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IIÞÞIIKKLLII TTAABBEELLAA
BBEEZZ AAFFÝÝÞÞ--BBRRAANNDDAA  AAFFÝÝÞÞ

DDiijjiittaall BBaasskkıı--TTaassaarrıımm

İİŞŞLLEERRİİNNİİZZ İİÇÇİİNN

HHÝÝZZMMEETTÝÝNNÝÝZZDDEEYYİİZZ..

TTEELLEEFFOONNUUNNUUZZ

YYEETTEERRLLÝÝ

KKeemmaall ÇÇEELLEENN

TTEELL::776622 5511 6633

CCeepp::00..553322..555577 9988 5533

BBEEYYPPAAZZAARRII

BBİİLLGGİİ EEDDİİNNMMEE KKAANNUUNNUUNNAA GGÖÖRREE İİSSTTEENNEENN
BBİİLLGGİİLLEERRİİ VVEERRMMEEYYEENN BBEEYYPPAAZZAARRII

BBEELLEEDDİİYYEESSİİNNEE ŞŞOOKK KKAARRAARR
YYÜÜKKSSEEKK
KKEESSİİMMLLEERREE
KKAARR YYAAĞĞDDII
Etkili Olan Kar Yağışı
Nedeniyle Beypazarı
ile Kıbrısçık İlçesi
Yolunda Ulaşım
Güçlükle Sağlanıyor.
Etkili olan kar yağışı
nedeniyle Beypazarı
ile Kıbrısçık ilçesi
yolunda ulaşım
güçlükle sağlanıyor. 
10 Şubat 2009 günü
gece başlayan ve
devam eden kar
yağışı, özellikle
Beypazarı'nın yüksek
kesimlerinde etkili
olmaya devam ediyor. 
Yağış nedeniyle
Beypazarı-Kıbrısçık
ve Beypazarı-Karaşar
yollarında ulaşım
güçlükle sağlanmaya
başladı. Karayolları
43. şube şefliği ekip-
leri, yer yer 10-15 san-
timetreyi bulan kar
kalınlığına ve yoğun
sise rağmen çalış-
malarını aralıksız
sürüdürüyor. 
Karayolları yetkilileri,
sürücülere, özellikle
Burgaz Geçidi ve Taş
Ocağı mevkii arasın-
daki 1650 rakımlı
bölgede dikkatli araç
kullanmalarını önerdi.

Eski Belediye Başkanı ve
DP Beypazarı Belediye
Başkan adayı İbrahim
Demir 30.11.2008 tarihli
Beypazarı Belediyesine
13 sayfalık dilekçesi ile
başvuruda bulunarak 19
Nisan 1999 Beypazarı
Belediye Başkanlığınca
satılan gayrimenkullerin
cinsi, tapu kayıtları,
metrekareleri, kaç liraya
satıldıkları, satış tarihleri
ve mevkileri ile kaçak
yapılar ile proje ve ekler-
ine aykırı işlem yapan ve
3194 sayılı İmar Kanunu
hükümleri gereğince ceza

uygulanan kişi ve kuru-
luşların ad, soyad, adres
bilgileri ile ceza miktarı,
yapılan tahsilat miktarı,
fenni mesullerinin isim-
leri, fenni mesullerinden
yapılan tahsilat miktarı
bilgileri ile bu inşaatların
tapu kayıtlarının
erişimine açılmasını talep
etti. Ancak Beypazarı
Belediyesi 01.12.2008
tarihinde 4982 sayılı
Kanunun İstenecek Bilgi
veya belgenin niteliği
başlıklı 7/2 hükmünü
gerekçe göstererek başvu-
ruyu reddetti.

Başvurunun reddinden
sonra İbrahim Demir
15.12.2008 tarihinde
Bilgi Edinme
Değerlendirme Kuruluna
Başvurdu ve Beypazarı
Belediyesinin talebi red-
dine iiraz etti. İbrahim
Demir’in talebi nedeniyle
toplanan Bilgi Edinme
Değerlendirme Kurulu
22.01.2009 tarihinde
toplanarak 2009/76 sayılı
kararla İbrahim Demir
lehine karar verdi ve iste-
nen bilgilerin başvuru
sahibinin erişime açıl-
masına karar verdi. 

Karar metninde; ‘’İtiraz
konusu başvuruyla talep
edilen 19 Nisan 1999 tar-
ihinden itibaren
Beypazarı Belediye
Başkanlığınca satılan
gayrimenkullerin cinsi,
metrekareleri, kaç liraya
satıldıkları, satış tarihleri
ve mevkilerine dair bilgi-
lerin, 4982 sayılı Bilgi
Edinme Hakkı
Kanununda düzenlenmiş
olan istisna hükümleri
kapsamında yer almadığı
değerlendirildiğinden
mezkur hususların anılan
Kanunun ‘’Bilgi verme

yükümlülüğü’‘ başlıklı 5
inci maddesi uyarınca
başvuru sahibinin
erişimine açılmasına;
Talep konusu diğer husu-
lardan olan 19 Nisan
1999 tarihinden itibaren
... kaçak yapılar ile proje
ve eklerine aykırı işlem
yapan ve 3194 sayılı İmar
Kanunu hükümleri
gereğince ceza uygulanan
kişi ve kuruluşların ad,
soyad, adres bilgileri ile
ceza miktarı, yapılan tah-
silat miktarı, fenni mesul-
lerin isimleri, fenni
mesullerden yapılan tah-

silat miktarı bilgileri ile
bu inşaatların tapu kayıt-
larına dair bilgi ve bel-
gelerin ise ayrı ve özel
bir çalışma araştırma net-
icesinde derlenebileceği
anlaşıldığından, anılan
Kanunun ‘’İstenecek bilgi
veya belgenin niteliği’‘
başlıklı 7 nci maddesinin
ikinci fıkrası uyarınca iti-
razın bu kısmının reddine
oy birliği ile karar ver-
ilmiştir’‘ denilerek 9
kurul üyesi tarafından oy
birliği ile karara bağlandı. 
Belediye vermek
istemediği bilgileri Kurul

Kararı gereğince vermek
zorunda kalacak.
Belediye istenen bilgileri
neden vermek istemedi?
Satılan gayrimenkullerin
bilinmesini Belediye
neden engelliyor?
Şeffaf yönetim olduğunu,
Yakamdaki rozeti çıkart-
tım diyen Belediye
Başkanı vatandaştan neyi
gizliyor? 
Eski Belediye Başkanı
İbrahim Demir’e istediği
bilgileri Bilgi Edinme
Kanununa rağmen neden
isteği red ediyor?
Vatandaş cevap bekliyor.

