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BBEEYYPPAAZZAARRII

DDPP SSEEÇÇİİMMEE ÖÖNNDDEE GGİİRRİİYYOORR
Şirketimiz tarafından 
ilçe genelinde başlat-
tığımız Anket çalış-
mamız devam ediyor. 
İlçenin tüm mahalle
ve sokaklarında hatta
sitelerde yaptığımız
anket çalışmamız
sonuçlanmak üzere.
İlçenin anket yapıl-

mayan diğer böl-
gelerinde de anket
çalışmamız devam
ediyor. 
Anket çalışması
İlçemizin bir çok böl-
gesinde sonuçlandı.
Diğer bölgelerde
anket çalışmalarımız
devam ediyor. Yapılan
anket sonuçları aşağı-
da görüldüğü şkilde
% olarak verilmiştir. 
Bu bölgelerde 849
kişi üzerinde yapılan
anket çalışmasına
göre Genel Anket
sonucunu açıklıyoruz.

DDPP İİbbrraahhiimm DDeemmiirr
%% 3355..2222

MMHHPP--CCeennggiizz ÖÖzzaallpp 
%% 3322..3399

AAKKPP--TTuunncceerr
KKAAPPLLAANN    %% 1199..9900
CCHHPP--İİssaa VVaarrllıı %% 22..2244
SSPP--MMeehhmmeett GGÖÖKKSSUU

%%00..4477
KKaarraarrssıızz        %% 99..7777
Şirketimiz tarafından
ilçemizin diğer böl-
gelerinde de anket
çalışmamız devam
ediyor. Anket çalış-
mamız tamamlandık-
tan sonra tekrar genel
sonucu ilçe halkımızla

paylaşacağız. 
Yapılan anket sonucu-
na göre anket yapılan
yerlerin tamamında
Ak Parti-Tuncer
Kaplan 3 ncü parti,
MHP-Cengiz Özalp
bazı bölgelerde 1 nci
çıkmakta. MHP’nin
birinci çıktığı bölgel-
erde DP-İbrahim
Demir 2 nci çıkmakta.
Anket yapılan diğer
bölgelerin tamamında
ise DP-İbrahim Demir
birinci parti çıkmakta. 
Anket yapılan böl-
gelerin genelinde ise

% 3 farkla DP adayı
İbrahim Demir önde
gitmekte. 
DP -İbrahim Demir
de yükseliş devam
ederken, MHP de
düşüş göze çarpmak-
ta. AKP ise %15-%19
arasında gidip
gelmekte. Eldeki
anket sonuçlarına
göre MHP % 3 lik bir
parkla DP’nin
arkasında, AKP ise %
12.49 luk bir farkla
MHP’nin arkasında
yer almakta. CHP
adayı İsa Varlı ise

%2.24 le 4 ncü parti,
SP-Mehmet Göksu ise
% 0.47 ile 5nci parti
durumunda. DSP-
Mehmet Özdoğan %
0 görünmekte.  İlçede
ilk defa büyük çaplı
bir araştırma yapan
şirketimiz halkımızın
nabzını tutmaya
devam ediyor. 
Ak Parti Genel
Başkanı ve Başbakan
Recep Tayyip
Erdoğan’ın Beypazarı
ziyaretinden sonra son
bir anket çalışması
daha yapılacak. Anket

çalışmamızda sor-
duğumuz diğer konu-
larla ilgili anket

araştırmamızı
önümüzdeki sayılarda
açıklayacağız 

Beypazarı SGK
Hizmete Başladı

HHaabbeerrii 22’’ddee
8 Mart Kadınlar günü
nedeniyle Beypazarı’na
Özel tur

HHaabbeerrii 22’’ddee

İbrahim Demir Seçim gezilerini
sürdürüyor HHaabbeerrii 33’’ddee
Cengiz Özalp Seçim
Gezilerini sürdürüyor

SSaayyffaa 33’’ddee

Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Melih
Gökçek, Beypazarında
vatandaşların arsenikli su
içtiğini iddia etti. 

