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BALONLAR PATLIYOR

HANİ ALAADDİN SOKAKDAKİ DERE ÜSTÜ AÇILACAKTI

4
200

2004 seçimlerine girerken 2004-2009 Döneminde
gerçekleştirmeyi planladığımız projelerimiz adı altında bastırdığınız MHP seçim kitapçığında 11 nci proje
olarak Alaaddin Sokak Düzenleme Projesi adı altında
Alaaddin Sokak eski görünüme kavuşacak ve çekim
merkezi olacak, buradaki esnafa ve bayanlara daha
düzgün satış şartları ve küçük işyerleri tahsisi olacaktırdemiştiniz.
İşte yanda seçim broşürüne bastığınız görüntüler ve
öbür yanda da yaptığınız eser.
Dere üstü açılacaktı hani nerde vaadiniz? Dere ıslahı
yapılarak suyu akıtacaktınız.
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*www.yeniyildizgazetesi.com

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

Ortaya öyle bir eser yaptınızki tarihi dokuyu yok
ederek betonlarla havuzlar yaptınız. Hani nerde
esnafa ve bayanlara düzgün satış reyonlarınız? Hani
nerde Alaattin Sokakda küçük işyerleriniz?
Vatandaş size inandı oy verdi.
55 proje vaad ettiniz. Bu projelerin 5 tanesini zor
bitirdiniz. 55 proje sadece vaadlerde kaldı. 50 projeyi
5 yılda yapamayan MHP li başkan nasıl başarılı
Belediye Başkanı seçiliyor anlamak mümkün değil.
Yapamadığınız 50 proje ve hedefiniz dışında yaptığınız projeleride yayınlıyoruz. İşte yaptığınız 5 projeden biride Alaaddin sokak havuzları..... Haberi 3’de

*www.ortaanadoluas.com
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HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA
AFÝÞ

‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’

Dijital Baskı-Tasarım
İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.
TE LEFONUNUZ
YE TERLÝ

AK PARTİDEN ADAY OLAMAYINCA
FİKRİ KANIVAR MHP’YE GEÇTİ
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AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Karagöl Kar
Yürüyüşü ve
Kamp Etkinliği

Kıbrıscık ilçesinde
Kıbrıscık Yaylaları
Hayvancılık Ltd.
Ştine keçi yetiştirme
çiftliğinde
görülmemiş bir olay
gerçekleşti.
Çiftlikte bulunan saanen keçilerinden
doğum yapan bir
tanesinin yavrusunun
memelerinden süt
geliyor. Olayı
inceleyen İlçe tarım
Müdürlüğü yetkilileri
ve uzun yıllar çobanlık yapmış kişiler bile
böyle bir olayla ilk
defa karşılaştıklarını
ifade ederek, şaşkınlıklarını
gizleyemediler.

BEYPAZARI

FİKRİ KANIVAR
ADAY OLAMAYINCA AK PARTİDEN
İSTİFA ETTİ

Ak Parti’den
aday olmak
için uzun
zamandır
mücadele
veren ve bu
amaçla
reklam ve
tanıtım
faliyetleri
içinde yer
alan Ak
Parti
Belediye
Başkan
Aday
Adylarından Fikri
Kanıvar Ak Parti
Adayı Tuncer

Kaplan’ın adı açıklandıktan bir hafta
sonra Ak Partiden istifa etti.
İstifa gerekçesi olarak
Kanıvar; ‘’Zaten yerel
bir gazetede bir kaç ay
önce çıkan bir haberde
gitmem isteniyordu
ben bu isteği yerine
getirdim.
Ak Parti’den de bana
Ak Parti geniş bir parti
seni de içimize
sığdırırırz diye bir
çağrı ve teklif gelmedi.
Seni aramızda görmek
istiyoruz gibi bir talep
de gelmedi.

Ak Parti adayı açıklandıktan sonra aday
olmadığımı öğrenen
diğer partilerin organlarından çağrı geldi.
DP adayı İbrahim
Demir’de, Saadet
Partiside, MHP’de ve
diğerleri de teklif getirdi.
Beni destekleyen
insanlar ile birlikte ne
yapacağımızı değerlendireceğiz’‘ dedi
FİKRİ KANIVAR
MHP YE GEÇTİ
Açıklamasının ardından bir gün sonra MHP
ile anlaşan Fikri

Kanıvar MHP’ye geçiş
yaptı.
‘’Mansur Yavaş aday
değil seni destekleyeceğiz’‘ diyen bir grup
MHP kökenli seçmenlerle birlikte MHP
saflarında Belediye
Meclis Üyesi adayı
olarak seçimlere girecek Fikri Kanıvar kendisinden beklenen
isteği de yerine getirmiş oldu. Fikri
Kanıvar’ı destekleyen
bazı seçmenlerin ise
DP adayı İbrahim
Demir’i destekleyecekleri öğrenildi.

ÜNAL EKEN
GÖREVİNE GERİ
DÖNDÜ
Ak Parti Aday adaylarından Ünal Eken
Başbakanlık
DPT’ndaki görevine
dönmek için dilekçesini verdi. Ünal Eken’in
Belediye
Başkanlığında hangi
adayı destekleyeceği
merak konusu.
MEHMET AY
ALMANYAYA GİTTİ
Ak Parti Aday adaylarından Mehmet Ay
ise Almanya’daki
işinin başına dönmek

üzere Almanya’ya geri
döndü.
YAŞAR HIZ İŞİNİN
BAŞINA DÖNDÜ
Ak Parti aday adaylarından Yaşar Hız ise
aday olamayınca işinin
başına döndü. Yaşar
Hız’ın Ak Parti adayı
Tuncer Kaplan’ın aday
olmasından dolayı
rahatsız olduğu
görülürken yakın
çevresinin DP adayı
İbrahim Demir’in
desteklenmesi yönünde
fikir ileri sürdüğü öğrenildi. Sefa Varlık ise
Ak Partide kaldı.

Beypazarı Tarım Kredi
Kooperatifi'nin Türk
Kızılay'ı İşbirliği ile
Düzenlediği "Birbirimize
İhtiyacımız Var" Sloganlı
Kan Bağışı
Kampanyasına
Beypazarlı Çiftçiler
Büyük Destek Verdi.
Beypazarı Tarım Kredi
Kooperatifi'nin Türk
Kızılay'ı işbirliği ile

düzenlediği "Birbirimize
İhtiyacımız Var" sloganlı
kan bağışı kampanyasına
Beypazarlı çiftçiler
büyük destek verdi.
Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri Merkez
Birliği ile Türk
Kızılay'ının imzaladığı
"Birbirimize İhtiyacımız
Var" adlı kan bağışı kampanyasının ilki Beypazarı

Tarım Kredi
Kooperatifi'nde yapıldı.
Kan bağışı kampanyasına Beypazarı
Kaymakamı Hikmet
Aydın, Tarım Kredi
Kooperatifleri Ankara
Bölge Müdürü Bekir
Akbey, Cumhuriyet
Savcısı Tolgahan
Öztoprak, Daire amirleri
ve çiftçiler katıldı.