İİççiişşlleerrii BBaakkaannıı BBeeşşiirr AAttaallaayy,,
2299 MMaarrtt''ttaa YYaappııllaaccaakk OOllaann
YYeerreell SSeeççiimmlleerrddee KKiirrlliilliiğğiinn
ÖÖnnlleennmmeessii İİççiinn BBaazzıı
UUyygguullaammaallaarr BBaaşşllaattttııkkllaarrıınnıı
BBeelliirrtteerreekk,, ""SSeeççiimmlleerr,,
DDeemmookkrraassiinniinn GGeerreeğğiiddiirr..
MMaahhaallllii SSeeççiimmlleerriinn HHuuzzuurr
İİççiinnddee YYaappııllaabbiillmmeessii İİççiinn
BBaakkaannllııkk OOllaarraakk GGeerreekkllii
TTeeddbbiirrlleerrii AAllddııkk.."" DDeeddii..
İİççiişşlleerrii BBaakkaannıı BBeeşşiirr AAttaallaayy,,
""SSeeççiimmlleerriinn ssaağğllııkkllıı,, ggüüvveenn
iiççiinnddee,, aaddaalleett iiççiinnddee ggeeççmmee--
ssii,, oo üüllkkeenniinn
ggeelliişşmmiişşlliiğğiinniinn,, ddeemmookkrraassii
yyöönnüünnddee aattttıığğıı aaddıımmllaarrıınn ddaa
bbiirr ggöösstteerrggeessiiddiirr"" ddeeddii..
İçişleri Bakanı Beşir Atalay,

"Seçimlerin sağlıklı, güven
içinde, adalet içinde geçme-
si, o ülkenin
gelişmişliğinin, demokrasi
yönünde attığı adımların da
bir göstergesidir" dedi. 
İçişleri Bakanı Beşir Atalay,
29 Mart'ta yapılacak olan
yerel seçimlerde kirliliğin
önlenmesi için bazı uygula-
malar başlattıklarını
belirterek, "Seçimler,
demokrasinin gereğidir.
Mahalli seçimlerin huzur
içinde yapılabilmesi için
bakanlık olarak gerekli ted-
birleri aldık." dedi. 
Beypazarında mahalli
seçimlerin startını veren

İçişleri Bakanı Beşir Atalay,
Adalet ve Kalkınma
Partisi'nin seçim bürolarının
açılışına katıldı. 
AAttaallaayy,, öönncceelliikkllee iillççeeddeekkii
sseemmtt ppaazzaarrıınnıı vvee ççaarrşşııyyıı
ggeezzeerreekk,, eessnnaaffaa ""hhaayyıırrllıı
iişşlleerr"" ddiilleeddii.. 
Beypazarı'nda ilk olarak,
seçim bürosu yakınında
kurulan köylü pazarını
gezen Atalay, pazar esnafı
ve vatandaşlarla ayak üstü
sohbet etti. Pazarda
dolaşırken bir vatandaşın,
Tarım Bakanı'nı
Beypazarı'na davet etme-
sine Atalay, "Mehdi Bey'e
selamlarınızı iletip dave-

tinizi söyleyeceğim. Biz
elçiyiz. Elçiye zeval
olmaz." ifadesini kullandı. 
Daha sonra 2 ayrı bölgedeki
seçim bürolarının açılışını
yapan Atalay, Seçim bürosu
önünde toplanan vatan-
daşlara hitap eden Atalay,
29 Mart yerel seçimlerinin
Türkiye için hayırlı olması
dileğinde bulundu. 
Seçim sandığının bir kez
daha ulusun önüne konul-
duğunu belirten Atalay, "29
Mart'ta her birimiz özgür
irademizle kendi tercihimizi
yansıtan oyumuzu sandığa
atacağız. Tabii ki seçimlerin
ne manaya geldiğini hep-

imiz biliyoruz" diye konuş-
tu. 
Seçimlerin bir ülkede
demokrasinin en önemli
göstergesi olduğunu vurgu-

layan Atalay, şöyle devam
etti: "Seçimler
demokrasinin gereğidir. 

DDeevvaammıı ssaayyffaa 22’’ddee

TTUURRİİZZMM VVEE
EEKKOONNOOMMİİ DDOOSSYYAASSII

VVAARRAANN 22//1111 BBAALLOONNLLAARR PPAATTLLIIYYOORR
2004-2009 MHP seçimkitapçığında
vaadlerinizi yerine getiremediğiniz gibi
ara vaatlerde bulundunuz. 2001 yılında
Belediye olarak bastırdığınız Halka
duyuru broşüründe Devam eden pro-
jelerimiz ve 2001 yılı hedeflerimiz
olarak 27 maddelik projeden bahsettiniz.
İşte onlardan biri Havuç Yıkama
Paketleme Ortak Kullanım Tesisleri pro-
jeniz. 
Devam eden projelerimiz dediniz. ortada
projeden eser yok. 

Hangi vadinizi
yerine getirebil-
diniz öğrenmek
istiyoruz. 
Yine 2004-2009
yılında
yapacağım
dediğiniz ve
seçim kitapçığına
bastığınız Çevre
Yolu projesi
nerde?

BBÜÜYYÜÜKK HHEEDDEEFFLLEERR SSEEÇÇTTİİKK DDEEDDİİNNİİZZ YYAATTIIRRIIMMLLAARRIINNIIZZ NNEERRDDEE??....

MHP'li Yavaş, canlı
yayında Gökçek ve
Karayalçın'dan ran-
devu istedi

HHaabbeerrii 22’’ddee
LİSELER ARASI HİKAYE
YARIŞMASI BAŞLADI

HHaabbeerrii 22’’ddee

2008/2009 Eğitim
Öğretim Yılı II.
Dönem Okul Açılışı
Ziyareti Kırşeyhler
İlköğretim Okuluna
yapıldı.

HHaabbeerrii 44’’ddee

MHP'li Yavaş, canlı
yayında Gökçek ve
Karayalçın'dan rande-
vu istedi HHaabbeerrii 44’’ddee
Hava Ambulansı  İle
Hastalar  20 Sefer
Ankaraya Ulaştırıldı.

HHaabbeerrii 44’’ddee

HHAABBEERR 
ÝÝSSTTÝÝHHBBAARRAATT

TTeell::776622 5511 6633

Öğretmen Yetiştirme
ve Eğitimi Genel
Müdürü Ömer BAL-
IBEY Beypazarını
ziyaret etti.

HHaabbeerrii 44’’ddee

Yalvaç Belediye
Başkanı ve Yalvaç
MHP'nin Beypazarı
Gezisi Neşe İçinde
Geçti.

HHaabbeerrii 22’’ddee

FORUM
Kemal ÇELEN

HHeerr ŞŞeeyyiinn HHaayyıırrllııssıı OOllssuunn
Seçimlere 44 gün kaldı. İlçede teşkilatı olan 2 parti hariç
diğerleri Belediye Başkan adayını açıkladı. 
Ak Parti Tuncer Kaplan, MHP Cengiz Özalp, DP İbrahim
Demir, Saadet Partisi Mehmet Göksu. 
ATP ve BBP ise bu dönem aday çıkartmak istemiyorlar. ATP
ve BBP kendi seçmenleri için destekleyecekleri adaydan iş
vaadi istiyorlar.  3 partinin (DP, Ak Parti ve MHP) Beypazarı
Belediye Başkan Adayları ile bir kaç haftadır görüşmelerini
sürdürüyorlar. YYaazzssııssıı SSaayyffaa 22’’ddee

kemalcelen@ortaanadoluas.com

İİççiişşlleerrii BBaakkaannıı BBeeyyppaazzaarrıı''nnddaa 

HHaavvuuçç YYııkkaammaa PPaakkeettlleemmee OOrrttaakk

KKuullllaannıımm TTeessiisslleerrii NNeerrddee??

ÇÇeevvrree YYoolluu NNeerrddee??

