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*www.yeniyildizgazetesi.com

*idare@yeniyildizgazetesi.com

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

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

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

*www.ortaanadoluas.com

Çevre Yolu

Nerde?

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA
AFÝÞ

‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
13 Şubat 2009 Cuma Yýl:5 Sayý:216 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- YKr

Dijital Baskı-Tasarım
İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.
TE LEFONUNUZ
YE TERLÝ

Kemal ÇE LEN

BİLGİ EDİNME KANUNUNA GÖRE İSTENEN
BİLGİLERİ VERMEYEN BEYPAZARI
YÜKSEK
KESİMLERE
BELEDİYESİNE ŞOK KARAR
KAR YAĞDI
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

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 ekipleri, yer yer 10-15 santimetreyi bulan kar
kalınlığına ve yoğun
sise rağmen çalışmalarını aralıksız
sürüdürüyor.
Karayolları yetkilileri,
sürücülere, özellikle
Burgaz Geçidi ve Taş
Ocağı mevkii arasındaki 1650 rakımlı
bölgede dikkatli araç
kullanmalarını önerdi.

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Eski Belediye Başkanı ve DP Belediye Başkan adayı İbrahim Demir Beypazarı
Belediyesinden istediği bilgileri alamayınca Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna İtiraz etti
ve kurul bilgilerin başvuru sahibinin erişimine açılmasına karar verdi.

ŞEFFAF OLMASI GEREKEN BELEDİYE BİLGİLERİ NEDEN GİZLİYOR? HALKIN DUYMASINDAN MI KORKUYOR?

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 eklerine aykırı işlem yapan ve
3194 sayılı İmar Kanunu
hükümleri gereğince ceza

uygulanan kişi ve kuruluşların ad, soyad, adres
bilgileri ile ceza miktarı,
yapılan tahsilat miktarı,
fenni mesullerinin isimleri, 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 başvuruyu reddetti.

Başvurunun reddinden
sonra İbrahim Demir
15.12.2008 tarihinde
Bilgi Edinme
Değerlendirme Kuruluna
Başvurdu ve Beypazarı
Belediyesinin talebi reddine 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 istenen bilgilerin başvuru
sahibinin erişime açılmasına karar verdi.

Karar metninde; ‘’İtiraz
konusu başvuruyla talep
edilen 19 Nisan 1999 tarihinden itibaren
Beypazarı Belediye
Başkanlığınca satılan
gayrimenkullerin cinsi,
metrekareleri, kaç liraya
satıldıkları, satış tarihleri
ve mevkilerine dair bilgilerin, 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 husulardan 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 tahsilat miktarı, fenni mesullerin isimleri, fenni
mesullerden yapılan tah-

silat miktarı bilgileri ile
bu inşaatların tapu kayıtlarına dair bilgi ve belgelerin ise ayrı ve özel
bir çalışma araştırma neticesinde derlenebileceği
anlaşıldığından, anılan
Kanunun ‘’İstenecek bilgi
veya belgenin niteliği’‘
başlıklı 7 nci maddesinin
ikinci fıkrası uyarınca itirazın bu kısmının reddine
oy birliği ile karar verilmiştir’‘ 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 çıkarttım 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.

İçişleri Bakanı Beşir Atalay,
29 Mart'ta Yapılacak Olan
Yerel Seçimlerde Kirliliğin
Önlenmesi İçin Bazı
Uygulamalar Başlattıklarını
Belirterek, "Seçimler,
Demokrasinin Gereğidir.
Mahalli Seçimlerin Huzur
İçinde Yapılabilmesi İçin
Bakanlık Olarak Gerekli
Tedbirleri Aldık." Dedi.
İçişleri Bakanı Beşir Atalay,
"Seçimlerin sağlıklı, güven
içinde, adalet içinde geçmesi, o ülkenin
gelişmişliğinin, demokrasi
yönünde attığı adımların da
bir göstergesidir" dedi.
İçişleri Bakanı Beşir Atalay,