HHaabbeerrii 22’’ddee

HHAABBEERR 
ÝÝSSTTÝÝHHBBAARRAATT

TTeell::776622 5511 6633

BİLİŞİM GÜVENLİĞİ
SEMİNERLERİ
DEVAM EDİYOR…

HHaabbeerrii 33’’ddee
Beypazarı’nda
Seçime Doğru

HHaabbeerrii 44’’ddee

Ak Parti Kıbrıscık’ta
seçim çalışmalarına
başladı. HHaabbeerrii 33 ddee
Cengiz Özalp Semt
Pazarı Esnafını Gezdi

HHaabbeerrii 33’’ddee

ŞŞİİRRKKEETTİİMMİİZZ TTAARRAAFFIINNDDAANN YYAAPPIILLAANN BBEEYYPPAAZZAARRII GGEENNEELLİİ AANNKKEETTİİNNEE GGÖÖRREE
DDPP AADDAAYYII İİBBRRAAHHİİMM DDEEMMİİRR 33 PPUUAANN ÖÖNNDDEE GGİİDDİİYYOORR

FORUM
Kemal ÇELEN

NNiiyyeett hhaayyıırrssaa aakkiibbeettttee hhaayyıırrddıırr
Seçime 19 gün kaldı. Tüm adaylar canla başla
Beypazarı’nda seçim almak için canla başla
çalışıyorlar. 
5 yılda bir gelen seçimler nedense bu dönem çok
soğuk geçiyor. 
Eskiden seçimlere halkın katılımı daha yoğun
olurdu. Son yıllarda seçimlere halkın katılımı
eskisi gibi değil. YYaazzssııssıı SSaayyffaa 22’’ddee

kemalcelen@ortaanadoluas.com

MMÜÜHHÜÜRR VVEE KKAAŞŞEELLEERRİİNNİİZZ
2200 DDAAKKİİKKAADDAA TTEESSLLİİMM  TTeell::77662255116633

BBaaşşbbaakkaann 1177 MMaarrtt’’ttaa BBeeyyppaazzaarrıı’’nnddaa
Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, miting listesine
son anda iki kritik ilçe
ekledi. Erdoğan,
MHP'nin kalesi olarak
görülen Beypazarı ve
Elbistan'da da miting
yapma kararı aldı.
29 Mart 2009 tarihinde
yapılacak yerel seçimlere
kadar 67 ilde miting
yapacak.
BBaaşşbbaakkaann EErrddooğğaann,, mmiitt--
iinngg lliisstteessiinnee kkrriittiikk iillii
iillççeeyyii ddee ddaahhiill eettttii..
Erdoğan, 1989 yılından
bu yana MHP tarafından
yönetilen
Kahramanmaraş'ın
Elbistan ilçesi ile iki
dönemdir MHP'nin

elinde bulunan Beypazarı
ilçesinde de miting
yapma kararı aldı.
Geçtiğimiz hafta
Kahramanmaraş'ta mit-
ing yapan Başbakan
Erdoğan, 10 Mart'ta ikin-
ci kez aynı şehre
giderek, Elbistan'da mit-
ing yapacak. 21 Mart
Nevruz Bayramı'nda da
Ankara'da miting gerçek-
leştirecek olan Erdoğan,
il mitinginden önce 17
Mart Salı günü
Beypazarı'nda halka
hitap edecek.
Erdoğan'ın, iki dönemdir
MHP'nin elinde bulunan
Beypazarı'nda miting
yapmayı özellikle iste-

diği öğrenildi. Beypazarı
Belediye Başkanı
Mansur Yavaş, bu dönem
MHP'nin Ankara
Büyükşehir Belediye
Başkan adayı olarak gös-
terildi. Başbakan
Erdoğan ise çekişmeli
geçecek Ankara yarışı
için ağırlığını koymuş
olacak. 
Bu arada Başbakan
Erdoğan, partisinin 13
Mart'ta gerçekleştirilecek
Eskişehir mitingine hızlı
trenle gidecek.
Erdoğan, 13 Mart Cuma
günü ilk seferine başlay-
acak olan hızlı trenin ilk
yolcusu olacak.
Ulaştırma Bakanı