AANNKKEETTİİMMİİZZİİNN
BBUU HHAAFFTTAAKKİİ
SSOONNUUÇÇLLAARRII

wwwwww..yyeenniiyyiillddiizzggaazzeetteessii..ccoomm
iinntteerrnneett ssiitteemmiizzee kkuullllaannııllaann ooyyllaarr

ANAP-H.Avni YÜKSEL (16)    % 3
DP-İbrahim DEMİR (213)         % 43
MHP-Cengiz ÖZALP (184)       % 37
CHP-İsa VARLI (13)                 % 2
Ak Parti-Tuncer KAPLAN (65)  % 13
DSP-Mehmet ÖZDOĞAN (4)    % 0
SP-Mehmet GÖKSU (1)            % 0

EEsskkii BBeelleeddiiyyee BBaaşşkkaannıı vvee DDPP BBeelleeddiiyyee BBaaşşkkaann aaddaayyıı İİbbrraahhiimm DDeemmiirr BBeeyyppaazzaarrıı
BBeelleeddiiyyeessiinnddeenn iisstteeddiiğğii bbiillggiilleerrii aallaammaayyıınnccaa BBiillggii EEddiinnmmee DDeeğğeerrlleennddiirrmmee KKuurruulluunnaa İİttiirraazz eettttii

vvee kkuurruull bbiillggiilleerriinn bbaaşşvvuurruu ssaahhiibbiinniinn eerriişşiimmiinnee aaççııllmmaassıınnaa kkaarraarr vveerrddii..

ŞŞEEFFFFAAFF OOLLMMAASSII GGEERREEKKEENN BBEELLEEDDİİYYEE BBİİLLGGİİLLEERRİİ NNEEDDEENN GGİİZZLLİİYYOORR?? HHAALLKKIINN DDUUYYMMAASSIINNDDAANN MMII KKOORRKKUUYYOORR??

MMÜÜHHÜÜRR VVEE KKAAŞŞEELLEERRİİNNİİZZ
2200 DDAAKKİİKKAADDAA TTEESSLLİİMM  TTeell::77662255116633



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

1133  ŞŞuubbaatt 22000099  CCuummaa YYIILL::55  SSAAYYII::221166

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

110000 YYTTLL
BBUU FFIIRRSSAATT
KKAAÇÇMMAAZZ

TTEELL::776622 5511 6633

13 Şubat 2009 Cuma

Seçimlere 44 gün kaldı. İlçede teşkilatı olan 2 parti hariç diğer-
leri Belediye Başkan adayını açıkladı. 
Ak Parti Tuncer Kaplan, MHP Cengiz Özalp, DP İbrahim
Demir, Saadet Partisi Mehmet Göksu. 
ATP ve BBP ise bu dönem aday çıkartmak istemiyorlar. ATP ve
BBP kendi seçmenleri için destekleyecekleri adaydan iş vaadi
istiyorlar.  3 partinin (DP, Ak Parti ve MHP) Beypazarı
Belediye Başkan Adayları ile bir kaç haftadır görüşmelerini
sürdürüyorlar. Bu vaade göre hangi adayı destekleyeceklerine
birlikte karar verecekler.
2 partinin dışında ilçede 4 parti adayını açıkladı. Son hafta
adayını açıklayan parti ise Saadet Partisi oldu. 
Saadet Partisi dışında kalan DP, AK Parti ve MHP ilçedeki
seçim çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Bu hafta sonunda
Partilerin Belediye Meclis Listeleri de oluşacak. İl Genel
Meclisi adaylarıda hazırlıklarına devam ediyorlar. 
İlçede 3 partide seçmenden destek buluyor. 
3 parti içinde seçim ortada. MHP’de kan kaybı var gibi. AKP
yerinde sayıyor gibi. DP de ise hafif rüzgar esişi sürüyor. 
Hiç kimse şu parti seçimi alacak diye ön düşünce içinde
olmasın. Biz Beypazarı tarihinde son iki günde nasıl seçim
kaybedildiğini ve son bir ayda seçim kaybedecek bir adayın
nasıl seçim kazandığını veya kazandırıldığını gördük. 
Belkide Beypazarı siyaset tarihine en yakın tanıklık edenlerden
biriyim. 1974 yılından bu yana Beypazarı siyasetini çok iyi
takip ediyorum. Bu süreç içinde siyasetin hep içinde bulundum.
Aktif görev üstlendim. 
2009 seçimlerinde aktif görev üstelenmeyeceğim belki ama yine
siyasetin içinde bulunacağım ve Beypazarı siyasetini takip etm-
eye devam edeceğim. 
2014 seçimlerinde ölmezde ömrümüz olursa aday olarak aktif
siyasetimiz devam edecek.
Bana göre bu dönem yani 2009 seçimleri Beypazarı için bir
geçiş dönemi. Çok önemli bir dönem olduğuna inanıyorum. Bir
şeyler değişmeli ve değiştirilmeli Beypazarı’nda. 
Kavga ve kin siyasetine, diktatörce yönetime, baskıcı uygula-
malara, son verilmeli. Vatandaşdan alınan yetkiyle ele geçirilen
yetkilerin vatandaşa kullanılması anlayışının  sonu getirilmeli.
Eleştiriye açık,  tahammüllü, şeffaf bir yönetim anlaşının
Beypazarı’nda tesis edilmesi değişiminin önünün açılması
gerekiyor. 
İşte o zaman Beypazarı kalkınma hamlelerinin en büyüğünü ata-
caktır. İşte o zaman çok çabuk kalkınma ve gelişme
Beypazarı’nda yaşanacaktır. Kısır döngülerden kurtarılan
Beypazarı gelişme ve ilerleme için kafa yormaya başlayacaktır. 
Beypazarı’nda yaşayan insanların daha mutlu ve huzurlu
yaşayabildiği, siyasi ayrımcılığın olmadığı, her şeyin
Beypazarı’nda yaşayan insanların mutluluğu üzerine kurulduğu
yönetim ve hizmet anlayışının değişimi için bu 2009 seçim-
lerinin çok önemli olduğuna inanıyorum ben. 
Beypazarı’nda MSP,  RP, Saadet içinde siyaset yaptım. HP,
ANAP, MHP içinde de destekçi olarak siyaset yaptım. Milli
Görüş çizgimi değiştirmeden tüm partiler içinde hizmet verirken
kendim için hiç bir talebim olmadı. Niyetler hep halis oldu ve
niyet, öncelikli olarak Beypazarı insanı için ve Beypazarı kenti
için oldu. Belediye Başkanı olmadım, Belediye Meclis Üyesi
olmadım, İl Genel Meclis Üyesi de olmadım ama olanlardan
daha büyük hizmetlerim oldu bu ilçeye ve ilçe insanına. 
Hiç kimseye kendimi kanıtlama gibi psikolojik bozukluğun
içinde olmadım. Kimsenin önünde menfeat için eğilmedim.
Kimseden rant istemedim. Kimi destekleyip yanında yer aldı
isem hepsinden de darbe yedim. Buna rağmen Beypazarı için ve
Beypazarı insanı için donkişot gibi mücadeleme devam ettim.
Yalnız kaldığım günler oldu. Yılmadım.... 
Bugün mücadelemin meyvalarını gördükçe mutlu ve huzurlu
oluyorum. 
Koltuk sevdalısı olmadım, koltuğa talip olanlarda ise hep güven
ve liyakat aradım. Hatalar yapmışımdır, bu hataların bedelini de
desteklediklerim aracılığıyla ödediğime inanıyorum. Beypazarı
için Bedel ödemek gerekiyorsa ben bu bedeli ödedim ve ödem-
eye de devam ediyorum. 
2009 seçimlerinde yine Beypazarı’nı yönetecek el emin insanı
seçeceğiz. Seçime 44 gün kaldı. İnsanız hata yapabiliriz. Bu
yüzden hatadan dönmek için mevladan duam göremediklerimi
bana göstermesidir. Geç olmadan hatadan dönmek erdemdir.
1999 seçimlerinde de ameller niyete göre demiş halis niyetle
desteklediğimiz yapının Beypazarı’na zarar verdiğini çok geç
farkedebilmişdik. Bu seçimlerde göremediklerimi görmek istiy-
orum ve en az hatasız karar vermek istiyorum. Çünkü önde
giden insanların arkadan gelen insanlar üzerinde vebali olduğu-
na inanıyorum. Sana inanıp seninle birlikte yol yürüyen insan-
ları yanlış yola götürmek, bilmeden de olsa hatadır. Varsa bir
hata, kalp gözümüzün bu hatayı, hatanın başında görmek
mevladan en büyük dileğimdir. Aksi halde son olan sonda hata
affedilmiyor. Kulluk vebali ki ödenebilecek bir borç değil.