Kampanyanın açılışında
bir konuşma yapan
Beypazarı Kaymakamı
Hikmet Aydın;
Toplumsal birlikteliğin
sağlanmasında yardımlaşmanın önemine işaret
ederek şunları söyledi:
"Yardımlaşma toplumun
çimentosudur. Yardım
sadece maddi olarak
yapılmaz. Kan ve organ

bağışı da yardımlaşmanın en güzel örneklerinden birisidir.
Karşılık beklemeksizin
yapılan bu tür etkinlikler
toplumsal barış ve
kardeşliğe büyük katkı
sağlıyor. Vatandaşlarımız
yaptığı bu bağışlar ile
tanımadıkları, zorda
kalmış birçok insanın
hayatını kurtarıyor."

Filistinde yaşanan insanlık vahşetinin kampanyaya farklı bir anlam
kattığını belirten Tarım
Kredi Kooperetifleri
Ankara Bölge Müdürü
Bekir Akbey, bu kampa-

nyada bağışlanan kanların sadece vatandaşlarımıza değil
Filistin'deki kardeşlerimize de hayat vereceğini
söyledi.

Doğa sporları gezi ve
macera forum üyeleri
tarafından 10-11
Ocak 2009 tarihlerinde Karagöl Kar
yürüyüşü ve Kamp
Etkinliği Doğa
yürüyüşü trekking
yapıldı.

GÖRÜLMEMİŞ
BİR OLAY
GERÇEKLEŞTİ.

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53

KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA
ÇİFTÇİLERDEN BÜYÜK DESTEK

Mazot yüklü tankerde yangın çıktı

Beypazarı'ndan aldığı
mazotu ilçenin Kırbaşı
beldesine götüren
Hasan Çakıroğlu yöne-

FORUM

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

AKIL ALMAZ BAŞ İSTEMEM

Seçimlere 2 ay kaldı. Beypazarı’nda yaşayan
herkes gibi bende Beypazarı’nı yönetecek el emin

kişiyi arıyoruz. Belediye Başkanına eskiden el emin
derlermiş. Herşeyinden emin olmak, yani güvenmek.
29 martta sandığa gidip güvendiğimiz adaya oy vereceğiz. Sandıktan Güven mi çıkacak yoksa siyasi hırs,
siyasi şartlanmışlık, güç, koltuk kavgasının iktidar
Yazsısı Sayfa 2’de
hırsımı çıkacak!..

timindeki ''06 Turan
Petrol 646'' özel plakalı
tankerin ''kupa'' kısmında, akaryakıt ile motor
arasında hortumların
bulunduğu bölgede
yangın çıktı. Akaryakıt
tankerinin ''kupa'' diye
tabir edilen sürücü kısmında çıkan yangın,
Tarihi Kaplıca
İlgi Bekliyor
Haberi 2’de
Köydes projeleri köylünün
yüzünü güldürüyor
Haberi 2’de

mazot yüklü tanker
bölümüne sıçramadan
söndürüldü.
Aracı durdurup itfaiyeye telefonla haber
veren sürücü, daha
sonra araçtaki
söndürme tüpleriyle
yangına müdahale etti.
Sürücü, yangını tanker
`Beypazarı
gümüşü’ne destek
verildi ama gümüş
sektörüde alarm
veriyor.
Haberi 2’de

bölümüne sıçramadan
söndürdü.
Yangında tankerin kupa
kısmında maddi hasar
meydana geldi.
Olay yerine gelen
itfaiye ekipleri,
yangının tankere sirayet
etmeden söndürülmesiyle bir facianın
ELEKTRİK
ÜRETEN
MAKİNA YAPTI
Haberi 4’de
Ermeni Oyunları
Haberi 4’de

eşiğinden döndüğünü
söyledi.
Takometresi ve
akaryakıt irsaliyesi
bulunmadığı için
sürücü hakkında yasal
işlem yapılacağı
bildirildi. Jandarma
olayla ilgili soruşturma
başlattı.
EMEKLİYE YILLIK % 8,83 ZAM
Haberi 4’de
Beypazarı 6 günlük Hava Tahmini

Haberi 4’de

ANKETİMİZİN
BU HAFTAKİ
SONUÇLARI

www.yeniyildizgazetesi.com
internet sitemize kullanılan oylar

ANAP-H.Avni YÜKSEL (9)
DP-İbrahim DEMİR (133)
MHP-Cengiz ÖZALP (91)
CHP-İsa VARLI (9)
Ak Parti-Tuncer KAPLAN (47)
BBP-Kemal TÜRKOĞLU (6)
DSP-Mehmet ÖZDOĞAN (4)
BEYPAZARINDA ÇEKİMİ
YAPILAN DİZİ FİLMİN
OYUNCUSU SIRMA
MANTI GÜNÜNDE BEYPAZARLILARLA BULUŞTU
Haberi 4’de

HABER
ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

KÜLTÜR-EDEBÝYAT

Tarihi Kaplıca İlgi Bekliyor
23 Ocak 2009 Cuma

Beypazarı Kırbaşı beldesinin Kapullu köyünde
bulunan ve Romalılardan kaldığı tahmin edilen
tarihi hamam ve kaplıca, işletmecisi olmaması
nedeniyle hijyenden uzak koşullarda hizmet vermesine son veriliyor.
Ankara`ya 145 kilometre uzaklıkta bulunan,
Sakarya Nehri kenarındaki tarihi hamam ve
kaplıcanın Romalılar dönemine ait olduğu tahmin ediliyor. Kaplıcanın sularının, yaz ve kış

