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BBEEYYPPAAZZAARRII

AAnnkkaarraa BBüüyyüükkşşeehhiirr BBeelleeddiiyyee BBaaşşkkaannıı GGÖÖKKÇÇEEKK;;
’’BBiizz FFaakkiirrlleerrii DDooyyuurrdduukk,, OOnnllaarr YYaammyyaammllaarrıı’’CCHHPP AAnnkkaarraa

aaddaayyllaarrıı
NNeettlleeşşttii..
CHP, yerel seçimlerde
Ankara'da aday olacak
isimleri açıkladı. CHP
Genel Merkez'de
yapılan toplantı ile
Ankara'da belirlenen
adaylar basına tanıtıldı.
Örgütün isteği doğrul-
tusunda adayların
belirlendiğini ifade
eden Sav'ın açıkladığı
Ankara ilçe belediye
başkan adaylarının
isimleri şöyle;
Ankara Büyükşehir
Belediye Adayı: Murat
Karayalçın
Altındağ Adayı:
Ümmet Buğdaycı
Pursaklar Adayı: Nuri
Akgül
Akyurt  Adayı: Ergül
Er
Kalecik Adayı: Nevzat
Şahin
Çubuk Adayı: Salih Er
Kazan Adayı: İbrahim
Özer
Ayaş Adayı: Ali
Başkaraağa
Beypazarı Adayı:
İsa Varlı
Çamlıdere Adayı: Hacı
Mahmut Ayhan
Mamak Adayı:Veli
Gündüz Şahin
Sincan Adayı: Şenol
Ağbaba
Polatlı Adayı: Sami
Çay
Haymana Adayı:
Samim Yaşar
Evren Adayı: Derviş
Ekinci
Bala Adayı: Ahmet
Şahin
Elmadağ Adayı:
Ahmet Poyraz

4.2.2009 
DDöörrddüünnccüü KKeezz AAnnkkaarraa
BBüüyyüükkşşeehhiirr BBeelleeddiiyyee
BBaaşşkkaannıı OOllmmaayyaa
HHaazzıırrllaannaann MMeelliihh GGöökkççeekk
KKoonnuuşşmmaassıınnddaa,,
HHaakkkkıınnddaakkii YYoollssuuzzlluukk
İİddddiiaallaarrıınnaa SSeerrtt TTeeppkkii
GGöösstteerrddii.. AAddaayy TTaannııttıımm
PPrrooggrraammıı ÖÖnncceessii AAttaattüürrkk
SSppoorr SSaalloonnuu,, AAnnkkaarraa
BBüüyyüükkşşeehhiirr
BBeelleeddiiyyeessii''nniinn SSoonn
DDöönneemmddee
GGeerrççeekklleeşşttiirrddiiğğii PPrreessttiijj
PPrroojjeelleerriinnii AAnnllaattaann
PPaannkkaarrttllaarrllaa DDoonnaattııllddıı..
Dördüncü kez Ankara
Büyükşehir Belediye
Başkanı olmaya hazır-
lanan Melih Gökçek
konuşmasında, hakkında-
ki yolsuzluk iddialarına
sert tepki gösterdi. Aday
tanıtım programı öncesi

Atatürk Spor Salonu,
Ankara Büyükşehir
Belediyesi'nin son
dönemde gerçekleştirdiği
prestij projelerini anlatan
pankartlarla donatıldı. 
Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Melih
Gökçek, AK Parti Ankara
Belediye Başbakan aday-
larının tanıtım programın-
da CHP'ye yüklendi.
Gökçek, "Biz fakir
fukarayı doyurduk, onlar
yamyamları doyurdular"
sözleriyle CHP'li
Çankaya Belediyesi'ndeki
"yamyam" skandalını
eleştirdi. "Rüşvet almak,
cebine para indirmek
onursuzluğun en
büyüğüdür" diyen
Gökçek, "Etrafınızda
duyduğunuz iftiralar
olduğunda, lütfen delil

sorunuz. Ben 15 yıldır
belediye başkanlığı
yapıyorum. Bunun 9 yılı
muhalefette geçti. 500
adet soruşturma ve
inceleme geçirdim. Her
yıl hesaplarımız Sayıştay
tarafından incelendi.
Soruyorum sizlere. Bu
kadar suçladılar, bu kadar
iftira ettiler, bu kadar
soruşturma açtırdılar.
Sonuç ne? Sadece sadece
bir hiç. Ama buna karşı
yüzlerce iftira davası
açtım ve yüzde 90'nını
kazandım." diye konuştu. 
""BBAARROONNLLAARR İİSSTTAANN--
BBUULL VVEE AANNKKAARRAA''YYII
İİSSTTİİYYOORR"" 
Gökçek, İstanbul'da
baronların, AK Parti'yi
iktidardan devirmek için
Ankara ve İstanbul
belediyelerini almayı ön

şart olarak gördüklerini
söyledi. Ankara'da solda
birlik fikrini CHP
medyasının öne çıkart-
tığını ileri süren Gökçek,
CHP adayı Karayalçın'ın,
'oylarınızı bölmeyin,
bugüne kadar hep sol
bölündü, Gökçek
belediye başkanı oldu. Bu
kez biz sağı bölüp sol
olarak ortadan çıkacağız'
sözlerini hatırlattı.
Ankaralılar'a, "Oylarınızı
bölmeyin" mesajı veren
Gökçek, şöyle konuştu:
"Bu konuda CHP'li
medya sağdaki AK Parti
karşıtı adayları televizy-
onlarına çıkartıp,
gezetelerinde haberlerini
yapıp bu adayları par-
latıyor. CHP'de tek slo-
gan şimdi şu: 'Gökçek
dışında sağdaki her adaya

giden oy CHP'ye yazar.'
Biz sağduyulu vatan-
daşlarımızın bu oyunu
göreceklerine inanıy-
oruz." 
""ÇÇAANNKKAAYYAA
BBEELLEEDDİİYYEESSİİ''NNİİNN
BBİİNNAASSII BBİİLLEE YYOOKK,,
KKİİRRAADDAALLAARR"" 
Gökçek, konuşmasında,
Ankara'daki AK Partili
ilçe belediyeleri ile
CHP'li belediyeler arasın-
daki farkı anlatmak için
şu örneği verdi: 
"Ankara'da merkezde
sekiz ilçe var. Sekiz
belediyenin yedisi AK
Partili. Yedisinin de yeni
yapılmış belediye binası
var. Çankaya Belediyesi
CHP'li ve gelirleri en
yüksek olan ilçe
belediyesi. Hala
mülkiyeti kendilerine ait

bir belediye binaları yok,
kiradalar." 
Gökçek, şu anda "Avrupa
şehir şartına" en uygun
kent olarak Türkiye'de
Ankara'nın örnek göster-
ildiğini belirterek,
"Ankara Büyükşehir
Belediyesi önce Avrupa
Konseyi tarafından
Avrupa Şeref Bayrağı ile
ödüllendirilmişti. İki sene
sonra Türkiye'de 'Avrupa
Şeref Plaketi'ni alan tek
belediye olma özelliğine
sahip olduk" dedi. 
AAKK PPAARRTTİİ''NNİİNN
AANNKKAARRAA AADDAAYYLLAARRII 
Gültekin Ayantaş
(Akyurt), Veysel Tiryaki
(Altındağ), Rifat
Mavioğlu (Ayaş), Neşet
Altıntop (Bala), Tuncer
Kaplan (Beypazarı),
Hazım Caner Can