FFOORRUUMM
Kemal ÇELEN 

kemalcelen@ortaanadoluas.com

HHeerrşşeeyyiinn HHaayyıırrllııssıı OOllssuunn

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

Güvenliği İçişleri
Bakanlığı sağlıyor.
Bizler de seçimlerin
huzur içinde yapıla-
bilmesi için gerekli
tedbirleri aldık. İlk
defa bu seçimlerde
uygulamaya koya-
cağımız bazı kararlar
aldık. Şehirlerdeki
önemli cadde ve
sokaklara afiş asımını
yasakladık. Tüm siyasi
partilerle yaptığımız
görüşmelerle afişlerin

sadece seçim büroları ve parti binaları ile sınırlı
kalması konusunda görüş birliğine vardık. Bu
şekilde hem israftan kaçınılacak, hem de görün-
tü kirliliği önlenecek." 
"Eğer o ülkede seçim yoksa, vatandaşın seçme
ve seçilme hakkı yoksa, yöneticileri vatandaşın
belirleme hakkı yoksa, demokrasiden
sözedemiyoruz. Bunun için seçimler,
demokrasinin en önemli göstergesidir.
Seçimlerin sağlıklı, güven içinde, adalet içinde
geçmesi, o ülkenin gelişmişliğinin, demokrasi
yönünde attığı adımların da bir göstergesidir." 
Bu anlamda hükümet ve İçişleri Bakanlığı
olarak seçim güvenliğini, seçimin huzur içinde
geçmesini çok önemli gördüklerini ifade eden
Atalay, şunları kaydetti: Güvenlikten sorumlu
valilerle sürekli toplantı yaptıklarını ve seçim
dönemi bitinceye kadar toplantıların devam ede-
ceğine işaret eden Beşir Atalay, "Yöneticilerimiz
tarafsızdır. Herhangi bir şekilde tarafsızlığını
yitiren bir yönetici olursa cezasını verilecektir."
diye konuştu. Bu konuda zaman zaman genel-
geler yayınlıyoruz. Ayrıca her hafta 2 ilimizde
valilerle ve güvenlikten sorumlu arkadaşlarla

bölge toplantıları yapıyoruz. Hep şunu söylüyo-
rum, idarecilerin tarafsızlığından hiç kimse
şüphe etmemeli. Her parti, her aday, istediği gibi
rahatça seçim çalışmasını yapmalı. Tabi
yasaların ve ilçe seçim kurullarının belirlediği
çerçevede. Seçim çalışması yapanlar da vatan-
daşımızın huzurunu, rahatını düşünmek duru-
munda. Onun için bu seçimlerde ilk kez önemli
sınırlamalar getirdik." Bakanlık olarak valilere
gönderdikleri genelgelerde, kenti çok kirleten
seçim kampanyaları yürütülmemesini istedikleri-
ni ifade eden Atalay, şöyle konuştu: 
"Çevre kirliliği açısından illerde ve ilçelerde
yöneticilerle partililer toplanıp ortak karar alsın-
lar, mutabakat içinde bu konuları uygulasınlar.
İçişleri Bakanlığı olarak bu konuyu önemle
takip ediyoruz. Öte yandan, gürültü kirliliği
konusunda da vatandaşın istirahat saatlerine
dikkat edilmesini önemsiyoruz. Hastane ve okul
çevrelerine de dikkat edilsin ve mümkün ola-
bildiğince saatler sınırlansın. Herkes istediği
saatlerde büyük gürültülerle sokaklarda olmasın.
Bu seçimlerde hiçbir yerde gerginlik olsun
istemiyoruz. Kavga olmasın, kırgınlık olmasın,
huzur ve güven içinde bir seçim geçirelim istiy-
oruz." 
"Sosyal Yardımlaşma vakıfları tarafından

yapılan yardımlar seçim yatırımı şeklinde değer-
lendiriliyor. Sizin görüşleriniz nedir?" şeklindeki
soruya Bakan Atalay şöyle cevap verdi: "Sosyal
yardımlar, illerimizde vali, ilçelerimizde kay-
makamlarımız başkanlığında oluşturulan
heyetlerle belirleniyor. Yapılan çalışmalarla
ihtiyaç sahipleri ve ihtiyaçlarının tespiti yapılıy-
or. Daha sonra ödenek miktarına göre gerekli
yardımlar yapılıyor. Bu konuyla ilgili
söylenecekler bunlardır." 
İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve beraberindekiler
daha sonra Ankara'ya hareket etti.

YYAALLVVAAÇÇ BBEELLEEDDİİYYEE
BBAAŞŞKKAANNII VVEE YYAALLVVAAÇÇ
MMHHPP''NNİİNN BBEEYYPPAAZZAARRII
GGEEZZİİSSİİ NNEEŞŞEE İİÇÇİİNNDDEE
GGEEÇÇTTİİ..
MHP Kadın Kolları ve Yalvaç Belediye Başkanı
İbrahim Bozbey Ankara'ya giderek Beypazarı'nı
gezdiler.
Yalvaçlı Milliyetçi Hareket Partili bayanlar, orada
gördüklerinin daha iyisini Yalvaç’ta da yapabilecek-
lerini ifade ettiler. Yalvaç MHP Kadın kolları, MHP
Belediye Başkan Adayı İbrahim Bozbey ile birlikte
Ankara Beypazarı ilçesinde gezi ve incelemelerde
bulundu. 
Yalvaçlı MHP’li kadınların incelemeleri sonunda,
Beypazarı’lı hanımların el emeklerini nasıl değer-
lendirdiklerini yerinde inceleyip, aile bütçesine ve ilçe
ekonomisine olan katkılarını gözlemlediler. Bu konu-
da yerel yönetimlerin kendilerine destek ve yardımcı
olmalarını beklediklerini dile getirdiler. 
Beypazarı gezisinden büyük bir neşe içerisinde ve
güzel intibalarla dönen Yalvaç’lı hanımlar, İbrahim
Bozbey’in güzel jestinden dolayı teşekkür ettiler. 
MHP Yalvaç Belediye Başkan Adayı İbrahim
Bozbey’de seçildiği takdirde tüm Yalvaçlı hanımlara
yardımcı olmaya söz verdi.
Yalvaç’ın bu konuda Beypazarı gibi öne çıkabileceği-
ni hatta daha iyi yerde olacağını ifade eden İbrahim
Bozbey; Yalvaç hanımların su böreği, kaymaklı bakla-
va, keşkek, hamursuz gibi yöresel ürünlerle ve bilhas-
sa camız kaymağıyla ilçeye gelen turist ve ziyaretçi-
lerin sayısının artacağını belirti. Yalvaç’ta kadınların
ekonomiye mutlaka katkıda bulunmalarını, bu
ekonomik sıkıntıda ailelerine yardımcı olmalarının
gerekli olduğunu söyleyen Bozbey, Belediye
Başkanlığını kazandığında bu hususa yardımcı olmak
için “Demirciler Arastası”nı, kadınlar pazarı olarak
düzenleme yapacağını ifade etti.
Bozbey, “Beypazarında el sanatları kurslarının
temelinin Yalvaç Kaymakamı Nevzat Taştan tarafın-
dan atıldığını; Yalvaç’ta da aynı kursların açılmasıyla,
bu işi yapacak yetişmiş elemanların olması Yalvaç
için bir şans ve kazançtır” dedi.