aylarında 38-40 derece sıcaklığa sahip olduğu
belirtiliyor.
Kaplıca sularının romatizma ve kireçlenmeye iyi
geldiğine inanan civar köylerdeki vatandaşlar,
Kapullu köyünün hamamına yoğun ilgi gösteriyor. Hamama gelen vatandaşlar kaplıca suyunda
yıkandıktan sonra, bahçedeki kuma gömülüyor.
Bir süre kumda uzanan vatandaşlar, daha sonra
hamamda yıkanarak hastalıklarına şifa arıyor.
HAMAM RESTORE EDİLİYOR
Uzun yıllar köylüler tarafından işletilen, ancak
modern bir tesis haline getirilmesi amacıyla
Kapullu Köyü Muhtarlığınca 2 yıl önce Ankara
İl Özel İdaresine devredilen kaplıca özel idare
tarafından restorasyonu yapılıp hizmete açılacağı
öğrenildi.
Köy Muhtarı Süleyman Köseoğlu, kaplıca ve
hamamın İl Özel İdaresine devrinden bu yana
herhangi bir gelişme olmadığını belirterek,
``Ancak yenileme ve düzenleme çalışmaları için
178 bin YTL ödenek çıktığını öğrendik. Ama ne
zaman çalışmalara başlanır onu bilemiyoruz``

açıklamasını yaparken İl Genel Meclisi Üyesi
Seyit Çakır Kapullu Kaplıcası için ödenek çıktığını ve restorasyon çalışmalarının başlayacağını bildirdi.
Köy Muhtarı Süleyman Köseoğlu, hamamdan şu
anda ücretsiz olarak yararlanıldığını, işletmecisi
olmayan hamam ve kaplıcada hjyen sorunu
olduğunu da kaydederek, vatandaşların kurnalarda yıkandıkları suyun, aynı zamanda havuz kısmına boşaldığını, birçok kişinin de atık suların
boşaldığı havuzda yıkandığını belirtti.
Kaplıcayı kullanan vatandaşlar ise tarihi kaplıcanın bakımsızlık nedeniyle kullanılamayacak
halde olduklarını belirttiler.
Ankara`nın yakınında böyle bir zenginliğin
bakımsızlığı bir vatandaş olarak bizleri üzüyor
diyen vatandaşlar Kapullu Hamamımın bir an
önce restorasyonunun tamamlanarak Özel İdare
tarafından mı işletilecek yoksa ihale edilerek
Özel Sektöre mi verilecek tarihi hamamın bir an
önce hizmete sokulmasını bekliyorlar.

Köydes projeleri köylünün yüzünü güldürüyor `Beypazarı
yatırımlar daha önce Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü`nce planlanıp il ve bölge müdürlüklerince uygulanıyordu. Köy Hizmetleri
Genel Müdürlüğü`nün hangi köyün neye
ihtiyacı olduğunu tesbit etmesi çok zor. Bu
tesbitler yerelde yapılmadığı için bazen gereksiz yatırımlar yapılarak devletin kaynakları
boşa harcanıyordu. Köydes ile sorunlar ve
aciliyeti yerinde tesbit edildiği için yatırımlarda da tam isabet sağlanıyor. Valilik ve kaymakamlık dönem başlarında yapacağı yatırımlar için toplantılar yapıyor. Bu toplantılarda
en ücra köşedeki bir köyün neye ihtiyacı
olduğu tesbit ediliyor. Daha sonra tesbiti
yapılan bu ihtiyaçlar için bir planlama
yapılıyor. Bu planlama dahinde yapılacak
işler ihale edilerek, süratli bir şekilde tamamlanması sağlanıyor` şeklinde konuştu.
Hikmet Aydın, Köydes ve İl Özel İdare kaynaklarından 2008 yılında 102 kilometrelik,
toplam 9 köy yolunu, 4 milyon 500 bin YTL
ihale ederek birinci kat sathi asfaltını yaptıklarını ifade etti. 2007 yılında birinci kat sathi
kaplama işi tamamlanan 18 köy yolunun ise
ikinci kat sathi asfalt kaplamasını yaptıklarını
belirten Aydın, `Böylelikle ilçemize bağlı tüm
köy yolları asfaltlanmış oldu. Ayrıca,
BÖLGEYÝ WEB’LÝYORUZ
2008 yılında içme
ORTA ANADOLU A.Þ. WEB HÝZMETÝNÝ AYAÐINIZA GETÝRDÝ.
suyu sıkıntısı çeken
tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
ODTÜ nic.tr Ýdari sorumluluk yetkimizle
10 köyümüzün içme
.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
suyunu ihale ederek
tescillerini de biz yapýyoruz
bu köyleri temiz
Alan adı tescili ve Hosting bayililiklerimizle
içme suyuna kavuş.com - .net - .org - .býz - .ýnfo
turduk. İlçemize
alan adý tescillerinide biz yapýyoruz.
bağlı sadece bir
Web sitenizin yayýnlanmasý hizmetinide biz veriyoruz.
köyde içme suyu
Domain paketlerinizi de bizden alabilirsiniz.
problemi kaldı. Bu
Sýnýrlý ve sýnýrsýz Paketleriniz bizden.
köyümüze içme suyu
Evinizden, veya iþyerinizden sitenizin kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz.
Ýsterseniz tüm hizmetleri bizim yapmamýzý talep edebilirsiniz.
sağlayacak kaynağın
Beypazar’na yepyeni bir hizmet ve yeni bir fýrsat.
tesbitini yaptık.
Domain ve Hosting Paketlerinde
Suyun köye taşınÝþte size bir Fýrsat
ması için gerekli
İnternet Hizmetleri Bayisi Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.
drenaj
işlemlerini de
Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
en kısa sürede
Hostinginizi
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
FİYATLARI
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tamamlayarak probÝþte size fýrsat. Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin .
DÜŞÜRDÜK
İmkanlardan
Sizinde bir siteniz olsun.
lemi çözmek için
Yararlanın
Fiyatları Düşürdük
çalışmalar devam
700 MB Web alanı 4 GB Trafik Hızı, 50 adet 20 MB lık mail
etmektedir` şeklinde
Hosting ve Web Alan adı alımı sadece 65 YTL
konuştu.