(Çamlıdere), Bülent
Akarcalı (Çankaya),
Mustafa Özden (Çubuk),
Gazi Şahin (Elmadağ),
Serhat Kemal Yılmaz
(Etimesgut), Abdulkadir
Demirci (Evren),
Abdulnasır Haşlak
(Gölbaşı), Hüseyin
Erdoğan (Güdül), Hacı
Aysu (Haymana), Filiz
Ulusoy (Kalecik),
Lokman Ertürk (Kazan),
Turgut Altınok
(Keçiören), Adem
Özbekler
(Kızılcahamam), Mesut
Akgül (Mamak), Mehmet
Mete (Nallıhan), Yakup
Çelik (Polatlı), Selçuk
Çetin (Pursaklar),
Mustafa Tuna (Sincan),
Hakverdi Altuğ
(Şereflikoçhisar), Ahmet
Duyar 

Türk ve Polonyalı iki pilo-
tun bulunduğu helikopter
Bolu üzerinde kayboldu.
Helikopterin Sağlık
Bakanlığı'nca kiralandığı
öğrenildi.. Sağlık
Bakanlığı'nca kiralanan ve
Ankara'ya getirilmek üzere
İstanbul'dan yola çıkan EC-
135 tipi helikopter Bolu'nun
Kıbrısçık ilçesi sınırları
içinde kayboldu. Biri Türk,
diğeri Polonyalı iki pilotun
kullandığı helikopterden
alınan son irtibatta pilot-
ların 'Hava şartları çok kötü'
bilgisini verdikleri öğrenil-
di. 
Helikopterin Türkiye İnşaat
Sanayicileri İşveren
Sendikası Başkanı Şükrü
Koçoğlu'na ait olduğu,
Sağlık Bakanlığı'nca açılan
'Hava Ambulans İhalesi'
kapsamında ihaleyi kazanan

Koçoğlu firmasınca Sky
Line Hava Taksi İşletme
Ruhsatı altında kullanılmak
üzere ülkeye getirilmesine
izin verildiği belirtildi.
Helikopter, Sağlık
Bakanlığı'na ambulans
helikopter olarak hizmet
verecekti. Helikopteri
emekli kara pilot albay
Süleyman Kıyak ve
Polonyalı pilot Endrew
Inojewodzki kullanıyordu.
Ulaştırma Bakanlığı Sivil
Havacılık Genel
Müdürlüğü'nden (SHGM)
yapılan açıklamada,
Polonya'dan satın alınan ve
2005 yapımı helikopterin
Bulgaristan'ın Gorna
şehrinden kalktığı yakıt
ikmali için İstanbul Atatürk
Havalimanı'nı indiği,
oradan da Ankara'ya gitmek
üzere havalandığı belirtildi.
Helikopterle Kıbrısçık ilçesi
yakınlarında telsiz bağlan-
tısı kesildi.
AAKKUUTT DDAA KKAATTIILLDDII
Helikopterden saatlerce
haber alınamayınca arama
çalışmaları başlatıldı.

SHGM'nin açıklamasında,
helikopterle son temasın
kurulduğu ve 10 bin feet'e
(3 bin 48 metre) çıkma
talebinin uygun görülerek,
serbest bırakıldığı kaydedil-
di. Helikopterin önce
Ankara, Beypazarı yakın-
larında kaybolduğu iddia
edildi. Sonraki incelemel-
erde helikopterin Kıbrısçık
ilçesi Çökeler köyü civarın-
da kaybolduğu ortaya çıktı.
Arama çalışmaları da bu
bölgeye kaydırıldı. Bolu
Sivil Savunma Arama
Kurtarma Birliği'nden bir
ekip Kıbrısçık'a, bir ekip de
Mudurnu bölgesine gönder-
ildi, Sakarya AKUT
bünyesinden bir takviye
ekip de helikopterle irt-
ibatın kesildiği bölgeye
hareket etti. Helikopterin
kaybolduğu noktada yoğun
sis olduğu ve bölgede kar
kalınlığının yer yer 2
metreyi aştığı belirtildi.
Bolu, Ankara ve
Sakarya'daki sivil savunma
arama kurtarma birlik-
lerinden 26 personel,

Kıbrıscık'a gönderildi.
Olaydan sonra Köroğlu
Tepesi'ne yakın Alkaya
mevkisinden sinyaller alan
jandarma bölgeye hareket
etti. Bolu Valisi Halil
İbrahim Akpınar, 'Karla
kaplı ağaçlıklı bir bölgede,
adeta samanlıkta iğne
aradıklarını belirtti. Sağlık
Bakanı Recep Akdağ, açık-
lamsında, 112 Acil Hava
Ambulans Servisi için
Polonya'dan ilgili firma
tarafından Türkiye'ye getir-
ilen helikopterle irtibatın
İstanbul'dan Ankara'ya git-
tiği sırada, kesildiğini
söyledi. Söz konusun
helikopterin, filoya katıl-
ması için yeni getirildiğini
ifade eden Akdağ,
“Helikopterle, Bolu'nun
Kıbrıscık ilçesi Köroğlu
mevkisinde irtibat kaybe-
dilmiştir. ” diye konuştu.
BBAAŞŞKKAANN AAKKTTAAŞŞ::
KKÖÖRROOĞĞLLUU TTEEPPEESSİİ''NNEE
DDÜÜŞŞTTÜÜ
Kıbrısçık Belediye Başkanı
Kemal Aktaş, helikopterin
Köroğlu Tepesi'ne