Çevre ve Orman
Bakanlığı Orman Genel
Müdürlüğü, Ankara
Orman Bölge Müdürlüğü
ve İl Milli Eğitim
Müdürlüğünce
TURKCELL’in sponsor-
luğunda Ankara
genelinde tüm öğrenci-
lerine yönelik olarak
ortaklaşa organize edilen
Geleneksel  (5.)  Orman

ve Doğa konulu resim,
şiir ve hikaye yarışması
başladı.  
“Haydi, Liseliler

Yarışma’ya”
Orman ve DoğaKonulu
Yarışma Başladı.
Ankara Orman Bölge
Müdürlüğü ve İl Milli
eğitim Müdürlüğünce  ve
İl Milli Eğitim
Müdürlüğünce

TURKCELL’in sponsor-
luğunda Ankara
genelinde tüm orta öğre-
tim öğrencilerine yönelik
olarak ortaklaşa organize
edilen geleneksel  (5.)
orman ve doğa konulu
Resim, şiir ve hikaye
yarışması başladı. 
Çevre ve Orman
Bakanlığı, Orman Genel
Müdürlüğü, Ankara

Orman Bölge
Müdürlüğü, Ankara İl
Milli Eğitim Müdürlüğü

İİççiişşlleerrii BBaakkaannıı BBeeyyppaazzaarrıı''nnddaa 

İşbirliği ve
TURKCELL’in Ana
Sponsorluğu ile Ankara
il genelinde eğitim ve
öğretim yapmakta olan
Ortaöğretim (Lise ve
dengi tüm okullar.)
Okullarının 1.2.3 ve 4
sınıflarında eğitim
görmekte olan öğrenci-
leri hedef alan “ORMAN
ve DOĞA” konulu
Resim, Şiir ve Hikâye
yarışmasına start verildi.
Ankara ve tüm
ilçelerinde bulunan Lise
ve dengi tüm
Ortaöğretim Okullarında
öğrenim görmekte olan
öğrenciler, istediği dalda
veya tüm ( Resim, Şiir,
Hikâye.) dallarda üç ayrı
eserle yarışmaya katıla-
bilecekler. Öğrenciler,
yarışmaya katılacakları
eserlerini 10 Şubat - 03
Nisan 2009 tarihleri
arasında öğrenim
gördükleri okullarına tes-
lim edecekler. Yarışma
Tanıtımı ile ilgili Poster
Afişler ve Broşürleri
Ankara genelindeki tüm
ortaöğretim okullarına
Ankara İl Milli Eğitim
Müdürlüğünün talimatı
ile 3 Nisan 2009 tarihine
kadar asılmak üzere gön-

derildi.
1 - ) Yarışmada her

dalda birinci gelen
Yarışmacı Öğrenciye;
Diz Üstü Bilgisayar, aynı
Öğrencinin
Öğretmenlerinin Okulda
kullanımı için, ayrıca bir
Masa Üstü Bilgisayar
ödül olarak verilirken,
2 - ) Her dalda ikinci
gelen Yarışmacı
Öğrenciye Masa Üstü
Bilgisayar, aynı
Öğrencinin
Öğretmenlerinin Okulda
kullanımı için, Dijital
Fotoğraf Makinesi ödülü
verilecek.
3 -)Yarışmada üçüncü
gelen öğrencilere: Dijital
Fotoğraf Makinesi,
4 -) Mansiyona giren
Öğrencilere de Dağ
Bisikleti olmak üzere
toplam: 18 Adet Ödül
Dağıtılacak.
Yarışmanın tanıtım
broşüründe öğrencilere
yönelik birer mesaj
yazan Ankara Orman
Bölge Müdürü Hüseyin
Avni Çatal ve Ankara İl
Milli Eğitim Müdürü
Kamil AYDOĞAN;
Tüm Ortaöğretim
Öğrencilerinin bu yarış-
maya katılmaya davet

ederken;  Öğrencilere
“Hayalinizdeki Orman
ve Doğa arzunuzu ve
sevginizi Resim, Şiir ve
Hikâye olarak bu yarış-
mada bizimle paylaş-
manızı bekliyoruz.”
dediler.
Geleneksel  (5) Orman
ve Doğa Konulu Resim,
Şiir ve Hikâye
Yarışmasında, Yarışmacı
Örgencilere ve
Okullarına verilecek
ödüller, “Ana Sponsor
Turkcell İletişim
Hizmetleri A.Ş.”
Tarafından temin ediliy-
or. 
Ödül Töreni,  9 Haziran
2009 tarihinde Ankara
Orman Bölge
Müdürlüğünün OGM.
Gazi Tesislerindeki
Bahçesinde Ödül almaya
hak kazanan tüm öğren-
cilerin mensup olduğu
her okuldan en az 100
öğrencinin ve öğretmen-
lerinin katılımı ve Çevre
ve Orman Bakanlığı ile
Milli Eğitim Bakanlığı
Üst düzey temsilcilerinin
teşrifleri ile Canlı Müzik
ve Piknik eşliğinde
gerçekleştirilecektir.

LLİİSSEELLEERR AARRAASSII HHİİKKAAYYEE YYAARRIIŞŞMMAASSII BBAAŞŞLLAADDII
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VVAARRAANN 2211 BBAALLOONNLLAARR PPAATTLLIIYYOORR
MMaassaa BBaaşşıı PPrroojjeelleerr HHaayyaalllleerriinniizzddii.. AAmmaa yyaappaammaaddıınnıızz.. 

22000044 vvaaaaddiinniizz..

BBEELLGGEE

2004-2009 MHP seçimkitapçığında vaadlerinizi yer-
ine getiremediğiniz gibi ara vaatlerde bulundunuz.
2001 yılında Belediye olarak bastırdığınız Halka
duyuru broşüründe Devam eden projelerimiz ve 2001
yılı hedeflerimiz olarak 27 maddelik projeden bahset-
tiniz. İşte onlardan biri Havuç Yıkama Paketleme
Ortak Kullanım Tesisleri projeniz. 

Devam eden projelerimiz dediniz.
Ortada projeden eser yok. 
Hangi vadinizi yerine getirebildiniz
öğrenmek istiyoruz. 
Yine 2004-2009 yılında yapacağım
dediğiniz ve seçim kitapçığına
bastığınız Çevre Yolu projesi nerde?
Hani Şehir içinden geçen Karayolunu
Azmak Mevkiine varmadan
Oğuzkentin arkasından geçirip şehrin
bitiminde Nallıhan yoluna bağlayacak-
tınız. Bu projenizdende eser yok. 
Tüm bunları neden basıyoruz.

Halkımız gerçek projelerle, masa başı hazırlanan
hayal projeleri anlasın diye. 
Herkesin hayalinde olmasını istediği şeyler var.
Önemli olan hayalinizdekileri icraata koya-
bildiğinizde başardık diyebilirsiniz. Ortada başarı yok
ken siz başarılı Belediye Başkanı oluverdiniz. Bu
nasıl başarı, halk bunu görsün diye bunları basıyoruz. 

Başarı,  görünen
projeler ve eser-
lerdir. 
En azından
temelini atmak-
tır. Başladık
diyebilmektir.
Adı var, sanı yok
projelere ne
denir ki!.. 10 yıl
boyunca Alaattin
Sokaktan
Reklam yapmak-
la bunun adına
nasıl başarı
denir? Eser gös-
terin eser... !Söz
verdik yaptık’
deyin ki bizde
alkışlayalım.