Hükümetin içme suyu ve yolu olmayan köylerin altyapılarını güçlendirmek için başlattığı
`Köydes` projeleri köylünün yüzünü
güldürüyor. Başarılı bir şekilde uygulanan
projeler ile köylülerin yaşam şartları
iyileşirken köyden kente göç de önleniyor. Bu
projeler kapsamında Beypazarı’na bağlı 64
köy yolu asfaltlandı, 63 köy ise sağlıklı içme
suyuna kavuştu.
Beypazarı`nda tüm köy yolları köydes ve il
özel idare kaynakları ile asfaltlandı. İlçeye
bağlı 64 köy yolunun tamamı Köydes olarak
bilinen ve içme suyu ve yolu olmayan köylerin altyapı yatırımlarının tamamlanmasını
amaçlayan proje kapsamında asfaltlanarak
stabilize köy yolu bırakılmadı, 63 köy ise
sağlıklı içme suyuna kavuştu. Kalan bir köye
içme suyu sağlamak için ise çalışmalar devam
ediyor.
Köydes projeleri ile devletin bürokrasi engelini en aza indirgediğini belirten Köylere
Hizmet Götürme Birlik Başkanı ve Beypazarı
Kaymakamı Hikmet Aydın, yapılan bu projeler ile devletin kaynaklarının çok hızlı ve verimli bir şekilde kullanıldığını belirtti.
Kaymakam Hikmet Aydın, `Taşraya yapılacak

Web Sitem Yok Elektronik Posta Adresi Alabilirmiyim? Evet Herkese Elektronik Posta
Ýsterseniz Web tasarýmlarýnýzý da biz yapýyoruz.
Kendinizin yaptýðý veya baþkalarýna yaptýrdýðýnýz Web sayfalarýnýz var, ama siteniz yok.
Gelin size bir site kuralým. Hemde size özel elektronik posta hesabýnýz olsun.
Tel:762 51 63 Beypazarý/ANKARA

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

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

BU FIRSAT
KAÇMAZ
TEL:762 51 63

gümüşü’ne destek
verildi ama gümüş
sektörüde alarm
veriyor.

Beypazarı’nda 200 yıldan beri sürdürülen
``Telkari`` gümüş işleme sanatı, İtalya tarafından hazırlanan Avrupa Birliği(AB) projesi ile
2005 yılında koruma altına alındı. Yapılan
çalışmalar kapsamında Beypazarı’na gelen
Proje Koordinatörü Salvatore Cusso,
amaçlarının, unutulmaya yüz tutmuş yerel
ürünlerin, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak olduğunu söyledi.
AB ülkesi İtalya tarafından hazırlanan projenin çalışmalarını yürütmek amacıyla
Beypazarı`na gelen Proje Koordinatörü
Salvatore Cusso ve KOSGEB yetkilileri,
ilçedeki gümüş atölyelerinde ve turizm
mekanlarında incelemelerde bulunarak bilgi
aldı. Proje Koordinatörü Cusso, ``Proje için
İtalya, İspanya, Türkiye, Fransa ve
İngiltere`den birçok başvuru geldi. Fransa ve
İngiltere`den yapılan başvurular yetersiz
görülerek elendi. Türkiye`den yapılan onlarca
başvuru arasından da Beypazarı tercih edildi.
Çünkü Beypazarı`nda tarihi bir geçmişi olan
ve `Telkari` olarak adlandırılan gümüş işlemeciliği dikkatimizi çekti. Son derece önemli
ve oldukça değerli bir sanat` dedi.
Bu projeden Beypazarı’nda faydalanan tek
kişi olan Gümüş işleme atölyesi sahibi Seyfi
Temiz, Beypazarı`nda, aylık 300-400 kilogram olan gümüş işleme kapasitesinin, projenin hayata geçmesiyle 1 tona çıkmasını
beklediklerini belirtmişti. Aradan geçen 3
yılda Beypazarı Gümüş sektörü de yavaş
yavaş gerilemeye başladı.
Bazı atölyeler kapanma sinyalleri veriyor.
Bırakın gümüş kapasitesini yükseltmeyi atölyeler kapanma sinyalleri veriyor. Bazı
Gümüşcüler iş bile değiştirmeyi düşünüyorlar.
Beypazarı Gümüşü eski yıllarını arar hale
geldi. Üreticiler Beypazarı Gümüşünün son
durumundan kurtarılması için yetkililerden
özellikle yerel yönetimlerden destek bekliyorlar.

Tüm ilanlarınız için www.beypazari lan.com sitemiz yayına girdi.
İLANLARINIZI ÜCRETSİZ YAYINLAYABİLİRSİNİZ.
Emlak ilanlarınız için www.beypazariemlak.com sitemiz
çok yakında aktif olarak bölge halkımızın hizmetine girecek.
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AKIL ALMAZ BAŞ İSTEMEM

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Seçimlere 2 ay kaldı. Beypazarı’nda yaşayan herkes

gibi bende Beypazarı’nı yönetecek el emin kişiyi arıyoruz. Belediye Başkanına eskiden el emin derlermiş.
Herşeyinden emin olmak, yani güvenmek.
29 martta sandığa gidip güvendiğimiz adaya oy vereceğiz. Sandıktan Güven mi çıkacak yoksa siyasi hırs,
siyasi şartlanmışlık, güç, koltuk kavgasının iktidar
hırsımı çıkacak!..
Bunu bu günden bilmek mümkün değil. Başarısızlık bile
başarı gösterilirken ben neye nasıl güveneceğimi bilmiyorum. İlçenin bir kaç tane tanınmış siması ile seçim arenasında boy göstererek halkın oylarının ne kadarının
kandırılabilirliğini bilmiyorum. Halk bu isimlere ne
kadar kanar 29 marttan sonra göreceğim.
Kime oy vereceğiz? Güç’e mi? Siyasi şartlanmışlığımıza
mı? Siyasi fanatizmimize mi? Parası çok olana mı?
Makam hırsı olanlara mı? Ehil gibi görünüp ehil
olmayana mı? Kalabalık olanlara mı? Siyasette hesabı
olanlara mı?
Ben 1999 seçimlerinin bir geçiş dönemi olduğuna inanmıştım ama yanılmışım. Daha doğrusu inancım doğru da
yanıltılmışım, kandırılmışım. Bir şey değişecek denildi,
destekledik ama Beypazarı’nda İbrahim Demir’den
başka bir şey demişmedi. Sadece koltuğa oturan değişti.
Belediye halka hizmet kapısı iken yerel iktidar hırsı
haline dönüştü. Başarısızlıklar başarı gibi gösterildi ve
algılandı. Hizmetler turiste endeslendi. İlçede yaşayan
halk umursanmadı. Baskılar eskisinden daha çok arttı.
Demir döneminde ekmekle oynanmazdı. Ekmeği veren,
ekmekle oynayan konumuna getirildi belediyeler.
Bu on yıl içinde Beypazarı’nda Ak Parti İktidar avantajı
ile koltuğa oturma hırsı da oldukça arttı. Aday adayları
üredi ve türetildi. Aday olmak için mücadeleler verildi.
Bu hırs öyle bir hırski araya kinler girdi. Şaşırdık kaldık.
Seyrettik olan biten her şeyi. Tabii bu süreçte esas amaç
unutuldu. Amaç İlçeyi yaşanabilir bir ilçe haline
getirmek ve yaşayan herkesin mutlu olabildiği bir kent
oluşturmaktı. Şeffaf yönetim ve halka hizmeti öne alan
bir yönetim.
Seyrede seyrede 2009 seçimlerine dayandık. Ben bu
dönemin daha önemli bir dönem olduğuna inanıyorum.
Beypazarı bir geçiş dönemi yaşıyor. Bu dönemi hasarsız
atlatmak için kaptanın iyi seçilmesi lazım. Tecrübeli bir
kaptan lazım. Herşeyden önemlisi de Güven duymak
lazım. Özellikle de hizmet açısından yapabilirliği ve
inandırıcılığı olan biri lazım. Sayduyulu düşünerek
kızgınlık ve kinleri bir tarafa koymak lazım. Ben tercihimi 4 ay önce yaptım. Dün en çok kızdığım ve 2 seçimde
de karşısında olduğum adayla bu geçiş döneminin
yapılabileceğine inandığım için, güvendiğim adayı
destekleme kararım devam ediyor. Bizim bildiklerimizi
Beypazarı halkıda bilseydi inanıyorum ki benimle aynı
düşüncede olup beraber yürürdük bu yolları ve bu geçiş
dönemini birlikte geçerdik. Ama demokrasi arzu ediyorsak herkesin özgür iradesine de saygı duymak gerek.
İnsanımız bizim kadar doğruları görebilmektedir. Bu
doğrulara göre tercihini yapıp benimsediği adaya oyunu
verecektir. Bu özlediğimiz Beypazarı içindir. Bunun için
kaybetmek de kazançtır. Sözümüzü Şair Ali Rıza
Malkoç’un gazetemize gönderdiği şiire bırakalım.
istemem
Vur nefsine eğerini
Kalpten uzak düş istemem
Yaşarken bil değerini
Gözde sahte yaş istemem
Yırtıcı kuşları geçtik
Sanki yaban ele uçtuk
Kefeni kendimiz biçtik
Akıl almaz baş istemem

