, gerginliklerin giderilmesi
için görüşmeler yapmak üzere şehrin en
önemli lokantalarından birinde bir araya
gelmişlerdi.
Bir intihar eylemcisi toplantının olduğu
yerde üzerindeki bombaları patlattı ve
içlerinde birçok çocuğun da bulunduğu tam
55 kişi hayatını kaybetmişti.Bu eyleme
neresinden bakmak lazım bilemiyoruz.
Burada barışın ve huzurun olmasını iste-
meyen güçler, bu bölgeden insanları kulla-
narak kargaşayı devam ettiriyor. 
Arapların, Kürtlerin ve Türkmenlerin sürekli
birbirlerini yemelerini isteyen, bölgeye
istikrarın gelmemesi için her yolu deneyen
büyük güçlerin olması anlaşılabilir bir
durum. Ancak bunu bölgeden buldukları bir
intihar bombacısı aracılığıyla yapmaları çok
acı. 
Bu genç hangi inanç yapısına göre bu eyle-
mi yapıyor anlaşılır gibi değil. Kürtlerden,
Araplardan ya da Türkmenlerden hangi
inanç böylesine bir nefreti kendi içinde
barındırabilir? Ya da hangi inanç değerleri,

çoluk çocuk herkesi katletmeye fetva vere-
bilir? 
Kerkük`teki kanlı eylemi kimlerin yaptığın-
dan çok hangi kasıtla yapıldığı daha önemli.
BBeellllii kkii AArraappllaarrıınn,, KKüürrttlleerriinn vvee
TTüürrkkmmeennlleerriinn bbiirrlliikkttee yyaaşşaammaassıınnddaann bbiirr
hhaayyllii eennddiişşee dduuyyaannllaarr vvaarr.. 
Ama bu tefrik edenlere Beypazarı`ndan çok
kötü bir haber geldi. Beypazarı`nın Karaşar
beldesinde cami derneği tarafından yapılan
cemevi hizmete açıldı. Cami derneği, beld-
ede Alevîlerin de yaşadığını göz önünde
bulundurarak onlar için bir cemevi inşa etti.
`Cemevi ibadethane midir, değil midir?`
tartışmalarına girmeye gerek duymadan
böyle bir yeri hizmete açmaları çok önemli. 
Modern devletin yapması gereken şey; bir
kişi kendini nasıl tanımlıyor ve neyi yapınca
huzur duyuyorsa onu yapmasına zemin
hazırlamaktır. Devletin işi halkı illa da bir
kılıfa, bir sınıfa sokmaya çalışmak değildir.
İnsanlar cemevinde mutlu oluyorsa, orada
manevî olarak huzur buluyorsa bunu tartış-
manın hiçbir anlamı yok. Bu, işin bir tarafı
ama Karaşar beldesine Sünniler tarafından
cemevi yapılması çok daha farklı bir önem

taşıyor. 
Bilindiği gibi Türk siyasetini kontrol etmek
isteyenler tarafından yıllardır tahrik edilen
bir konudur Alevî-Sünnî gerginliği.
Çorum`da, Kahramanmaraş`ta, Sivas`ta
(Madımak olayı) yaşananların üzerinden sis
perdesi hâlâ kalkmış değildir. Alevî-Sünnî
gerginliğinin birtakım çevreler için hayatî
önemi vardır. İşte Karaşar beldesinde
Sünnîlerin cemevi yaptırmasının hem de
caminin hemen yanı başına inşa etmelerinin
böyle simgesel bir anlamı var. Yani bu
cemevi yıllardır bu ülkede Alevî-Sünnî
gerginliğini tahrik edenlerin yüzlerine
atılmış çok büyük bir şamardır aslında. 
Kerkük`te patlayan bomba da bu milletin
içine atılmış büyük bir bombadan başka bir
şey değildir. Kuzey Irak huzura kavuştukça
uyuşturucu ticareti zorlaşacak, terör ile Türk
siyasetini kontrol edebilmek imkansız hale
gelecek, silah tüccarlarının işleri kötüleşe-
cek. Bu nedenlerle orada kavganın devam
etmesi, huzursuzluğun son bulmaması lazım.
Ama Türkiye`den esen bir huzur rüzgarı
oradaki alevi söndürecek inşallah.