HHaavvuuçç YYııkkaammaa PPaakkeettlleemmee OOrrttaakk

KKuullllaannıımm TTeessiisslleerrii NNeerrddee??

ÇÇeevvrree YYoolluu NNeerrddee??

VVAARRAANN 2222
VVAARRAANN 2233

BBEELLGGEE

BBEELLGGEE

ÇÇööpp BBiiddoonnllaarrıınnıı bbiillee ddeeğğiişşttiirreemmeeddiinniizz..
VVaarriill BBiiddoonnllaarrıı 1100 yyııllddıırr ddeeğğiişşmmeeddii.. 

GGAAZZEETTEELLEERRDDEE BBOOYY BBOOYY
FFOOTTOOĞĞRRAAFFLLAARRII YYAAYYIINNLLAANNAANN
TTÜÜRRKKİİYYEENNİİNN EENN GGÜÜZZEELL 1100 İİLLÇÇEESSİİ
OOLLAANN TTUURRİİSSTTİİKK ŞŞEEHHİİRR BBEEYY--
PPAAZZAARRII’’NNIINN GGÖÖSSTTEERRİİLLMMEEYYEENN
GGÖÖRRÜÜNNTTÜÜLLEERRİİ  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2004-2005 döneminde gerçekleştirmeyi plan-
ladığımız projelerimiz adı altında MHP seçim
kitapçığına bastığınız 31 nci projenizde Fırçalı
yer süpürme makinaları, presli çöp araçları,
PVC çöp bidonları alınarak temizlik hizmetleri
turistik ilçemize yakışır şekilde modernize edile-
cektir vaadiniz 5 yılda yerine getirilemedi. 
Halen 10 yıl önceki eski çöp toplama araçları ve
halen 10 yıl önceki çöp varilleri sokaklarımızda. 
Son bir yıl içinde eski çöp araçlarına Folye giy-
dirme yaparak Beypazarı resimleri ile aracın
dışını süslediniz. 
Çöp toplama araçları eski, çöp bidonları da 10
yıl öncesi çöp bidonları.  Turistik ilçemize
yakışmayan görüntüler bunlar. 
Tabii siz TV proğramlarını ilçeden değil
Alaattin sokakdan yaptırdığınız için bunlar
görünmüyor. Hiç bir TV proğramcısı da
Beypazarını bir gezelim demediği için
Belediyeniz tarafından yapılan proğrama göre
çekim yapıyor ve gidiyor. Alan memnun veren
memnun.  
Hani Fırçalı yer süpürme makinaları, PVC çöp
bidonları nerde?

VVaarriill OOllmmaayyaann ÇÇööpp BBiiddoonnllaarrıınnıı İİllççeeddee bbiirr kkaaçç yyeerrddee ggöörreebbiilliirrssiinniizz..
BBuunnllaarrıınn kkoonndduuğğuu yyeerrlleerr iissee ÖÖzzeell KKiişşiilleerriinn bbiinnaallaarrıınnıınn öönnüü..
İİllççee GGeenneelliinnddee öözzeelllliikkllee oorrttaa hhaallllii iinnssaannllaarrıınn yyaaşşaaddıığğıı yyeerrlleerree vvaarr--
iillddeenn kkeessiillmmiişş ççööpp bbiiddoonnllaarrıınnıı kkooyydduunnuuzz.. 1100 yyııllddıırr hhiiçç ddeeğğiişşmmeeddii..

BBEELLGGEE

BBEELLGGEE

BBEELLGGEE

BBEELLGGEE BBEELLGGEE

BBuu ççööpp bbiiddoonnllaarrıı TTuurriissttiikk İİllççeemmiizzee yyaakkıışşııyyoorr mmuu??

YYuukkaarrııddaa ddaa ggöörrüüllddüüğğüü ggiibbii iillççeenniinn bbiirr kkaaçç yyeerriinnddee yyeennii ççööpp bbiiddoonnllaarrıı kkooyydduunnuuzz..
KKooyydduuğğuunnuuzz yyeerrlleerr bbaazzıı öözzeell kkiişşiilleerriinn bbiinnaallaarrıınnıınn öönnlleerrii.. BBuu aayyrrıımmccııllııkk mmıı yyookkssaa
tteessaaddüüff mmüü?? YYuukkaarrııddaa ggöörrüülleenn ççööpp bbiiddoonnllaarrıınnıınn aayynnııssıınnıı iillççeenniinn ttaammaammıınnaa nneeddeenn
kkooyymmaaddıınnıızz ddaa ssaaddeeccee ggöösstteerrmmeelliikk bbiirr kkaaçç yyeerree kkooyydduunnuuzz??......

10 yılda Çöplük Alanını Bile Değiştiremediniz?
2004-2005 döneminde gerçekleştirmeyi plan-
ladığımız projelerimiz adı altında MHP seçim
kitapçığına bastığınız 50 nci projenizde Çöplük
Alanının Değiştirilmesi başlığı altında Geçen
dönem gerçekleştiremediğimiz bu sorunu
önümüzdeki dönemde (2004-2009) kesin olarak
çözeceğiz. Çöplük alanı Köst yolu üzeri 3.km ye
taşınacaktır vaadiniz yine yerine gelmedi. Hani
kesin olarak taşıyacağız demiştiniz. Halen
Beypazarı çöpleri eski çöplük yerine dökülmeye
devam ediyor. Bunu bile başamadınız... Hani
nerde başarılarınız?...

VVAARRAANN 2244

VVAARRAANN 2255 BBEELLGGEE

BBeeyyppaazzaarrıı AA
llaaaattttiinn SSookkaakk’’ddaann iibbaarreett

ddeeğğiill.. BB
eeyyppaazzaarrıı’’nn

ıınn AAllaaaattttiinn ssookkaakk

ddıışşıınn
ddaa kkaallaann,, hhaallkkıınn yyaaşşaaddıığğıı mmaahhaalllleelleerr

vvee ssookkaakkllaarr vvaarr.. SSiizz öönn bbaahhççeenniinn ssaahhiibbii

oolldduunnuuzz,, aarrkkaa bbaahhççeelleerr ssaa
hhiibbssiizz kkaallddıı......

BBEELLGGEE
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IIÞÞIIKKLLII TTAABBEELLAA
BBEEZZ AAFFÝÝÞÞ--BBRRAANNDDAA  AAFFÝÝÞÞ

SSÝÝPPAARRÝÝÞÞLLEERRÝÝNNÝÝZZ  ÝÝÇÇÝÝNN

OORRTTAA AANNAADDOOLLUU

RREEKKLLAAMM AAJJAANNSSII

HHÝÝZZMMEETTÝÝNNÝÝZZDDEE..

TTEELLEEFFOONNUUNNUUZZ

YYEETTEERRLLÝÝ

KKeemmaall ÇÇEELLEENN

TTEELL::776622 5511 6633

CCeepp::00..553322..555577 9988 5533

BBEEYYPPAAZZAARRII

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

BBeeyyppaazzaarrıı iiççiinn HHaavvaa DDuurruummuu
Türkiye’ye kış geri geliyor. Bugün Trakya soğumaya
başlayacak, önümüzdeki hafta ise soğuma tüm yurtta
hissedilecek. Pazar günü batı kesimlerde yağışlar karla
karışık yağmura dönüşmeye başlayacak. Lodos ise
bugün Güney Ege ve İç Anadolu’da kuvvetli.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı
Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara,
Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale), Batı Karadeniz, Doğu
Anadolu'nun batısı (Tunceli, Malatya, Elazığ ve Bingöl)
ile Kahramanmaraş, Çorum ve Amasya çevrelerinin
yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden
edinilen bilgilere göre hava sıcaklığı, Batı kesimlerde 2
ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişik-
lik olmayacak. Rüzgar genellikle güney ve güneybatı
(Lodos), güneydoğu kesimler ile zamanla Marmara'da
kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, iç ve batı
bölgelerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde ese-
cek. 
İİçç AAnnaaddoolluullaarr ddiikkkkaatt:: yarın kuvvetli olmak üzere
Eskişehir, Ankara ve Konya boyunca sağanak yağmur
devam ediyor. Sivas ve Kayseri’de ise yarın lodos çok
kuvvetli esecek. Bölgede bugünlerde soba zehirlenmesi
riski yüksek. Pazar’dan itibaren bölgeye soğuma ile bir-
likte kar yağışı gelecek.