Yıldırım ile birlikte
Ankara-İstanbul Hızlı
Tren Projesi'nin Ankara-
Eskişehir bölümünden
oluşan 1. etabının açılış
törenine katılacak olan
Erdoğan, törenden önce
tren hakkında bilgi
alarak, kokpitte
incelemelerde bulunacak.
Erdoğan, daha sonra
saatte 250 kilometre hız
yapan trenle Eskişehir'e
gidecek. Erdoğan,
Eskişehir'deki törenin
ardından partisinin seçim
mitingine katılacak.
Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın Beypazarı’na
gelişi ile ilgili Trona
madeninde üretime

başlama tesislerinin
açılışı ile ilçe
merkezinde binası
yapılan yeni oklulların
da açılışlarının yapıla-
cağı öğrenildi. 
Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın Beypazarı’na
gelişinde Ak Partili
olmayan seçmenlerinde
karşılama yapacağı ve
Hanlar önünde yapılması
planlanan mitingede
katılacakları ve
Başbakan’ı izleyecekleri
öğrenildi. İlçe
merkezinde yapılağı
öğrenilen mitingin kala-
balık olması bekleniyor.
Ak Partiye oy vermeye-
ceklerinde Başbakan
Erdoğan’ı görmek ve
konuşmasını izlemek için
Miting alanında hazır
bulunacakları öğrenildi.

Demokrat Partiye katılımlar devam ediyor. 
Geçtiğimiz haftalarda başlayan katılım ve destek
toplantıları DP’de devam ediyor. 
Genç Parti ve Aydınlık Türkiye Partisi İlçe
Başkanları DP Belediye Başkan adayını arayarak
yerel seçimde partilerinin kendisini desteklemek için
seçim irtibat bürosunda katılım yapacaklarını
söylediler. 
08.03.2009 Pazar günü DP seçim bürosunda DP
adayı İbrahim Demir’i desteklemek için ATP İlçe
teşkilatı 300 kişilik ekiple, GP İlçe Teşkilatı da 126
kişilik ekiple Basın’ın da hazır bulunduğu destek
katılım toplantısı ile  DP saflarında yer aldılar. 
ATP İlçe Başkanı Salim Köroğlu ve GP İlçe Başkanı

Nurullah Açıkgöz DP’ye üye olarak katılım değil,
Belediye Başkanlığının kazanılması için gönüllü
destek katılımı olduğunu belirttiler. 
Alkışlarla karşılanan grup Seçim bürosunda düzenle-
nen destek töreni ve konuşmalarla destek işbirliğini
güçlendirdiler. 
ATP İlçe Başkanı Salim Köroğlu parti teşkilatları
içinde ilçe başkanlığı ve üyeleri ile yapılan temayül
yoklamalarında kendi partililerinin % 85’i İbrahim
Demir’in desteklenmesi yönünde görüş birliği çıktığı
bu yüzden Parti üyelerinin ve yönetimin istişaresi
sonucunda DP adayı İbrahim Demir’i destekleme
kararı aldıklarını belirterek seçimde teşkilat olarak
verilen her görevi yerine getireceklerini ve İbrahim

Demir’in yanında yer alacaklarını teyit ettiler.
Köroğlu yaptığı konuşmada destek kararlarının aday-
da aradıkları dürüstlük, liyakat ve tecrübe gibi şart-
ların İbrahim Demir’de bulunması nedeniyle
alındığını belirtti. Genç Parti İlçe Başkanı Nurullah
Açıkgöz de parti ve teşkilatı adına yaptığı konuşmada
desteklerinin İbrahim Demir’e olduğunu
Beypazarı’nın kaderinin ehil ellere teslim edilmesi
inancı içinde güven duyduğumuz ve tecrübesine
inandığımız İbrahim Demir ile birlikte bu seçim
sürecinde birlikte hareket edeceklerini beyan ettiler.
Salon Başkan İbrahim sloganları ile coştu. DP
Belediye Başkan Adayı İbrahim Demir ise GP ve
ATP ilçe başkanlarına ve katılımcılara teşekkür etti. 