düştüğünü söyledi.  Aktaş,
helikoptere kar açma
makinelerinin yolu açtıktan
sonra ulaşılabildiğini belirt-
ti.  Kaybolan helikopterle
ilgili çalışma yapmak üzere,
Bolu Sivil Savunma Arama
Kurtarma Birliği'nden 1
ekibin Kıbrısçık'a, 1 ekibin
de Mudurnu bölgesine gön-
derildiğini ifade etti. 
Kaybolan helikopterin
enkazı Kıbrıscık ilçesine 10
kilometre uzaklıkta Köroğlu
tepesi bölgesinde tespit
edildi. Kaza sonrası
Helikopterin kaptan pilotu
Andrzej Wojewodzki ile
gözetmen emekli kara Pilot
Albay Süleyman Kıyak'ın
da kaza yerinde öldüğü sap-
tandı. İki pilotun cenazesi
Kıbrıscık ilçesine
götürüldü. Bolu Vali
Yardımcısı İsmail Atasoy,
‘’Kıbrıscık ilçesi yakın-
larında enkazına ulaşılan
helikopterin pilotlarının
kaza yerinde öldüğü belir-
lendi. Helikopterin enkazını
ilk olarak Eskişehir'den
gelen askeri helikopterler

tespit etti. Enkazın bulun-
duğu noktaya güçlükle
ulaşan arama kurtarma
ekipleri, enkazdan çıkardık-
ları 2 cesedi bölgeye ulaşan
askeri helikopterdeki
görevlilere teslim etti.
Helikopter de cesetleri
bölgede hazır bekleyen
sağlık ekiplerine ulaştırdı,
enkazı bulunan helikopter-

deki iki pilotun cenazesin,
Sağlık Bakanlığına ait
ambulans helikopterle
Ankara'ya gönderildi." dedi.
Arama kurtarma çalışması-
na 100'den fazla personel
katıldı. Helikopterin
enkazındaki çalışmalar
sürüyor. Düşüş nedeni
inceleme sonunda ortaya
çıkacak

TTUURRİİZZMM VVEE
EEKKOONNOOMMİİ DDOOSSYYAASSII

VVAARRAANN 22//99 BBAALLOONNLLAARR PPAATTLLIIYYOORR
2004-2009 Dönemine ait gerçekleştirmeyi plan-
ladığımız projelerimiz adı ile bastırdığınız MHP
seçim kitapçığında41 nci proje olarak Boztepe
Rekreasyon alanı başlığı ile Boztepe Mevkiindeki
verici direklerinin yanında belediyeye ait 80 dönüm
alan Beypazarı’nın en büyük dinlenme alanı olarak
planlanmıştır demiştiniz. 
Dinlenme Parkın nerde?
Vaadinizden bu güne 5 yıl geçti. Boztepe mevkiinde
yapacağım dediğiniz Dinlenme Alanından eser yok. 
55 projeyle halkın önüne çıktınız bir 5 yıl daha deyip
oy istediniz. CD de animasyonlar hazırlattınız balon-

lar uçurdunuz. Vatandaş da yapılabilirliğine inandı bir
beş yıl daha size görev verdi. Beş yılda 55 projeden
sadece 5 ini zor tamamladınız, onlarda seçim
broşürünüzde gösterdiğiniz gibi değil sadece yapıldı
densin diye yaptığınız projeler. 
2009 seçimlerine 1,5 ay kaldı. Yapamadığınız projel-
er için bir 5 yıl daha mı isteyeceksiniz.
Beş yıl aldınız satılmadık dükkan kalmadı. Arsa arazi
kalmadı. Borç desen almış başını gidiyor. 
Tüm vaatleriniz sadece seçim kitapçığında kaldı. Son
beş yılda başarınız nerde?

HHaabbeerrii 33’’ddee

BBOOZZTTEEPPEEDDEE 8800 DDÖÖNNÜÜMM AALLAANNDDAA DDİİNNLLEENNMMEE AALLAANNII NNEERRDDEE??

Beypazarı Ticaret
Odası Seçimleri
14 Şubatta

HHaabbeerrii 22’’ddee
Kurşunlu Camii
İbadete Açıldı     22 ddee

Kırbaşı Belediye
Başkanı Cengiz
Yılmaz; ‘’Halk
Yapılan Hizmetleri
Unutmaz”

HHaabbeerrii 44’’ddee

Ak Parti Beypazarı
Seçim Koordinasyon

Merkezi Açıldı
HHaabbeerrii 22’’ddee

Beypazarı'nda Kiralık
Evler Boş Kaldı

HHaabbeerrii 22’’ddee

HHAABBEERR 
ÝÝSSTTÝÝHHBBAARRAATT

TTeell::776622 5511 6633

Kırbaşı Belediye
Başkanı Cengiz
Yılmaz Kırbaşılı

Öğrencileri
Sevindirdi

HHaabbeerrii 44’’ddee

Merkez, Belde ve
Köy Camilerinde
Camiler İçin Yardım
Toplandı  HHaabbeerrii 22’’ddee
İtirazlar 7 Şubata uza-
tıldı         HHaabbeerrii 44’’ddee

FORUM
Kemal ÇELEN

SSaaaaddeett PPaarrttiissii AAnnkkaarraa AAddaayyııVVeeyysseell CCaannddaann
Milli Görüşçü Saadet Partisi, Ankara ve
İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkan
Adaylarını Belirledi. 
Milli Görüşün temsilcisi Saadet Partisi (SP),
Ankara ve İstanbul’da büyükşehir belediye başkan
adaylarını belirledi. 

YYaazzssııssıı SSaayyffaa 22’’ddee

kemalcelen@ortaanadoluas.com

SSoonn MMeessaajjllaarrıı ''HHaavvaa ÇÇookk KKööttüü'' OOlldduu

BBoozztteeppee DDiinnlleennmmee

AAllaannıı  NNeerrddee??

OOğğuuzzkkeenntt PPiikknniikk

AAllaannıı  NNeerrddee??

AANNKKEETTİİMMİİZZİİNN
BBUU HHAAFFTTAAKKİİ
SSOONNUUÇÇLLAARRII

wwwwww..yyeenniiyyiillddiizzggaazzeetteessii..ccoomm
iinntteerrnneett ssiitteemmiizzee kkuullllaannııllaann ooyyllaarr

ANAP-H.Avni YÜKSEL  14      %3
DP-İbrahim DEMİR  162           %42
MHP-Cengiz ÖZALP  125         %32
CHP-İsa VARLI  11                   %2
Ak Parti-Tuncer KAPLAN  59   %15
BBP-Kemal TÜRKOĞLU 7       %1
DSP-Mehmet ÖZDOĞAN  4      %1