"Seçimlerin sağlıklı, güven
içinde, adalet içinde geçmesi, 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 uygulamalar başlattıklarını
belirterek, "Seçimler,
demokrasinin gereğidir.
Mahalli seçimlerin huzur
içinde yapılabilmesi için
bakanlık olarak gerekli tedbirleri aldık." dedi.
Beypazarında mahalli
seçimlerin startını veren

İçişleri Bakanı Beşir Atalay,
Adalet ve Kalkınma
Partisi'nin seçim bürolarının
açılışına katıldı.
Atalay, öncelikle ilçedeki
semt pazarını ve çarşıyı
gezerek, esnafa "hayırlı
işler" diledi.
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 etmesine 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 vatandaşlara hitap eden Atalay,
29 Mart yerel seçimlerinin
Türkiye için hayırlı olması
dileğinde bulundu.
Seçim sandığının bir kez
daha ulusun önüne konulduğunu 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 konuştu.
Seçimlerin bir ülkede
demokrasinin en önemli
göstergesi olduğunu vurgu-

layan Atalay, şöyle devam
etti: "Seçimler
demokrasinin gereğidir.
Devamı sayfa 2’de

Yalvaç Belediye
Başkanı ve Yalvaç
MHP'nin Beypazarı
Gezisi Neşe İçinde
Geçti.
Haberi 2’de

Öğretmen Yetiştirme
ve Eğitimi Genel
Müdürü Ömer BALIBEY Beypazarını
ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Beypazarı'nda

FORUM

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Her Şeyin Hayırlısı Olsun

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
Yazsısı Sayfa 2’de
sürdürüyorlar.

MÜHÜR VE KAŞELERİNİZ
20 DAKİKADA TESLİM Tel:7625163

MHP'li Yavaş, canlı
yayında Gökçek ve
Karayalçın'dan randevu istedi Haberi 4’de
Hava Ambulansı İle
Hastalar 20 Sefer
Ankaraya Ulaştırıldı.

Haberi 4’de

MHP'li Yavaş, canlı
yayında Gökçek ve
Karayalçın'dan randevu istedi

Haberi 2’de

LİSELER ARASI HİKAYE
YARIŞMASI BAŞLADI
Haberi 2’de

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

Haberi 4’de

ANKETİMİZİN
BU HAFTAKİ
SONUÇLARI

www.yeniyildizgazetesi.com
internet sitemize kullanılan oylar

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

Haberi 4’de

%3
% 43
% 37
%2
% 13
%0
%0

HABER
ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

KÜLTÜR-EDEBÝYAT

İçişleri Bakanı Beypazarı'nda
13 Şubat 2009 Cuma

Güvenliği İçişleri
Bakanlığı sağlıyor.
Bizler de seçimlerin
huzur içinde yapılabilmesi için gerekli
tedbirleri aldık. İlk
defa bu seçimlerde
uygulamaya koyacağımız 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 görüntü 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 edeceğine işaret eden Beşir Atalay, "Yöneticilerimiz
tarafsızdır. Herhangi bir şekilde tarafsızlığını
yitiren bir yönetici olursa cezasını verilecektir."
diye konuştu. Bu konuda zaman zaman genelgeler yayınlıyoruz. Ayrıca her hafta 2 ilimizde
valilerle ve güvenlikten sorumlu arkadaşlarla