BBeeyyppaazzaarrıı''nnddaa eelleekkttrriikk
kkeessiinnttiissii!! 
Dağıtım şebekelerinde
planlanan yıllık periyo-
dik işletme, bakım,
onarım ve tesis çalış-
maları nedeniyle 1 Mart
Pazar günü
Beypazarı’nda  elektrik
kesintisi uygulandı.
Başkent Elektrik
Dağıtım A.Ş'den yapılan
açıklamaya göre,
Beypazarı Ayvaşık
Mahallesi, Boztepe
Mevkii, Çağrıkent,
Boztepe villaları ve
civarında 09.00-14.00
saatleri arasında elektrik
kesintisi yapıldı. 
9 Mart Pazartesi günü 
Beypazarı Ayvaşık
Mahallesi, Boztepe
Mevkii, Çağrıkent,
Boztepe villaları ve
civarında 09.00-14.00
saatleri arasında elektrik
kesintisi yapıldı. 

SSAAĞĞDDUUYYUU DDPP DDEE BBİİRRLLEEŞŞİİYYOORR
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YYAAZZII DDİİZZİİMMİİZZ

YYAAKKIINNDDAA DDEEVVAAMM EEDDEECCEEKK
Güncel haberler nedeniyle Balonlar
Patlıyor yazı dizimize ara verdik.

Tuncer Kaplan Seçim
gezilerini Sürdürüyor

HHaabbeerrii 44 ddee

Sabah Gazetesinde Yayınlanan Beypazarı Gerçeği Haberlerine Yapılan
Tepkilere Bölge  Ekleri  Koordinatörü  Ersin RAMOĞLU Açıklama
Getirdi.                                                                                 HHaabbeerrii 44’’ddee
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09 Mart 2009 Pazartesi

Seçime 19 gün kaldı. Tüm adaylar canla başla
Beypazarı’nda seçim almak için canla başla çalışıy-
orlar. 
5 yılda bir gelen seçimler nedense bu dönem çok
soğuk geçiyor. 
Eskiden seçimlere halkın katılımı daha yoğun olur-
du. Son yıllarda seçimlere halkın katılımı eskisi
gibi değil. Daha doğrusu seçimler sanki halkın
umurunda değil.
Bazı seçmenlerimiz partilerdeki hiç bir adayı
beğenmiyor ve tepki olarak sandığa gitmeyeceğini
söylüyor. Bu işin vebali var diyor. 
Her kes kendince haklı. 
Sandığa gitmemek çözümsüzlüğü gidermek mi?
Hoşnutsuzluğu değiştirmek mi? Şikayet edilen
meselelerin çözümü mü? Sen oy kullanmazsan
senin istemediğin biri seni yönetmeye devam eder.
Sandığa gitmemekle neyi çözmüş oluyoruz.
Vebalse sandığa gitmemek daha büyük vebal. Belki
senin oyunla kötünün en iyisi gelecek ve bir nebze
de olsa senin beklentilerin yerine gelmiş olacak.
Sandığa gitmemek bana dokunmayan yılan bin yıl
yaşasın demek değil mi? Şikayet edilen sistemin
devamının gelmesi değil mi? Değişim diyoruz.
Sandığa gitmemekle hangi değişimi sağlayabile-
ceğiz. 
Sandığa gitmeyenlerin şikayete hakkının
olmadığını iddia ediyorum. Sorunların çözümünde
tarafsızlık çözümsüzlüğe ve sıkıntıya da ortak
olmak demektir. Başatrısızlığa prim vermek demek-
tir. Başarısızlıkların görsel tanıtımlar ve reklamlarla
başarı gibi gösterilmesine göz yummak demektir. 
Yerel yönetimde el emin insanı seçmek demektir. 
Gitmemekle el emin olmayan, ehil olmayan insan-
ların gelmesini sağlamak ve buna oy vermek
demektir. Oy vermemek neyi değiştirecek ben
anlamış değilim. 
Bir kaç yerde ben sandığa gitmeyeceğim ve oy kul-
lanmayacağım bunun vebaline ortak olmak istemiy-
orum gibi bazı sözlerle karşılaştığım için bu yazıyı
yazma gereği duydum. 
Sandığa gitmemek susmak demektir. Sustukça
sıranın sana geleceğini de unutmayalım. Susmak
demek zalim yönetime rıza göstermektir. Yanlışa
prim vermek demektir. Başarısızlığı alkışlamak
demektir. Sonrasında hayıflanmak ise boşunadır. 
Sorunların çözümüne ortak olmayanların şikayete
hakları yoktur. 
Beypazarı’nda geçmiş sayılarda da yazdım. 
Beypazarı’nda şahsım olarak MHP adayı Cengiz
Özalp’le de çalışabilirim, Ak Parti adayı Tuncer
Kaplan ile de çalışabilirim. DP adayı İbrahim
Demir ile de çalışabilirim. CHP adayı İsa Varlı,
DSP adayı Mehmet Özdoğan, SP adayı Mehmet
Göksu ile de çalışabilirim. Hiçbiriyle sorunum da
yok. Büyüklere abi derim, benden küçük olanlarda
bana abi derler. Abi sevginin bir ifadesidir. Ben
sevmediğim veya resmi davranmam gereken insan-
lara bey veya beyefendi derim arama mesafe
korum. 
Benim çizgim bellidir. 1974 yılından bu yana Milli
Görüş çizgisinden geldim ve çizgimde zikzaklarım
olmadı. Bu günde Milli Görüşün partisi Saadet
Partisindenim. Genel seçimlerde çizgim hiç
değişmedi ama yerel seçimlerde il genel meclisi
seçimlerinde partimden başka bir partiye oy ver-
medim ama belediye başkanlığı ve belediye meclisi
seçimlerinde ilçenin geleceğini, kendi geleceğim-
den ve parti geleceğinden üstün tuttum ve kendi
doğrularımca ilçe için en hayırlı olacak adaya
destek verdim. O adayın kazanması için de arkasın-
da yer aldım ve destek verdim. 2009 Yerel seçim-
lerinde de DP adayı İbrahim Demir’in en doğru
seçim olacağına inanıyorum. Bu yüzden onu
destekliyorum.  9 ay öncede söylemiştim.
Niyeti hayır olanın akıbetide hayır olurmuş.
Sonucun ilçemize hayırlı olmasını dilerim. 
Gazeteciler tarafsızdır ama doğrunun tarafı olma
gibi de tercihleri vardır. 