Denge ile iradeli
Eylem günaha perdeli
Hesap ortada irdeli
Ne taşsın, ne boş istemem
Ünlem yoktur, soru sor-

mam
Gül ile geleni kırmam
Talebin hak ise dürmem
Sözün belge, fiş istemem

Bazen mülkümüz azdırır
Dil dikenli, söz kızdırır
Hırs dosta mezar kazdırır
Göze gölge kaş istemem

Karar belli, sınır nokta
Her zaman, şüphe var
çokta
Sözü tadında bırak da
Yaralayan taş istemem
Ali Rıza Malkoç
15/12/2006 Bursa
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Gazi Gün düzalp Ýþ Merkezi P. Katý No: 7-32 Beypazarý
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 Cep:0.532.557 98 53

Ýmtiyaz Sahibi:Orta Anadolu Gazetecilik A.Þ. adýna Kemal Çelen
Genel Yayýn Yönetmeni : Kemal Ç ELEN
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Murat ÇELEN
Sayfa Editörü
Seyithan Melih BİNGÖL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerin e
uymaya söz vermiþtir.
Gazetemizde yayýnlanan yazýlar
yazarlarýný baðlar.
Gazetemizde yayýn lan an yazý haber
ve fotoðraflarýn her türlü telif hakký
Orta Anadolu Gazetecilik A.Þ.’ye aittir.
Ýzin alýnmadan, kaynak dahi gösterilerek
iktibas edilemez.
Dizgi: Ort a An adolu A.Þ.
Tel- Fax:762 51 63 Beypazarý
Baský:Ren k İş Matbaası
Tel-Fax:763 12 76 Beypazarý/Ank.

Haber Koordinatörü:
Şükran ÇELEN
Muhabirler
N ihat UÇAR
Nallýhan Temsilcisi
................................
Çayýrhan Temsilcisi
Ayhan DEMÝRÇELÝK
Sincan &Yenikent Temsilcisi
Musa UYSAL
Güdül Temsilcisi
Bünyamin AFÞAR
Kýbrýscýk Temsilcisi
Ýsa BÝLGÝN
Seben Temsilcisi
Çetin BÝLEN

REKLAM VE ABONE FÝATLARIMIZ
Tam Sayfa (SB)
1.500 YTL
Yarým Sayfa (SB)
750 YTL
Çeyrek Sayfa (SB)
375 YTL
Kartvizit Reklam (SB)
30 YTL
Resmi Ýlanlar St/cm
6 YTL
Kongre Ýlanlarý
60 YTL
Sosyal ilanlar
60 YTL
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HANİ ALAADDİN SOKAKDAKİ DERE ÜSTÜ AÇILACAKTI
BELGE
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2004 seçimlerine girerken 2004-2009
Döneminde gerçekleştirmeyi planladığımız
projelerimiz adı altında bastırdığınız MHP
seçim kitapçığında 11 nci proje olarak
Alaaddin Sokak Düzenleme Projesi adı
altında Alaaddin Sokak eski görünüme
kavuşacak ve çekim merkezi olacak, buradaki esnafa ve bayanlara daha düzgün satış
şartları ve küçük işyerleri tahsisi olacaktır
demiştiniz.
İşte yanda seçim broşürüne bastığınız görüntüler ve öbür yanda da yaptığınız eser.
Dere üstü açılacaktı hani nerde vaadiniz?
Dere ıslahı yapılarak suyu akıtacaktınız.
Ortaya öyle bir eser yaptınızki tarihi dokuyu

BELGE

2004 seçimlerine girerken MHP seçim kitapçığı
olarak bastırılan ve halktan oy istenen ve
karşılığında % 55 oy veren vatandaşlara vaatlerinizin tümünü yerine getirmek borcunuz
değilmiydi?
5 yılda yapılamayanları ne zaman yapacaksınız?
Bir 5 yıl daha mı isteyeceksiniz? 5 yılda 5 proje
yapabilen kadro nasıl başarılı bir kadro olur?
İşte yanda sizin belgeleriniz. Yapacağım
dediğiniz vaatlerinizin belgeleri.
2004-2009 Döneminde gerçekleştirmeyi planladığımız projelerimiz demişsiniz ve Ailece kullanılabilecek parkı olmayan hiç bir mahalle
kalmayacaktır sözünüzün ne kadarını gerçekleştirdiniz!?..
Hangi Mahallere ve kaç tane park yapıldığını
biliyoruz. Halen bu parkları yapan müteahhite
borcunuz var. Bu müteaahhit alacağını kurtarmak için satışa çıkardığınız Bankalar
Caddesindeki dükkan ihalesine girerek borcuna
karşılık dükkan aldı.
Park yaptırdınız ama dükkan satarak. Bu nasıl
başarılı bir hizmet.