Sayfa Editörü:
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

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

0066 ŞŞuubbaatt 22000099  CCuummaa YYIILL::55  SSAAYYII::221155

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  
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SSaaaaddeett PPaarrttiissii AAnnkkaarraa AAddaayyııVVeeyysseell CCaannddaann
Milli Görüşçü Saadet Partisi, Ankara ve İstanbul'da
Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarını Belirledi. 
Milli Görüşün temsilcisi Saadet Partisi (SP), Ankara
ve İstanbul’da büyükşehir belediye başkan aday-
larını belirledi. 
SP’nin İstanbul adayı Mehmet Bekaroğlu, Başbakan
Tayyip Erdoğan’ı; Ankara adayı Veysel Candan ise
AKP’nin adayı Melih Gökçek’i kızdıran çıkışlarıyla
tanınıyor. 
Candan, kapatılan Fazilet Partisi’ndeki (FP) Yerel
Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı
döneminde, Gökçek ile arasında "hıyar" krizi yaşan-
mıştı. Ankara ve Kırıkkale gezilerinde kendisini
karşılamaya gelmeyen belediye başkanları için
kulandığı, "bunların hepsi hıyar" sözü kavga çıkar-
mıştı. Gökçek, kendisini teşkilat toplantılarına davet
eden Candan’ın gönderdiği davet yazısını üslubunu
beğenmediğini belirterek iade etmişti. Bekaroğlu da
AKP’nin kuruluş dönemlerindeki, "fukara
sofralarından gelip zengin sofralarına oturdular"
sözüyle Erdoğan’ın tepkisini üzerine çekmişti.
Ankara’da hep 2 partiden söz ediliyor. Ak Parti
Melih Gökçek ve CHP Murat Karayalçın. Sol basın
ve medyası son günlerde Melih Gökçek’in oylarını
bölmek amacıyla MHP Ankara adayı Mansur
Yavaş’ı da gündeme taşımaya başlamıştı. 
Hiç kimse Ankarada 4 ncü güçlü bir ismin çık-
masını beklemiyordu. 
Evet Ankara’da 4 ncü güçlü bir isim daha çıktı.
Saadet Partisi FP Yerel Yönetimlerden sorumlu
Genel Başkan Yardımcılığı yapan Veysel Candan’ı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak
gösterdi.
Ankara bu süreçle birlikte kızışmaya başlayacak. Ak
Partiyi zorlayacak en önemli isim Veysel Candan
olacak gibi. Ankara kulislerinde Saadet Partisi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının güçlü
bir isim olmasından söz ediliyor. 
Saadet Partisi sadece Ankara’da değil İstanbulda da
güçlü ve tanınmış bir ismi aday gösterdi. Mehmet
Bekaroğlu İstanbulda Ak Partinin en korkulu rüyası
olacak. 
Saadet Partisi 2009 yerel seçimlerine yükselmenin
ve iktidara talip olmanın milatı olarakgiriyor. Saadet
yükseliyor. 
Bunu 29 mart seçimlerinde hep birlikte göreceğiz. 
Geleceğin partisi Saadet Partisi olacak ve geleceğin
lideri de Saadet lideri Numan Kurtulmuş olacak. Bu
2009 yerel seçimleri için yapılan çalışmalarda
ortaya çıkmaya başladı. 
Saadet Partisi 29 mart 2009 yerel seçimlerinde % 5
lerin üzerinde oy almayı ve yapılacak ilk yerel
seçimlerde de meclise girmeyi hedefliyor. 
Yerel seçimlerde Belediye Başkan adayı olarak gös-
terilen isimler bunun ne kadar doğru bir karar
olduğunu kanıtlıyor. 
Evet Saadet Partisi yükselişin ve değişimin sinyal-
lerini vermeye başladı. Halkın umudu olma yolunda
yoluna devam ediyor. 
Beypazarı’nda bile halkımızdan gelen tepkiler
Saadet Partisinin aday çıkartması yönünde. 
Ben geçen dönem Saadet Partisinin Beypazarı
Belediye Başkan adayı idim. Bu dönem yine aday
olacaktım. Ancak Beypazarı’nın geleceği için ve
Beypazarı bir geçiş dönemi içinde olduğu için çok
kritik bir dönemde olduğumuzdan dolayı aday
olmaktan vazgeçtim. Çünkü bu dönem Beypazarı
için geleceğin temellerinin atıldığı bir geçiş dönemi
olarak karşımıza çıkıyor.. Her şeyin hayırlısı olsun.

FFOORRUUMM
Kemal ÇELEN 

kemalcelen@ortaanadoluas.com

SSaaaaddeett PPaarrttiissii YYüükksseelliişşee GGiiddiiyyoorr..

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

AAkk PPaarrttii BBeeyyppaazzaarrıı SSeeççiimm
KKoooorrddiinnaassyyoonn MMeerrkkeezzii AAççııllddıı

Beypazarı
Belediye
Başkan
adaylığının
açıklan-
masının
ardından
çalışmaları-
na hızla
devam eden
Tuncer
Kaplan
ilçemizde
esnafları
ziyaret ediy-
or.Ak Parti
Beypazarı

belediye başkan  adayı
Tuncer Kaplan,dün
Cuma namazı sonrası
ilçemizde 4 adet
Seçim Koordinasyon
merkezinin açılışını
yaptı.

Esnaf ziyaretlerine
bugün de devam eden
Tuncer Kaplan seçim
kampanyasını profesy-
onel bir ekiple
yönetiyor.
Tuncer Kaplan'ın

Adalet Gazetesi
Muhabirine yaptığı
açıklamada

"Ulaşılmadık
ev,görüşülmedik
vatandaşımız kalmaya-
cak,Çok profesyonel
bir ekiple çalışıyo-
rum,güzel bir seçim
kampanyası yürüte-
ceğiz.10 yıldır iktidar
avantajlarından yarar-
lanamayan
Beypazarı'nın bu
seçimleri fırsat olarak
değerlendirmesi
gerekiyor" dediği
öğrenildi.

duğunu söyledi.
VVAAKKIIFFLLAARR
TTAARRAAFFIINNDDAANN
RREESSTTOORRAASSYY--
OONNUU YYAAPPTTIIRRII--
LLAANN TTAARRİİHHİİ
KKUURRŞŞUUNNLLUU
CCAAMMİİ,,
İİBBAADDEETTEE
AAÇÇIILLDDII
Beypazarı ilçesinde
restore edilen tarihi
eserlerden olan
kurşunlu cami’nin
restoresinin tamam-
landığı ve
16.01.2009 cuma
günü cuma  namazı
ile birlikte yeniden
ibadete açıldı. 