bölge toplantıları yapıyoruz. Hep şunu söylüyorum, 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 vatandaşımızın huzurunu, rahatını düşünmek durumunda. Onun için bu seçimlerde ilk kez önemli
sınırlamalar getirdik." Bakanlık olarak valilere
gönderdikleri genelgelerde, kenti çok kirleten
seçim kampanyaları yürütülmemesini istediklerini ifade eden Atalay, şöyle konuştu:
"Çevre kirliliği açısından illerde ve ilçelerde
yöneticilerle partililer toplanıp ortak karar alsınlar, 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 olabildiğince 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 istiyoruz."
"Sosyal Yardımlaşma vakıfları tarafından
yapılan yardımlar seçim yatırımı şeklinde değerlendiriliyor. Sizin görüşleriniz nedir?" şeklindeki
soruya Bakan Atalay şöyle cevap verdi: "Sosyal
yardımlar, illerimizde vali, ilçelerimizde kaymakamlarımız başkanlığında oluşturulan
heyetlerle belirleniyor. Yapılan çalışmalarla
ihtiyaç sahipleri ve ihtiyaçlarının tespiti yapılıyor. 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.

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

TURKCELL’in sponsorluğunda Ankara
genelinde tüm orta öğretim 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

LİSELER ARASI HİKAYE YARIŞMASI BAŞLADI
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

BÖLGEYÝ WEB’LÝYORUZ

ORTA ANADOLU A.Þ. WEB HÝZMETÝNÝ AYAÐINIZA GETÝRDÝ.
tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
ODTÜ nic.tr Ýdari sorumluluk yetkimizle
.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
tescillerini de biz yapýyoruz

Alan adı tescili ve Hosting bayililiklerimizle

.com - .net - .org - .býz - .ýnfo
alan adý tescillerinide biz yapýyoruz.
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.
Hostinginizi
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
FİYATLARI
B
i
z
Ýþte size fýrsat. Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin . e Transfer Edin
DÜŞÜRDÜK
İmkanlardan
Sizinde bir siteniz olsun.
Yararlanın

Fiyatları Düşürdük

700 MB Web alanı 4 GB Trafik Hızı, 50 adet 20 MB lık mail
Hosting ve Web Alan adı alımı sadece 65 YTL
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

Orman Bölge
Müdürlüğü, Ankara İl
Milli Eğitim Müdürlüğü
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 öğrencileri 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 katılabilecekler. Öğrenciler,
yarışmaya katılacakları
eserlerini 10 Şubat - 03
Nisan 2009 tarihleri
arasında öğrenim
gördükleri okullarına teslim 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-

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

BU FIRSAT
KAÇMAZ
TEL:762 51 63

YALVAÇ BELEDİYE
BAŞKANI VE YALVAÇ
MHP'NİN BEYPAZARI
GEZİSİ NEŞE İÇİNDE
GEÇTİ.

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 yapabileceklerini 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 değerlendirdiklerini yerinde inceleyip, aile bütçesine ve ilçe
ekonomisine olan katkılarını gözlemlediler. Bu konuda 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 çıkabileceğini hatta daha iyi yerde olacağını ifade eden İbrahim
Bozbey; Yalvaç hanımların su böreği, kaymaklı baklava, keşkek, hamursuz gibi yöresel ürünlerle ve bilhassa camız kaymağıyla ilçeye gelen turist ve ziyaretçilerin 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 tarafından atıldığını; Yalvaç’ta da aynı kursların açılmasıyla,
bu işi yapacak yetişmiş elemanların olması Yalvaç
için bir şans ve kazançtır” dedi.

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 yarışmaya katılmaya davet

ederken; Öğrencilere
“Hayalinizdeki Orman
ve Doğa arzunuzu ve
sevginizi Resim, Şiir ve
Hikâye olarak bu yarışmada bizimle paylaşmanızı 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 ediliyor.
Ödül Töreni, 9 Haziran
2009 tarihinde Ankara
Orman Bölge
Müdürlüğünün OGM.
Gazi Tesislerindeki
Bahçesinde Ödül almaya
hak kazanan tüm öğrencilerin mensup olduğu
her okuldan en az 100
öğrencinin ve öğretmenlerinin katılımı ve Çevre
ve Orman Bakanlığı ile
Milli Eğitim Bakanlığı
Üst düzey temsilcilerinin
teşrifleri ile Canlı Müzik
ve Piknik eşliğinde
gerçekleştirilecektir.