okuyarak Başkanın ne yaptığını, ne yapmadığını
ne yapmak istediğini ve amacını anlayacaktır.
Yorum vatandaşın. Yorum halkın.
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Ailece Kullanılabilecek Parkı Olmayan
Hiç Bir Mahelle Kalmayacaktı!?..
Bazı Mahallelere Parklar yaptınız ama borcunu
dükkan satarak ödediniz.
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yok ederek betonlarla havuzlar yaptınız.
Hani nerde esnafa ve bayanlara düzgün
satış reyonlarınız? Hani nerde Alaattin
Sokakda küçük işyerleriniz?
Vatandaş size inandı oy verdi.
55 proje vaad ettiniz. Bu projelerin 5
tanesini zor bitirdiniz. 50 proje sadece
vaadlerde kaldı. 50 projeyi 5 yılda
yapamayan MHP li başkan nasıl
başarılı Belediye Başkanı seçiliyor
anlamak mümkün değil.
Yapamadığınız 50 proje ve hedefiniz
dışında yaptığınız projeleride yayınlıyoruz. İşte yaptığınız 5 projeden biride
Alaaddin sokak havuzları.....

BELGE

Bu belgeler bizim masa başı oluşturduğumuz
asparas belgeler değil.
Bunların tamamı Beypazarı Belediye Başkanı
Mansur Yavaş tarafından seçim vaadi, gazete ve
dergilerde yayımlanan ropörtajları ve haberlerden oluşmaktadır.
Bazılarına yorum yazmıyoruz. Zaten vatandaş

YAMAÇ PARAŞÜTÜ NERDE?
KAPLICA TURİZMİ NERDE?

BALON GEZİSİ NERDE?

İlçede yaşayan seçmenlerden oy alabilmek
için sanal ortamda hazırladığınız CD’ler
hatıra olarak elimizde kaldı. CD’leri izleyerek Fayton gezisi, Balon Gezisi yapacağız.

FAYTON GEZİSİ NERDE?

İbrahim Demir tarafından alınan Fayton ve
atı bile sattınız.

AV TURİZMİ NERDE?

KONGRE TURİZMİ NERDE?

Av turizmini desteklemek için ilçedeki
avcılara da sahip çıkmak gerekir. Sayın
Başkan ne sizi nede Belediye yönetiminden
bir kişiyi Avcıların düzenlediği atış yarışmalarında görmedik. Av Turizmini de bu
arada soralım. Av Turizminde Belediye ne
tür çalışmalar yaptı bilgimiz olmadı hiç.

KIBRISCIK BELEDİYE
BAŞKANI KEMAL
AKTAŞ’DAN
ÖZEL AÇIKLAMA

Kendi İlçesinden Bihaber Bir Parti Yönetimi
22.12.2008 tarihinde bazı yerel gazetelerde
çıkan ve Kıbrıscık ilçemle ilgili verilen yanlış
bilgilerden dolayı cevap verme gereği duydum.
Öncelikle ilçemin nüfusu bahsedildiği gibi 1200
değil 1500 olup en son askıya çıkan seçmen listelerindeki seçmen sayısı ise 1030 kişidir.
Yapılan itiraz sonucunda İlçe Seçim Kurulu’nca
gerçekleştirilen inceleme ile seçmen listelerinden çıkarılan 212 kişinin bahsedildiği gibi
hayali olarak yazılanlar değil adrese dayalı
nüfus sayımı zamanında büyük çoğunluğu
Kıbrıscık’ta yaşayan kişilerdir. İsimleri silinen
bu 212 kişinin; 50 tanesi ilçemizde görev yapıp
daha sonra gitmiş memurlar ve aileleri, 27
kişisi cezaevi hükümlüsü, 15’i orman
işletmesinde ve okullarda çalışanlar, 15’i YİBO
yurdu yapılırken çalışan işçiler, 20’si tekstil atölyesinde çalışanlar, 40’ı yazlıkçılar, 10 kişi
öğrenci aileleri ve geriye kalan 35 kişi ise seçmen listeleri askıya çıkarıldığında yazılan ve
büyük çoğunluğu kendilerinden olan kişilerdir,
bahsedildiği gibi hayali seçmenler değildir.
Kıbrıscık Belediyesi olarak 5 yıl içinde 3,5 trilyonluk yatırım yaparken bu dönemde ilçe
genelinde yapılan yatırım ise 15 trilyondur. Biz
başta Osman CABGU ve ben olmak üzere daha
fazla hizmet getirebilmenin peşindeyiz.
Yolsuzluk ve hortumlama sözüne gelince;
Kıbrıscık’ta yaşayan ve beni tanıyan 7’den 70’e
herkes bu konuda bana tam güvenmekte ve
Kemal AKTAŞ’ın olduğu yerde yolsuzluk ve
fakir fukaranın parasına göz dikmenin olamayacağını bilmektedirler.
Gazetelerde bundan önce yazılanları ve açıklamalarımla ilgili son sözü Kıbrıscık’ta yaşayan
ilçe halkıma bırakıyorum.
Kemal AKTAŞ
Belediye Başkanı

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA AFÝÞ
SÝPARÝÞLERÝNÝZ ÝÇÝN
ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
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HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

TEL:762 51 63

ELEKTRİK ÜRETEN MAKİNA YAPTI
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde İşyeri Sahibi
Sinan Özsoy, İcat Ettiği Elektrik Üretme
Makinesine Patent Alamıyor. Özsoy,
Cihazın Bir Şehri Besleyecek Kadar Güçlü
Olduğunu Öne Sürdü.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde işyeri sahibi
Sinan Özsoy, icat ettiği elektrik üretme
makinesine patent alamıyor. Özsoy, cihazın
bir şehri besleyecek kadar güçlü olduğunu
öne sürdü. 15 seneden bu yana patent almak
için uğraş verdiğini belirten Özsoy,