BBaazzıı iilllleerrddee bbeekklleenneenn hhaavvaa dduurruummuuyyllaa ggüünnüünn eenn yyüükksseekk
vvee eenn ddüüşşüükk ssııccaakkllııkkllaarrıı iissee şşööyyllee::
AAnnkkaarraa:: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden
sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.
Yağışların; kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli olması
bekleniyor. Rüzgar; güney ve güneybatı (Lodos) yönler-
den kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.
Ankara yine yağmurlu ve rüzgarlı, Pazar günü yağış
karla karışık yağmura dönüşebilir. 13 / 5
İİssttaannbbuull:: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
geçecek. Yağışlar sabah saatlerinde kuvvetli olacak.
İstanbul’da yağmur sürüyor, yarın yine şiddetli yağa-
bilir. Rüzgar yarın hafifliyor. İstanbul Cumartesi’den
itibaren yaklaşık bir hafta çok soğuk havanın etkisinde
kalacak.  10 / 6
İİzzmmiirr:: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gökgürültülü
sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; güney ve güneybatı
(Lodos) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şek-
linde esecek.  Barajların doluluk oranının çok düşük
olduğu İzmir’de yağmurlar en üz üç gün daha sürecek
ve yarın soğuma başlıyor. 13 / 8
AAddaannaa:: Parçalı ve çok bulutlu Adana’da iki gün hava
parçalı bulutlu, Pazar günü ise yağmur var. 18 / 8
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü
sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuvvetli olması
bekleniyor. Rüzgar; güney ve güneybatı (Lodos) yönler-
den kuvvetli esecek. 16 /10
SSaammssuunn:: Parçalı ve çok bulutlu 24 /12
TTrraabbzzoonn:: Parçalı ve çok bulutlu 23 / 13
EErrzzuurruumm:: Parçalı ve çok bulutlu geçecek. (Gece ve
sabah saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı
görülecek) 4 / -3
DDiiyyaarrbbaakkıırr:: Parçalı ve çok bulutlu 12 / 2
BBuurrssaa:: iki gün sağanak yağmur, Pazar günü ise karla
karışık yağmur olacak. 12, 
EEsskkiişşeehhiirr’de 10, 
SSiivvaass’ta 9 derece

Beypazarı’nda ise son 6
günlük hava tahmin
raporu ise şöyle;

Sıcaklık (ºC) 12,5
Nem (%) 50
Basınç (hPa) 1004,7
Görüş (km) .......
Rüzgar (km/sa) Güneydoğudan 6

OORRTTAA AANNAADDOOLLUU
RREEKKLLAAMM AAJJAANNSSII

DDİİJJİİTTAALL BBAASSKKII MMEERRKKEEZZİİ
KKaaşşeelleerriinniizz 1100 DDaakkiikkaaddaa hhaazzıırr

SSAAÇÇ TTAABBEELLAA,, IIÞÞIIKKLLII TTAABBEELLAA,, AAĞĞAAÇÇ TTAABBEELLAA 
PPÝÝRRÝÝNNÇÇ TTAABBEELLAA,,  BBEEZZ AAFFÝÝÞÞ,, BBRRAANNDDAA AAFFÝÝÞÞ,,

BBÝÝLLGGÝÝSSAAYYAARRLLII FFOOLLYYEE KKEESSÝÝMM,, DDİİJJİİTTAALL BBAASSKKII
RROOZZEETT,, ÞÞÝÝLLTT,, BBRROOVVEE,, PPLLAAKKEETT,, KKAAÞÞEE

KKÝÝTTAAPP,, DDEERRGGÝÝ,, GGAAZZEETTEE,,  DDÝÝZZGGÝÝ VVEE BBAASSKKIILLAARRIINNIIZZ,,
BBRROOÞÞÜÜRR,, AAFFÝÝÞÞ  vvee KKAATTAALLOOGGLLAARRIINNIIZZ HHAAZZIIRRLLAANNIIRR -- BBAASSIILLIIRR..

DDÝÝJJÝÝTTAALL BBAASSKKII SSÝÝSSTTEEMMLLEERRÝÝMMÝÝZZLLEE  BBAASSKKIILLAARR
OOrrttaa AAnnaaddoolluu AA..ÞÞ.. GGaazzii GGüünnddüüzzaallpp ÝÝþþ MMeerrkkeezzii PPaazzaarr KKaattýý NNoo::77--3322 

TTeell::776622 5511 6633  FFaaxx::776622 6677 7700  BBEEYYPPAAZZAARRII//AANNKKAARRAA
KK.. ÇÇeelleenn GGssmm::00..553322..555577 9988 5533 --00..554422..776622 5511 6633

SU
DAN

TASAR
RUF

ÇÇiiffttllii 5500 YYTTLL
TTeekkllii 4400 YYTTLL

Her türlü bilgisayar ürünleri için fiyat alınız.

Windows Proğramları
Windows XP, Windows Vista Proğramları

Windows Ofis Proğramları
ŞŞiirrkkeett vvee İİşşlleettmmeelleerree MMuuhhaasseebbee PPrrooğğrraammllaarrıı

DDeemmoollaarrıınnıı ddeenneeyyiinn.. HHooşşuunnuuzzaa ggiittmmeezzssee AAllmmaayyıınn!!....
İnternet Kafeler İçin Cafe Yönetim Proğramı 

Ağ ve Network olan Kurumlara PC Yönetim Proğramı
İnternet Filtreleme Proğramları

Server Proğramları
Anti Virüs ve İnternet Security Proğramları

Bilgisayarlar için Güvenlik ve Yedekleme Proğramları
ÇÇooccuukkllaarrıınnıızzıı PPoorrnnoo ssiitteelleerrddeenn,, KKuummaarr ssiitteelleerriinnddeenn,,

ZZaarraarrllıı ssiitteelleerrddeenn,, OOyyuunn SSiitteelleerriinnddeenn,, 
KKoorruummaakk iissttiiyyoorrssaannıızz MMyy YYaazzııllıımm İİnntteerrbbeett FFiillttrreelleemmee

PPrrooğğrraammıı CCDD’’ssii SSaaddeeccee 1199 YYTTLL

İİsstteeddiiğğiinniizz KKaatteeggoorriiyyee GGöörree
BBiillggiissaayyaarr TTooppllaannıırr..

BBiizziimm FFiiyyaattllaarrıımmıızzaa BBaaşşkkaa YYeerrddeenn
BBiillggiissaayyaarr BBuullaammaazzssıınnıızz.. 

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürü
Ömer BALIBEY'in 05/02/2009 tarihli ziyareti
Beypazarı Kaymakamı Hikmet Aydın’ı
makamında ziyaret ettikten sonra ilçe milli
eğitim müdürlüğüne giderek ilçe milli eğitim
müdürü Ahmet Temür ile görüştü.  Daha sonra

Balıbey Halk Eğitimi Merkezini de ziyaret
ederek incelemelerde bulundu.  Halk Eğitimi
merkezi gezisi sonrasında ilçe kaymakamı ile
birlikte yemekte buluştular.