BBeeyyppaazzaarrıı
TTiiccaarreett OOddaassıı
SSeeççiimmlleerrii
1144 ŞŞuubbaattttaa
Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Cengiz
Özalp'in Belediye başkanlığına aday olmasıyla
boşalan Ticaret Odası Başkanlığa ilk aday Erdal
Bozkurt oldu. Beypazarı Ticaret Odası
Başkanlığı için seçimler 14 Şubat Cumartesi
günü yapılacak.
Seyelan Eğitim Hizmetleri A.Ş nin
Yöneticiliğini  yapan Erdal Bozkurt,1955
Beypazarı Doğumlu. Gazi Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Mezunu Erdal Bozkurt,
1995 yılında da Seyelan Radyo TV A.Ş ni kur-
muştu. 
Erdal Bozkurt; ‘’Dostlarının teşviki ile aday
olduğunu belirterek, saygıdeğer üyelerin tevec-
cühleri ile başkan seçilirse  şimdiye kadar
yapılan hizmetleri daha ileri noktaya taşıya-
cağını’‘ belirtti.  

ÇÇAARRRRŞŞII İİÇÇİİ
DDÜÜKKKKÂÂNNLLAARRDDAA
DDÜÜZZEENNLLEEMMEELLEERR
DDEEVVAAMM EEDDİİYYOORR
Kültür Bakanlığı tarafından yaptırılan
Beypazarı tarihi çarşı içindeki dükkanların
tamir ve tadilatları devam ediyor. Yaklaşık 600
dükkan’ın dış cam çerçeveleri ağaçtan yapılarak
aynı görüntüde olması sağlanıyor. Tarihi görün-
tülere önem verilerek tarihi çarşıdaki estetik
eski görünümüne kavuşturuluyor. 
Kültür Bankalığı tarafından finansa edilerek
ihalesi yapılan çarşı içi dükkanların tamiratı için
tarihi dokuda düzenlemeye gidildi denildi. Buna
göre çarşıda bulunan yaklaşık 600 dükkânın
camekân ve saçakları yenilenirken, çatısı çinko
ile kaplı bulunan dükkânlarda da çatılar oluklu
kiremitle kaplanıyor. Başlatılan çalışmalar hızla
sürüyor.
Sürdürülen çalışmalar ile tarihi çarşı içinde
bulunan dükkânlarda dış mekân düzenlemeleri
yapılırken, mevcut kapı pencere demir aksamı
ya da alüminyum olan kısımlar 300 yıl öncesine
dönülerek, tamamen ahşap kapı pencere’ye
dönüştürülüyor. Çarşı içindeki çalışmaların
Demirciler caddesinde sürdürülmekte olduğu
belirtildi.
Düzenlemelerin ardından tarihi çarşının özüne
döneceği ve daha güzel bir görünüme kavuşa-
cağı belirtildi.
Dükkân ve işyeri sahipleri, yapılan çalışmalar-
dan son derece memnun kaldıklarını ifade
ederken çarşının tamir ve tadilatının yapıl-
masının Beypazarı turizm potansiyeli açışından
oldukça önemli olduğu kaydedildi.

Beypazarı’nda kiralık ev fiyatlarının Ankara
Çankaya ve Kızılay'la aynı olması üzerine yaz
aylarında penceresine kiralık yazılan evler
hala kiracı bekliyor. Sobalı evlere 300-350 Tl
istenirken, kaloriferli, 3+1 lüks olmayan
daireler, yakıtıyla birlikte 500 TL yi geçiyor.
Şehir içine göre daha ucuz olması beklenen,
merkeze uzak yerleşim birimlerinde bile ev
kiraları en düşük 300 TL.
Sincan, Keçiören gibi metropol ilçelerde bile
250-300 TL olan ev kiralarının Beypazarı'nda
yakıtıyla 500 ü geçmesi,  bazı 3-4 katlı
binalarda ise 300 TL kira + 5 ton kömür
istenmesi kiracıları düşündürüyor.
Beypazarı’nda her sitede her mahallede

aylardır boş duran daireler için ev sahipleri,
"çok gelen var ancak kimse tutmuyor, sobalı
2+1 evlere 250 isteniyor,  benim evim 3 oda 1
salon bendemi aynı fiyata vereyim" şeklinde
yorumluyorlar.

Zamanında yakıtın ödenmesi karşılığı
verilen kiralık evler şimdi bu fiyatlara ulaştı
ve kimse önüne geçemiyor. Bu konuda yetk-
ililere ve seçim hazırlığında olan belediye
başkan adaylarına büyük görev düşüyor.
Geçen yazdan bu yana boş kalan daireler bu
yazada boş kalacağa benzer.
TOKİ veya toplu konut ihtiyacının karşılan-
ması amacıyla kooperatiflerin kurulması
Beypazarındaki bu tekeli kıracağı belirtiliyor. 

BBeeyyppaazzaarrıı''nnddaa KKiirraallııkk EEvvlleerr BBooşş KKaallddıı

MMEERRKKEEZZ,, BBEELLDDEE VVEE KKÖÖYY CCAAMMİİLLEERRİİNNDDEE
CCAAMMİİLLEERR İİÇÇİİNN YYAARRDDIIMM TTOOPPLLAANNDDII

Beypazarı müftülüğü, aldığı kararla cami-
lerin giderlerinde kullanılmak üzere,
23.01.20009 tarihinde Cuma namazı son-
rasında cami çıkışlarında yardım amacıyla
sergi açtırdı.
Her cami kendi cemaatinden topladığı
parayı, kendi cami giderlerinde kullanıcağı

kaydedildi. Toplanan paranın başka bir
yerde kullanmasının söz konusu olmadığı
vurgulandı.
Kurşunlu cami imamı da yaptığı hutbenin
ardından, camilerinin geçen hafta yeniden
ibadete açıldığını belirterek, tabana serilen
halıların yenilendiğini ve borçlarının bulun-
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2004-2009 Dönemine ait
gerçekleştirmeyi plan-

ladığımız projelerimiz adı ile
bastırdığınız MHP seçim kitapçığında 36

nıi proje olarak Oğuzkent Piknik Alanı başlığı ile
Oğuzkent Mevkinde Belediyemize ait Seralar yanın-
da bir Piknik Alanı planlıyoruz demiştiniz.  
Piknik Alanı nerde?
Vaadinizden bu güne 5 yıl geçti. Oğuzkent Piknik
Alanı yapıldıda haberimiz mi olmadı? Piknik
Alanından eser yok ortada.  
55 projeyle halkın önüne çıktınız bir 5 yıl daha deyip
oy istediniz. CD de animasyonlar hazırlattınız balon-
lar uçurdunuz. Vatandaş da yapılabilirliğine inandı bir
beş yıl daha size görev verdi. Beş yılda 55 projeden
sadece 5 ini zor tamamladınız, onlarda seçim
broşürünüzde gösterdiğiniz gibi değil sadece yapıldı
densin diye yaptığınız projeler. 
2009 seçimlerine 1,5 ay kaldı. Yapamadığınız projel-