Başbakan ve Cumhurbaşkanı'na da mektup
yazdığını, ancak bir gelişme olmadığını kaydetti.
15 sene önce jeneratörden etkilenerek böyle
bir makine yapmaya karar verdiğini
söyleyen Sinan Özsoy, ortağı ile birlikte
makineyi yaptıklarını, patent almak için
uğraşmalarına rağmen başarılı olamadıklarını dile getirdi. Makineyi çalıştırarak test
eden Özsoy, elektrik üreten buluşun hiçbir
harcaması olmadığını, sadece elektrik ürettiğini kaydetti.
Ortağı Nuri Aslan ile makineyi yaptıklarını
kaydeden Özsoy, "Buluşumuz bir şehri
besleyebilecek kadar kuvvetli. Bunun için
dönemim Başbakanına ve Cumhurbaşkanına
da mektuplar yazdım. Ama bir sonuç alamadım" dedi. Bu makineyi almak için
Japonya'dan gelenler olduğunu, ama vermediklerini ifade eden Özsoy, "Bizim tek
isteğimiz makinenin ülkeye yararlı bir şekilde kullanılması. Bunun için Patent
Enstitüsü'ne yazılarımızı yazdık. Onlardan

EMEKLİYE YILLIK YÜZDE 8,83 ZAM

emekli aylıkları, 6 aylık enflasyon tahminine göre
2009`un Ocak ayında yüzde 4,89 oranında arttı.
Emeklinin Temmuz zammı da yüzde 3,76 oldu.
Emekli maaşlarındaki yıllık zam oranı ise yüzde 8,83
olarak belirlendi.
Program çerçevesinde, 2009 yılında sosyal güvenlik
kuruluşlarının toplam gelirleri 81,3 milyar TL,
toplam giderleri ise 102,8 milyar TL düzeyinde bulunacak. Bu şekilde sosyal güvenlik kuruluşlarının
bütçelerinde 21,4 milyar TL`lik bir açık meydana

gelecek.
Öte yandan 2009 Merkezi Yönetim Bütçesi uyarınca
da, memurlar ile kamudaki sözleşmelilerin maaşlarına yeni yılın ilk yarısında yüzde 4, ikinci yarısında
ise yüzde 4,5 zam yapılacak. Ocak ve Temmuz
zammı ile memur ve sözleşmeli maaşlarındaki yıllık
artış yüzde 8,68`e ulaşırken, 6`şar aylık dönemlerdeki
enflasyonun zam oranını geçmesi halinde, aradaki
fark maaşlara eklenecek.

Doğruluk Ekseninin Sırması izleyicileri ile
Mantı Gününde Buluştu.
14-15-16 Ocak tarihlerinde, Beyza Eğitim ve
Dayanışma Derneğinin düzenlediği Mantı
Gününde ilk gün Doğruluk Ekseninin Sırması
sevenleriyle buluştu.
Üç gün süren Kermesin ilk günü Sırma ismi ile

“Doğruluk Ekseni” oyuncularından Ayçin Tuyun
Yönetmen Taner Tunç ve ekibi Beyza Eğitim ve
Dayanışma Derneği'nin düzenlediği "Mantı
Gününde” izleyiciler ile buluştu. Beypazarı’nda
Yapı Kredi Bankası yanında düzenlenen kermeste gelen davetlilere mantının yanında hayırsever bayan dernek üyelerinin yapmış oldukları
tatlı ve dolma çeşitleri ikram edildi. Beyza
Eğitim ve Dayanışma Derneği geleneksel hale
getirdiği mantı günü Beypazarı halkının büyük
beğenisini kazandı. Dernek Başkanı, çeşitli
zaman aralıklarında uygulamaya geçirilen kermes etkinliklerine halkın yardımsever ve hayırsever davranışlarından alınan güç ve kuvvetle
her geçen yıl vatandaşların daha da katkıda
bulunduklarını gördüklerini söyledi. Katkıda
bulunanları kutluyoruz. Bu hayır gerçek ve
güzel bir hayır olacak. Kazancının da bereketli
olmasını dileriz"dedi.

BEYPAZARINDA ÇEKİMİ YAPILAN DİZİ FİLMİN OYUNCUSU SIRMA
MANTI GÜNÜNDE BEYPAZARLILARLA BULUŞTU

FOTOÐRAF
ALBÜMÜNÜZDEKÝ TÜM
FOTOÐRAFLARINIZ
VCD - DVD ALBÜM HALÝNE
GETÝRÝLÝR.
1 CD ALBÜM 130 YTL.

DÜĞÜN SÜNNET NİŞAN
VİDEO KASETLERİNİZ
CD YE AKTARILIR

ORTA ANADOLU REKLAMCILIK A.Þ.

Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32

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

Kemal ÇELEN Gsm: 0.532.557 98 53

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL
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İstediğiniz Kategoriye Göre
Bilgisayar Toplanır.
Bizim Fiyatlarımıza Başka Yerden
Bilgisayar Bulamazsınız.

Her türlü bilgisayar ürünleri için fiyat alınız.

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

da olumlu bir cevap gelmedi. 1 KW'den
1000 megawata kadar elektrik üreten
makinemizin üretimi için yardım istiyoruz.
Bu sağlanırsa ülkede elektrik harcamaları
düşeceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.
Özsoy ve Aslan, yaptıkları makineyi test
etmeyi de ihmal etmedi. Ampermetreden,
frekansa kadar tüm göstergelerin bulunduğu
makineye lamba takan ve spiral taşı ile
kesim yapan ikili, ne kadar yük binerse
binsin makinenin zorlanmadığını savundu.