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

14 Şubat Cumt.
En Yüksek 

9°C 
En Düşük 

4°C

15 Şubat Pazar
En Yüksek

6°C 
En Düşük

2°C

16 Şubat P.tesi
En Yüksek

4°C 
En Düşük

1°C

17 Şubat Salı
En Yüksek

4°C 
En Düşük

0°C

18 Şubat Çrşam.
En Yüksek

1°C 
En Düşük

-3°C

19 Şubat  Perşem.
En Yüksek

0°C 
En Düşük

-2°C

MMHHPP''llii YYaavvaaşş,, ccaannllıı yyaayyıınnddaa GGöökkççeekk
vvee KKaarraayyaallççıınn''ddaann rraannddeevvuu iisstteeddii

BBEEYYPPAAZZAARRIINNDDAA HHAAVVAA AAMMBBUULLAANNSS HHİİZZMMEETTİİ İİLLEE
HHAASSTTAALLAARR  2200 SSEEFFEERR AANNKKAARRAAYYAA UULLAAŞŞTTIIRRIILLDDII

Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye genelinde ve
gerektiğinde yurt dışında karşılaşılabilecek
olan acil durumlarda kullanılmak üzere
uygulamaya başlanan Hava Ambulans
Sistemi ilk olarak Ekim 2008’de Ankara’da
başladı. Beypazarı’nda da hastalarımız hava
ambulansı ile acil durumlarda Ankara’ya
ulaştırılmaya başlandı. 21.01.2009 tarihi
itibari ile 20 vaka hava ambulansı ile
Ankara'ya hasta ulaştırıldı. Ambulans
hizmetlerinin devam edeceği bildirildi. 

İİççiişşlleerrii BBaakkaannıı BBeeşşiirr AAttaallaayy,, ""NNaallllııhhaann''ıınn ÇÇeehhrreessiinnii
DDeeğğiişşttiirrmmeekk İİssttiiyyoorruuzz.."" DDeeddii..
İçişleri Bakanı Beşir Atalay, "Nallıhan'ın çehresini
değiştirmek istiyoruz." dedi. 
AK Parti Ankara İl Başkanı Prof. Dr. Halis Bilgin'le
birlikte Nallıhan'a giden İçişleri Bakanı Beşir
Atalay, seçim bürosunun açılışını yaptıktan sonra
AK Parti Nallıhan Belediye Başkan adayı Mehmet
Mete'yi tanıttı. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampa-
nyasını başlattığını hatırlatan Atalay, "Bizler şu an
Nallıhan'dayız. Yani, Nallıhan'a ne kadar önem
verdiğimizi gösteriyoruz. Belediyecilik bizim işimiz.
Nallıhan'ın çehresini değiştirmek istiyoruz. Tarihi ve
coğrafi konumu önemli bir yere sahip olan
Nallıhan'ın layık olduğu yere gelmesi gerekir. Bu da
belediyecilikle olur. AK Parti belediye başkanlarının
nasıl çalıştığını, nasıl hizmet ettiğini herkes biliyor.
Yeni sloganımız 'işimiz hizmet gücümüz millet' diy-
erek gücümüzü sizden alıyoruz. Biz de size hizmet
etmek için buradayız." diye konuştu. 
Nallıhan'a hizmet etmesi için Mehmet Mete'yi aday
gösterdiklerini vurgulayan Atalay, sözlerini şöyle
sürdürdü: "Ayrıca seçimin barış ve huzur içinde
geçmesini istiyoruz. Her aday, projesini sunsun,
Nallıhan'a ne yapacaklarını konuşsun. Seçimler
demokrasinin şölenidir. Seçimler şölen havasında
geçsin." 
Programın ardından İçişleri Bakanı Atalay, hükümet
konağına giderek Nallıhan Kaymakamı Ömer
Toraman'ı makamında ziyaret etti. 
Nallıhan'ın problemlerini dinleyerek, eksiklikler
hakkında bilgi alan Atalay, doktor eksikliğinin öne-
mini bildiklerini, eksik ünitelere doktor gönderecek-
leri sözünü verdi. 
Atalay, ayrıca Nallıhan'a yüksekokul açma müjdesi-
ni verdi. 
Nallıhan'dan hareket eden İçişleri Bakanı Beşir
Atalay, yol üstündeki Çayırhan beldesine geldi.
Burada da seçim bürosunun açılışını yapan Atalay,
Çayırhan Belediye başkan adayı Ömer Bayrak'ı
halka tanıttıktan sonra, bir konuşma yaptı. Bakan
Atalay, buradan Beypazarı'na geçti.

BBAAKKAANN AATTAALLAAYY::
NNAALLLLIIHHAANN''IINN

ÇÇEEHHRREESSİİNNİİ
DDEEĞĞİİŞŞTTİİRRMMEEKK

İİSSTTİİYYOORRUUZZ
Görüş Farkı'nın ilk bölümüne katılan MHP
Ankara Büyükşehir adayı Mansur Yavaş,
rakipleri Melih Gökçek ve Murat
Karayalçın'a Kanal A aracılığıyla mesaj
gönderdi ve onları ziyaret etmek istediğini

söyledi. Yavaş, "Herkes duymadan bir
görüşme talep edilirse yanlış anlaşılabilir.
Canlı yayından talep ediyorum. Kendilerine
hayırlı olsun diyeceğim. Beypazarı
baklavası götürürüm, onu yeriz" dedi.

22000088//22000099 EEğğiittiimm ÖÖğğrreettiimm YYııllıı IIII.. DDöönneemm OOkkuull AAççııllıışşıı
ZZiiyyaarreettii KKıırrşşeeyyhhlleerr İİllkkööğğrreettiimm OOkkuulluunnaa yyaappııllddıı..
2008-2009 Eğitim Öğretim yılının II.
Dönemi 09 Şubat 2009 Pazartesi günü
başladı. Beypazarı Kaymakamı Hikmet
AYDIN ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet
TEMÜR öğretmen ve öğrencilerin bu
coşkusunu paylaşmak için Kırbaşı
İlköğretim Okulu Kırşeyhler ilköğretim
Okulunu ziyaret ettiler. Kırbaşı ilköğretim

Okul Müdürü Berkant AYDIN ve Belediye
Başkanı Cengiz Yılmaz tarafından gerçek-
leştirilen sıcak karşılama sonrasında yapılan
törene katılan Kaymakam Hikmet AYDIN,
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet TEMÜR
ve Şube Müdürleri daha sonra Kırşeylehler
İlköğretim Okulunu da ziyaret etti.

ÖÖğğrreettmmeenn YYeettiişşttiirrmmee vvee EEğğiittiimmii GGeenneell MMüüddüürrüü ÖÖmmeerr
BBAALLIIBBEEYY BBeeyyppaazzaarrıınnıı zziiyyaarreett eettttii..

MMEEHHMMEETT GGÖÖKKSSUU
SSAAAADDEETT PPAARRTTİİSSİİ

BBEELLEEDDİİYYEE BBAAŞŞKKAANN
AADDAAYYII

Saadet Partisi Ankara İl Başkanlığı tarafından
Beypazarı Belediye Başkan Adayı çıkarılması
yönündeki talep nedeniyle ilçede aday arayışı
içine giren Mehmet Göksu aday bulamayınca
İlçe Başkanı olarak Partisinden aday olmaya
karar verdi. Mehmet Göksu adaylığını açıkladı
ve çalışmalara başladı. 