er için bir 5 yıl daha mı isteyeceksiniz.
Beş yıl aldınız satılmadık dükkan kalmadı. Arsa arazi
kalmadı. Borç desen almış başını gidiyor. 
Tüm vaatleriniz sadece seçim kitapçığında kaldı. Son
beş yılda başarınız nerde?
Son beş yıl vaatlerinizi yerine getirmekle değil
Basında ve Televizyonlarda boy göstermekle zaman
geçirdiniz. Turizmin peşinden koştunuz,
Beypazarı’na yatırım yerine Beypazarı’nı ve adınızı
reklam etmekle vakit geçirdiniz. Adına da değişim
dediniz. Bunları da başarı gibi gösterdiniz.
Beypazarı’nda Alaattin Sokak ve Eski pazar’ın
(Rüstempaşa) dışında ne değişti söylermisiniz!?..
Beypazarı 10 yıl önceki Beypazarı. Beypazarı sadece
eski evlerin olduğu yerden ibaret değil sayın başkan.
Siz bunu hiç görmek istemediniz...
Hani nerde büyük düşündüğünüz projeleriniz?..
Hani nerde büyük yatırımlarınız!?..
Hani nerde Beypazarı’nı dünya kenti yapacak çalış-

malarınız!?..
Belediyeyi borç
içinde bıraktınız.
Borçları ödemek
için Eski
Belediye
Başkanlarının
yaptığı
İşyerlerini,
dükkanları
satarak borçları
ödeme yoluna
gittiniz. 
Keşke siz yapıp
da sataydınız
diyecek lafımız
olmasaydı. Siz mi
yaptınızda satıy-
orsunuz?..

VVAARRAANN 1188 BBAALLOONNLLAARR PPAATTLLIIYYOORR

KKIIBBRRIISSCCIIKK
BBEELLEEDDİİYYEESSİİ

TTUURRİİZZMMEE ÖÖNNEEMM
VVEERRİİYYOORR

Kıbrıscık Belediyesi ilçe turizmine verdiği
önemi kanıtlıyor...
Geçtiğimiz günlerde yağan yağmurlarda hasar
gören köroğlu orman yoluna bakım çalışmaları
başladı. Yapılan tespitler sonucu 6 ayrı yere
daha menfez konuldu.
Kıbrıscık turizmi için büyük önem arzeden
köroğlu orman yolununun kış döneminde bozul-
ması gelen ziyaretcileri ve avcıları tedirgin
etmekteydi. Kıbrıscıkta turizmin gelişmesi için
büyük önem arzeden orman yolunun,  halka
hizmet amacıyla Kıbrıscık belediyesi kendi
malzeme ve işcilik imkanlarını kullanarak tamir
ve bakımını yapmaya devam ediyor  ve bundan
sonrada devam edileceği bildirildi.
Kıbrıscık Belediye Başkanı Kemal AKTAŞ
çalışmaları bizzat yerinde inceleyerek gerekli
görülen yerlere kanal açtırarak orman yolunun
yağan yağmurlardan tahribat görmemesi için
gerekli önlemleri aldırdı.

KKIIBBRRIISSCCIIKK KKAALLKKIINNMMAASSII İİÇÇİİNN  KKUURRUULLAANN
ŞŞİİRRKKEETT KKIIBBRRIISSCCIIKKTTAA TTOOPPLLAANNTTII YYAAPPTTII..
Kıbrıscık Köroğlu Hayvancılık Tarım Turizm
İnşaat Orman ürünleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.
ortakları 25.01.2009 tarihinde Kıbrıscık'ta top-
landı.
Saat 13,00 ilçe merkezinde Refik OLKAN'a ait
lokantada bir araya gelen şirket ortakları öğle
yemeğini yedikten sonra çitliğe geçerek
incelelemelerde bulundular.
Toplantı Saat 14.00 de Kıbrıscık Belediyesine
ait dağ evlerinde Şirket Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal AKTAŞ'ın kısa bir açılış konuşması,
Büyün önder Atatürk-silah arkadaşları ve
şehitler için 1 dak. saygı duruşu ve istiklal
marşının okunması ile başladı.
Şirket ortakları tarafından bugüne kadar yapılan
çalışmalar gözden geçirildi ve bundan sonra
izlenecek yol üzerinde durularak Üyelerin
görüşleri alındı. Toplantı saat 17.00 de sona
erdi.

OOğğuuzzkkeenntt PPiikknniikk AAllaannıı NNeerrddee??
22000044 vvaaaaddiinniizz..

ÇÇAARRŞŞIINNIINN
TTÜÜMMÜÜNNÜÜNN

RREESSTTOORRAASSYYOONNUU
DDEEDDİİNNİİZZ
KKÜÜLLTTÜÜRR

BBAAKKAANNLLIIĞĞII
YYAAPPIIYYOORR..
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2004-2009 Dönemine ait Gerçekleştirmeyi
Planladığımız Projelerimiz adı altında
bastırdığınız MHP seçim kitapçığında 5 nci
proje olarak Çarşının tümünün restorsayonu
başlığı ile AB, Dünya Bankası, Unesco ve diğer
fonlardan alınacak hibe (bağış) ve vatandaş
desteği ile yapılacak ve 150-160 yıl önce ilk
yapıldığı haline kavuşacak ve dükkanlarda
yaşayan mesleklerde DÜNYADA TEK VE
ÖRNEK olacaktır dediniz. 
Çarşının Restorsayonu için imdadınıza Kültür
Bakanlığı yetişti. Kültür Bakanlığı olmasaydı bu
projenizde askıda kalan vaatleriniz arasına gire-
cekti. Sizin döneminizde bitmeyeceği de gerçek.
Bu projeninde ne zaman tamamlanacağı belli
değil. 2009 a girerken ihalesi yapılan bir proje.
Çarşının şimdilik  cam çerçeveleri değişiyor.
Ancak 5 nci yılınızın sonunda 5 yıl önce söz
verdiğiniz projeye Bakanlık sayesinde başlanıla-
bildi. 
Bu na sizin başarınız demek ne derece doğru
belli değil. 
Proje yaparken nasıl yapılacağı, kaynağının
nereden bulunacağı belirtilir. Siz kaynak olarak
AB, Dünya Bankası, Unesco ve diğer fonlardan
hibe alınacak demiştiniz. 
Meydanlarda aleyhinde konuştuğunuz
Hükümetin Kültür Bakanlığı el uzattı. Sizin
masa başında proje ürettiğiniz ortaya çıktı. 