ERMENİ
OYUNLARI

Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlere, 150 bin askerimiz esir düştü.
Bu askerlerden bir kısmı da Mısır'ın İskenderiye şehri yakınlarında
bulunan Seydibeşir Usare Kampı'na Hapsedildi.
********
Kampın tam adı, 'Seydibeşir Kuveysna Osmani Useray-I Harbiye
Kampı' idi. Bu kampta, 1918'de Filistin Cephesinde esir düşen 16.
Tümen'in 48. Alayı'na bağlı Osmanlı Askerleri Tutuluyordu.
********
12 Haziran 1920'ye kadar Iki yıl boyunca Her türlü işkence,
eziyet, ağır hakaretler ve aşağılamaya maruz kaldılar.
********
İnsanlık dışı muamelenin nedeni ise Ermeniler idi…
********
Kamptaki, Türkçe bilen Ermeni tercümanların Yalan yanlış çevirileri ve kışkırtmaları nedeniyle, kampların İngiliz komutanları,
azılı Türk Düşmanı haline gelmişlerdi.
********
Savaş bitmişti. Ancak, Kamptaki ağır koşullar nedeniyle ölenler
dışındaki askerleri
Teslim etmek, İngilizlerin işine Gelmiyordu.
Çünkü, olası yeni bir savaşta, Bu askerlerin
Yeniden karşılarına çıkabilecekleri, Ermeniler tarafından,
İngilizlerin beyinlerine işlenmişti.
********
Çözüm Toplu katliamdı… Askerlerimiz, Mikrop kırma bahanesiyle, süngü zoruyla Dezenfekte havuzlarına sokuldu. Ancak; Suya
normalin çok üzerinde 'krizol' maddesi katılmıştı..
Mehmetçik, Suya daha ayağını soktuğunda,
aşırı krizol maddesi nedeniyle haşlanıyordu.
Ancak, İngiliz Askerleri, dipçik darbeleri ile askerlerimizin havuzdan çıkmalarına izin vermiyorlardı.
Mehmetçikler, Bellerine kadar gelen suya başlarını sokmak
istemediler.
Ancak, Bu kez İngilizler havaya (başlarının üzerine) ateş etmeye
başladı.
Askerlerimiz, ölmemek için, çömelerek başlarını suya soktular.
Ancak, başını Sudan kaldıran artık göremiyordu. Çünkü gözleri
yanmıştı…
********
Dışarı çıkanların halini gören sıradaki askerlerimizin direnişleri de
fayda etmedi Ve 15 000 (15 bin) askerimi kör oldu.
Bu vahşet, 25 Mayıs 1921 tarihinde TBMM.' de görüşüldü.
Milletvekilleri Faik ve Şeref Beyler Bir önerge vererek,
Mısır'da esirlerin Krizol banyosuna sokularak, 15 bin vatan
evladının gözlerinin kör edildiğini, Bunun faili olan İngiliz doktor,
Garnizon Komutanı ve Askerlerin cezalandırılması için, TBMM'
nin teşebbüse geçmesini istediler.
********
Ancak, Yeni kurulan devletin bin türlü derdi vardı. Ağır sorunlarla
uğraşan TBMM' de Bu hesap sorma işi Unutuldu gitti.
Ama onlar Unutmuyorlar… Kendi ihanetlerini bile soykırım
ambalajına sarıp, dünya kamuoyuna Sunuyorlar.
********
ERMELİLER SOYKIRIM YAPILDI DİYE DÜNYAYI AYAĞA
KALDIRIYOR.
BİZİM TARİHİMİZDEN HABERİMİZ YOK.!!!

Windows Proğramları
Windows XP, Windows Vista Proğramları
Windows Ofis Proğramları
Şirket ve İşletmelere Muhasebe Proğramları
Demolarını deneyin. Hoşunuza gitmezse Almayın!..
İnternet Kafeler İçin Cafe Yönetim Proğramı
Ağ ve Network olan Kurumlara PC Yönetim Proğramı
İnternet Filtreleme Proğramları
Server Proğramları
Anti Virüs ve İnternet Security Proğramları
Bilgisayarlar için Güvenlik ve Yedekleme Proğramları
Çocuklarınızı Porno sitelerden, Kumar sitelerinden,
Zararlı sitelerden, Oyun Sitelerinden,
Korumak istiyorsanız My Yazılım İnterbet Filtreleme
Proğramı CD’si Sadece 19 YTL

Beypazarı için Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun Kuzey, İç
Ve Batı Kesimlerinin Parçalı Ve Çok Bulutlu, Marmara,
Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun Kuzeybatısı, Bolu,
Düzce, Kastamonu Ve Karabük İle Akşam Saatlerinden
Sonra yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve
çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz (Antalya,
Isparta ve Burdur), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara,
Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale), Bolu, Düzce,
Kastamonu ve Karabük ile akşam saatlerinden sonra
Çorum, Yozgat, Sivas, Amasya, Tokat, Mersin, Adana,
Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin
yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; kıyı Ege (İzmir, Aydın, Manisa, Muğla), Batı
Akdeniz (Antalya, Isparta ve Burdur) ile Çanakkale
çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve
sağanak, kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında
gökgürültülü sağanak, gece saatlerinde Yozgat ve Sivas
çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde
buzlanma ve don olayı ile birlikte sis bekleniyor.
Hava sıcaklığı batı bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak,
diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, zamanla batı
bölgelerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif,
ara sıra orta kuvvette, yurdun batı kesimlerinde kuvvetli
ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek ve en düşük
sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Polatlı,
Nallıhan, Ayaş, Beypazarı ve Güdül çevreleri, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde il geneli aralıklı
yağmurlu geçecek. Öğle saatlerinden sonra rüzgar
güney ve güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli olarak
esecek. 12 / 5
İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden
itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar;
güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak
esecek. 14 / 8
İzmir: Çok bulutlu, il geneli kuvvetli olmak üzere
sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Rüzgar; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli
ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 16 / 12
Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde
sağanak yağışlı 18 / 8
Antalya: Çok bulutlu, il geneli kuvvetli olmak üzere
sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Rüzgar sabah ve öğle saatlerinde güney ve güneydoğu
(Keşişleme), akşam saatlerinden itibaren güney ve
güneybatı(lodos) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek 17 /10
Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu
19 / 8
Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 16
/ 10
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
geçecek. (İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı
ile birlikte sabah saatlerinde sis görülecek.) -7 / -19
Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu
geçecek. (Sabah ve gece
7
saatlerinde buzlanma ve Sıcaklık (ºC)
don olayı görülecek.) 12 / Nem (%)
86
0
Basınç (hPa)
Beypazarı’nda ise son 6 Görüş (km)
.......
günlük hava tahmin
Rüzgar
(km/sa)
Batıdan
10
raporu ise şöyle;

24 Ocak Cumt.
En Yüksek
11°C
En Düşük
3°C

27 Ocak Salı
En Yüksek
9°C
En Düşük
5°C

25 Ocak Pazar
En Yüksek
7°C
En Düşük
3°C

28 Ocak Çrşam.
En Yüksek
9°C
En Düşük
3°C

26 Ocak P.tesi
En Yüksek
8°C
En Düşük

5°C

29 Ocak Perşem.
En Yüksek
7°C
En Düşük
1°C

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

DİJİTAL BASKI MERKEZİ

SAÇ TABELA, IÞIKLI TABELA, AĞAÇ TABELA
PÝRÝNÇ TABELA, BEZ AFÝÞ, BRANDA AFÝÞ,
BÝLGÝSAYARLI FOLYE KESÝM, DİJİTAL BASKI
ROZET, ÞÝLT, BROVE, PLAKET, KAÞE
KÝTAP, DERGÝ, GAZETE, DÝZGÝ VE BASKILARINIZ,
BROÞÜR, AFÝÞ ve KATALOGLARINIZ HAZIRLANIR - BASILIR.
D Ý JÝTA L B ASK I SÝ STE ML ER ÝM ÝZ L E B AS KIL A R
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