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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Herşeyin Hayırlısı Olsun

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

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. 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 etmeye 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 uygulamalara, 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 atacaktır. 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 seçimlerinin 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 ödemeye 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 istiyorum ve en az hatasız karar vermek istiyorum. Çünkü önde
giden insanların arkadan gelen insanlar üzerinde vebali olduğuna inanıyorum. Sana inanıp seninle birlikte yol yürüyen insanları 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.
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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

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.

Sayfa Editörü:
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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Devam eden projelerimiz dediniz.
Ortada projeden eser yok.
Hangi vadinizi yerine getirebildiniz
öğrenmek istiyoruz.
Yine 2004-2009 yılında yapacağım
BELGE
dediğiniz ve seçim kitapçığına
bastığınız Çevre Yolu projesi nerde?
Hani Şehir içinden geçen Karayolunu
Azmak Mevkiine varmadan
Oğuzkentin arkasından geçirip şehrin
bitiminde Nallıhan yoluna bağlayacaktınız. Bu projenizdende eser yok.
Tüm bunları neden basıyoruz.
2004-2009 MHP seçimkitapçığında vaadlerinizi yerHalkımız gerçek projelerle, masa başı hazırlanan
ine getiremediğiniz gibi ara vaatlerde bulundunuz.
hayal projeleri anlasın diye.
2001 yılında Belediye olarak bastırdığınız Halka
Herkesin hayalinde olmasını istediği şeyler var.
duyuru broşüründe Devam eden projelerimiz ve 2001
Önemli olan hayalinizdekileri icraata koyayılı hedeflerimiz olarak 27 maddelik projeden bahsetbildiğinizde başardık diyebilirsiniz. Ortada başarı yok
tiniz. İşte onlardan biri Havuç Yıkama Paketleme
ken siz başarılı Belediye Başkanı oluverdiniz. Bu
Ortak Kullanım Tesisleri projeniz.
nasıl başarı, halk bunu görsün diye bunları basıyoruz.
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Başarı, görünen
projeler ve eserlerdir.
En azından
temelini atmaktır. Başladık
diyebilmektir.
Adı var, sanı yok
projelere ne
denir ki!.. 10 yıl
boyunca Alaattin
Sokaktan
Reklam yapmakla bunun adına
nasıl başarı
denir? Eser gösterin eser... !Söz
verdik yaptık’
deyin ki bizde
alkışlayalım.

Nerde?
Çevre Yolu
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BELGE

Çöp Bidonlarını bile değiştiremediniz.
Varil Bidonları 10 yıldır değişmedi.
BELGE

in
2004 vaad

iz.
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Varil Olmayan Çöp Bidonlarını İlçede bir kaç yerde görebilirsiniz.
Bunların konduğu yerler ise Özel Kişilerin binalarının önü.
İlçe Genelinde özellikle orta halli insanların yaşadığı yerlere varilden kesilmiş çöp bidonlarını koydunuz. 10 yıldır hiç değişmedi.
BELGE

BELGE

Yukarıda da görüldüğü gibi ilçenin bir kaç yerinde yeni çöp bidonları koydunuz.
Koyduğunuz yerler bazı özel kişilerin binalarının önleri. Bu ayrımcılık mı yoksa
tesadüf mü? Yukarıda görülen çöp bidonlarının aynısını ilçenin tamamına neden
koymadınız da sadece göstermelik bir kaç yere koydunuz?...
BELGE

GAZETELERDE BOY BOY
FOTOĞRAFLARI YAYINLANAN
TÜRKİYENİN EN GÜZEL 10 İLÇESİ
OLAN TURİSTİK ŞEHİR BEYPAZARI’NIN GÖSTERİLMEYEN
GÖRÜNTÜLERİ >>>>>>>>>>>>>>>>>>
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2004-2005 döneminde gerçekleştirmeyi planladığımız 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 edilecektir 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 giydirme 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?