BBEELLGGEE

BBEELLGGEE

BBEELLGGEEVVAARRAANN 2200

AArraass BBeennzziinnlliiğğii YYaannıınnddaakkii
YYOOLL HHaannii AAÇÇIILLAACCAAKKTTII??

HHAANNLLAARRII ÖÖNNÜÜ 1100 YYIILL ÖÖNNCCEEKKİİ
HHAANNLLAARR ÖÖNNÜÜ..

DDÜÜZZEENNLLEEMMEE HHAANNİİ NNEERRDDEE??
2004-2009 Dönemine ait Gerçekleştirmeyi
Planladığımız Projelerimiz adı altında
bastırdığınız MHP seçim kitapçığında 21 nci
proje olarak Şehir 2. girişinin açılarak
Hanlarönü Meydan düzenlemesi başlığı altında
1999-2004 döneminde eski Belediye binasının
kullanımda olması nedeniyle Aras Benzinliği
yanındaki yol açılamamış olup bu dönemde
açılacak ve açılan yolun kenarında işyerleri ola-
caktır vaadiniz ne oldu?
Eski Belediye binasını yıktınız. Bu alanı eski
yerlerinden kaldırdığınız pazarcı esnafını
getirterek Çarşamba pazarını kurdunuz. Hani 2.
şehir girişi olarak yapılacaktı. Açılan yolun
kenarında işyerleri olacaktı. Belgeniz yanda..
Hanlar önü desen 10 yıl önceki hanlar önü. Hiç
bir düzenleme ve genişleme yok. Sadece
çevresindeki binaların dış cephe görünümlerinde
değişiklik yaptırttınız. NERDE DEĞİŞİM?..



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

06 Şubat 2009 Cuma Yýl:5  Sayý:215 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
edinilen bilgilere göre hava sıcaklığında ülke genelinde
önemli bir değişiklik olmayacak ve sıcaklıklar mevsim
normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.
Rüzgar genellikle güney ve güneybatı, ülkemizin güney
kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara
sıra orta kuvvette esecek.
Türkiye’de sıcaklık yeni haftanın ilk günlerine kadar
önemli bir düşüş göstermiyor. Haftasonu da ılık olmaya
devam edecek. Lodosla birlikte hafif yağışlar sürerken,
Pazar günü batıya daha kuvvetli yağmur gelecek ve
lodos kuvvetlenecek.
İç Anadolu’da bulutlar sıkça görülürken, pus da oluşuy-
or. Bugün Ankara, Çankırı-Yozgat arasında hafif bir
yağış olabilir. Cumartesi yağış yok, Pazar günü ise bu
bölgeye de yağmur ve kuvvetli lodos geliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; doğu bölgelerimiz
ile akşam saatlerinden sonra ülkemizin batı kesim-
lerinde yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; doğu bölgelerimiz
ile akşam saatlerinden sonra ülkemizin batı kesim-
lerinde yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlan-
ma ve don olayı, Güney Ege'nin iç kesimlerinde sis
hadisesi görülecek.

Bazı illerimizde beklenen hava durumuyla günün en
yüksek ve en düşük sıcaklıkları ise şöyle:
AAnnkkaarraa’da hava puslu ve bulutlu, yağmur çiseleyebilir.
Parçalı ve çok bulutlu 12 / 6
İİssttaannbbuull’da hava az bulutlu, akşama doğru bulutlanacak,
lodos gece yağmur getirebilir. Hava hafta sonu da ılık.
Asıl yağış Pazar günü geliyor. Az bulutlu zamanla
parçalı ve çok bulutlu 15 / 9 
İİzzmmiirr’de sabahki güneş, öğleden sonra yerini hafif yağış
bırakıyor. Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu,
akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 18/12
BBuurrssaa 20 dereceyi görürken, 
AAddaannaa:: güneşli ve ılık, parçalı zamanla çok bulutlu 19/9
AAnnttaallyyaa:: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saat-
lerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 18 / 13 
SSaammssuunn:: Parçalı ve çok bulutlu 17 / 8
TTrraabbzzoonn:: Parçalı ve çok bulutlu 15 / 5
EErrzzuurruumm:: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra
hafif kar yağışlı geçecek. İl genelinde buzlanma ve don
olayı görülecek. -1 / -10 
DDiiyyaarrbbaakkıırr:: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden
sonra kısa süreli yağ-
murlu 11 / 0.
EEsskkiişşeehhiirr 14,
SSiivvaass 5 derece.
Beypazarı’nda ise son 6
günlük hava tahmin
raporu ise şöyle;

Sıcaklık (ºC) 8,3
Nem (%) 74
Basınç (hPa) 1012,5
Görüş (km) .......
Rüzgar (km/sa) Kuzeybatıdan 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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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.. 

Kırbaşı Belediye
Başkanı Cengiz
Yılmaz, beldemizin
belde olarak kalmasın-
da verdiğimiz
mücadelede belde
olarak yeniden seçim-
lere gidiyoruz.
Yılmaz, beldemizin
belde olarak kalması
için verdiğimiz aman-

sız mücadelede, beldemizle birlikte birçok belde
29 Mart yerel seçimlerine belde olarak seçime-
girecekler.
Beldemizin bazı muhtarlarının nüfus yoğunluğu
yok demelerine rağmen beldemiz belde olarak
kaldı.
Şimdi seçimlere odaklandık diyen Yılmaz,
halkımız verilen hizmetleri görmezlikten gele-
mez, elbette kendisine hizmet edeni bilecektir
diyerek, öteden beri yaptığımız çalışmalarda
beldemizde nerde ise kaldırımsız sokak kalmadı
diyebiliriz.
Her dönemde öğrencilere tatil kitabı dağıtımı
yaptık. Mezarlığın içine, şehitlerimize olan
saygımızdan güzel bir şehitlik anıtı yapıldı.
Yayla bölgesine binlerce fidan dikerek, yeşil-
lendirme çalışmalarına Belediye olarak ağırlık
verdik.
Kurak giden yaz aylarında vatandaşlarımızı yine
yayla bölgesinde yaptığımız yağmur duasında
bir araya getirdik ve yağmur duasında bulunduk.
Öte yandan 24 saat beldemizi güvenlik
nedeniyle kamera ile gözetlenmesini sağladık’‘
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

07 Şubat Cumt.
En Yüksek 

10°C 
En Düşük 

4°C

08 Şubat Pazar
En Yüksek

10°C 
En Düşük

5°C

09 Şubat P.tesi
En Yüksek

9°C 
En Düşük

6°C

10 Şubat Salı
En Yüksek

7°C 
En Düşük

3°C

11 Şubat Çrşam.
En Yüksek

9°C 
En Düşük

2°C

12 Şubat  Perşem.
En Yüksek

7°C 
En Düşük

1°C

KKIIRRBBAAŞŞII BBEELLEEDDİİYYEE BBAAŞŞKKAANNII
CCEENNGGİİZZ YYIILLMMAAZZ;; ‘‘’’HHAALLKK YYAAPPII--
LLAANN HHİİZZMMEETTLLEERRİİ UUNNUUTTMMAAZZ””

KKıırrbbaaşşıı BBeelleeddiiyyee BBaaşşkkaannıı CCeennggiizz YYııllmmaazz
KKıırrbbaaşşııllıı ÖÖğğrreenncciilleerrii SSeevviinnddiirrddii

Kırbaşı belediye Başkanı Cengiz Yılmaz  
2008-2009 Eğitim Öğretim yılı münase-
betiyle belde de eğitim öğretim veren
Kırbaşı İlköğretim okulu öğrencilerine 170
adet kitap dağıttı. 
Belediye Başkanı Cengiz Yılmaz, ana sınıfı-
na boyama kitabı, diğer sınıflara Milli
Eğitim Bakanlığı nın tavsiye ettiği en seçkin
kitaplar, ikinci kademeye de yarıyıl hediyesi
olarak test ve soru kitapçığı dağıttıklarını
söyledi. Başkan Yılmaz, Bir bölgenin

sosyal, kültürel ve ekonomik yönden
gelişmesi, orada verilen eğitime bağlı
olduğunu belirterek, ‘’Bilgi toplumu
olmanın yolu okumaktan geçmektedir. Bu
nedenle belediye olarak eğitime katkı sağla-
mak ve öğrencilerimizin okuma alışkanlığını
artırmak için 170 adet kitap dağıttık
Kırbaşı ilköğretim okulu öğrencilerinin
kalite çıtasını, sınavlardaki başarısını yük-
seltmek için okul ve belediye olarak  birlikte
çalışmalar yapmaktayız’‘ dedi.
Cengiz Yılmaz, eğitim ve öğretimin önem-
ine dikkat çekerek;’‘Geleceğimizin teminatı
olan öğrencilerimize eğitimin tüm imkan-
larını kitap, kırtasiye, bilgi akışını sunmak
zorundayız. Bizlerde belediye olarak öğren-
cilerimize her türlü eğitim desteği vermeye
hazırız’‘ dedi.  Belediye Başkanı Cengiz
Yılmaz , öğrencilerin okuması için
ellerinden geleni yapacağını söyledi.
Kitaplarına kavuşan öğrenciler ise belediye
Başkanı Cengiz Yılmaz’a teşekkür ettiler.

YYüükksseekk SSeeççiimm KKuurruulluu ((YYSSKK)),, sseeççmmeennlleerree aaiitt bbiillggii
ddeeğğiişşiikklliiğğii lliisstteelleerriinnee ssiiyyaassii ppaarrttiilleerriinn iittiirraazzllaarrıı iiççiinn
ttaannıınnaann ssüürreeyyii 77 ŞŞuubbaatt''aa kkaaddaarr uuzzaattttıı..
YSK'nin daha önce ilan ettiği Seçim Takvimi'nde,
siyasi partilerin söz konusu itiraz süresi 05.02.2009
saat 17.00 olarak belirtilmişti.
Alınan bilgiye göre, seçmenlere ilişkin bilgilerin
MERNİS'ten aktarımının uzun sürmesi ve ancak
05.02.2009 akşam saatlerinde tamamlanması
nedeniyle kesin seçmen listeleri siyasi partilere gön-
derilemedi.
YSK, bugünkü toplantısında bu durumu göz önünde
bulundurarak seçmenlere ait bilgi değişikliği listeler-
ine siyasi partilerin itirazları için tanınan süreyi 7
Şubat Cumartesi saat 17.00'e kadar uzattı. 
29 Mart 2009'da yapılacak Mahalli İdareler Genel
Seçimleri için 5 Ocakta askıya çıkan seçmen lis-
teleri, 30 Ocak 2009 Cuma günü saat 17.00'de askı-
dan indirilecek.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığının genel-
gesine göre, seçmen niteliğine sahip olduğu halde,
muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,
başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı
olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin
askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen, öğrenci
olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördük-
leri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak
isteyen, muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine
ait kimlik ve adres bilgilerinde yanlışlık veya eksik-
lik bulunan, olay bilgisi değişen (vatandaşlık duru-
mu gibi) Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine
dahil olunabilmesi ve yukarıda belirtilen işlemlerin
yapılabilmesi için ilgili nüfus müdürlüğüne başvura-
bilecek.  Listelerinin askıdan indirilmesinden sonra
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden
alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanlar
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce listelerden
silinecek. Siyasi partiler, kendilerine verilen listelere
karşı 7 Şubat 2009 Cumartesi günü saat 17.00'ye
kadar itirazda bulunabilecek.
Beypazarı’nda dudaş köyü başta olmak üzere bazı
köylerde ve Kırbaşı beldesinde  itirazlar nedeniyle
bazı seçmenler askıya alındı. İlçe seçim kurulu itira-
zları değerlendirip karara bağlayacak. 
Askıya alınan seçmenlerin hiç bir yerde oy kullana-
mayacakları öğrenildi. 
24-25 Aralık verilerine göre ilçe merkezinde 25211
seçmen bulunuyor. Uruş Beldesinde 570, Karaşar
Beldesinde 1497, Kırbaşı beldesinde 1241, köylerde
6133 seçmen var. İtirazlar sonrası kaç seçmen kala-
cak, merakla bekleniyor. 

İİTTİİRRAAZZLLAARR 77 ŞŞUUBBAATTAA
UUZZAATTIILLDDII

KKÖÖYYLLEERRDDEE BBUULLUUNNAANN
HHAAZZİİNNEE AARRAAZZİİLLEERRİİ
SSAATTIIŞŞAA SSUUNNUULLDDUU..
Beypazarı’nın bazı köylerinde yapılan çalışmalar
sonrasında hanine arazileri tarla konumunda satışa
sunuldu.
Beypazarı köylerinde 40 adet tarla vasfındaki arazi
2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık tek-
lif usulü ile malmüdürlüğünde teşekkül edilecek
komisyon huzurunda, açık teklif artırma usulü ile
satışı yapıldı.
11 köyde bulunan hazine arazileri 28 Ocak 2009
günü  satışa sunuldu. Satışa sunulan hazine arazileri
arasında,bağ, tarla, kıraç tarla, çeltik tarlası bulunuy-
or.  Satışa sunulan parçaların en fazlasının ise
Dikmen Köyünde bulunduğu öğrenildi.