BELGE

BELGE

BELGE

10 yılda Çöplük Alanını Bile Değiştiremediniz?
Bu çöp bidonları Turistik İlçemize yakışıyor mu?

2004-2005 döneminde gerçekleştirmeyi planladığımız 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?...
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BELGE

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

Cep:0.532.557 98 53

BEYPAZARINDA HAVA AMBULANS HİZMETİ İLE
HASTALAR 20 SEFER ANKARAYA ULAŞTIRILDI
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

BEYPAZARI

BAKAN ATALAY:
NALLIHAN'IN
ÇEHRESİNİ
DEĞİŞTİRMEK
MHP'li Yavaş, canlı yayında Gökçek
İSTİYORUZ
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.

ve Karayalçın'dan randevu istedi

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.

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 gerçekleştirilen 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.

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.

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

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürü Ömer
BALIBEY Beypazarını ziyaret etti.

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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MEHMET GÖKSU
SAADET PARTİSİ
BELEDİYE BAŞKAN
ADAYI

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.

İstediğiniz Kategoriye Göre
Bilgisayar Toplanır.
Bizim Fiyatlarımıza Başka Yerden
Bilgisayar Bulamazsınız.

Her türlü bilgisayar ürünleri için fiyat alınız.

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, "Nallıhan'ın Çehresini
Değiştirmek İstiyoruz." Dedi.
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 kampanyasını 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' diyerek 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 önemini bildiklerini, eksik ünitelere doktor gönderecekleri sözünü verdi.
Atalay, ayrıca Nallıhan'a yüksekokul açma müjdesini 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.

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

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 değişiklik 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 esecek.
İç Anadolular dikkat: 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 birlikte kar yağışı gelecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek
ve en düşük sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: 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) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.
Ankara yine yağmurlu ve rüzgarlı, Pazar günü yağış
karla karışık yağmura dönüşebilir. 13 / 5
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
geçecek. Yağışlar sabah saatlerinde kuvvetli olacak.
İstanbul’da yağmur sürüyor, yarın yine şiddetli yağabilir. Rüzgar yarın hafifliyor. İstanbul Cumartesi’den
itibaren yaklaşık bir hafta çok soğuk havanın etkisinde
kalacak. 10 / 6
İzmir: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gökgürültülü
sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; güney ve güneybatı
(Lodos) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Barajların doluluk oranının çok düşük
olduğu İzmir’de yağmurlar en üz üç gün daha sürecek
ve yarın soğuma başlıyor. 13 / 8
Adana: 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) yönlerden kuvvetli esecek. 16 /10
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 24 /12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 23 / 13
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu geçecek. (Gece ve
sabah saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı
görülecek) 4 / -3
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 12 / 2
Bursa: iki gün sağanak yağmur, Pazar günü ise karla
karışık yağmur olacak. 12,
Eskişehir’de 10,
Sıcaklık (ºC)
12,5
Sivas’ta 9 derece
Nem (%)
50
Beypazarı’nda ise son 6
günlük hava tahmin
raporu ise şöyle;

14 Şubat Cumt.
En Yüksek
9°C
En Düşük
4°C

17 Şubat Salı
En Yüksek
4°C
En Düşük
0°C

Basınç (hPa)
1004,7
.......
Görüş (km)
Rüzgar (km/sa) Güneydoğudan 6

15 Şubat Pazar
En Yüksek
6°C
En Düşük
2°C

18 Şubat Çrşam.
En Yüksek
1°C
En Düşük
-3°C

16 Şubat P.tesi
En Yüksek
4°C
En Düşük

1°C

19 Şubat Perşem.
En Yüksek
0°C
En Düşük
-2°C

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

DİJİTAL BASKI MERKEZİ
Kaşeleriniz 10 Dakikada hazır

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
Orta Anadolu A.Þ. Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA
K. Çelen Gsm:0.532.557 98 53 -0.542.762 51 63