FFOORRUUMM
Kemal ÇELEN 

kemalcelen@ortaanadoluas.com

NNiiyyeett hhaayyıırrssaa aakkiibbeettttee hhaayyıırrddıırr

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

BBEEYYPPAAZZAARRII SSGGKK
HHİİZZMMEETTEE BBAAŞŞLLAADDII

Ankara'da açılışı yapılan 12
Sosyal Güvenlik Merkezi
vatandaşın ayağına hizmeti
götürecek. Vatandaşlar kilo-
metrelerce yolu gelmeden
bulundukları ilçelerde
emeklilik, sigorta, sağlık
karnesi işlemlerini hallede-
bilecek.
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Faruk
Çelik, Reformdan önce
esnaf 240 gün prim
yatırarak sağlıktan yararlan-
abiliyordu. Esnaf olarak
239 gün prim yatırdıysa
hastaneye gidemezdiniz.
SSK'lıların 90 gün prim
yatırması gerekiyordu. 89
gün yetmiyordu. Memurlar
için 1 gün bile yetiyordu.
Memur birinci sınıf, SSK'lı
ikinci sınıf, Bağ-Kurlu

üçüncü sınıf vatandaştı.
Şimdi bütün bunları bir
ayda birleştirdik. 30 gün
prim yatıran vatandaş sağlık
hizmetlerinden yararlanma
imkanına kavuşmuş oldu."
değerlendirmesini yaptı.
Bağkurlular ise halen 3 ncü
sınıf vatandaş olduklarını
iddia ederek prim borçların-
dan dolayı yıllardır Sağlık
sigortasından yararlana-
madıklarını belirterek bu
sorun ne zaman çözülecek
diye soruyorlar. Bağkurlu
olup prim borcu olan
esnafın sigortalı çalışan
eşinin sağlık sigortasından
da yararlanamıyor diyen
vatandaşlar sorunlarının
çözülmesini istiyor. 
Beypazarı, Şereflikoçhisar,
Pursaklar, Ostim,

Kızılcahamam, Etimesgut
merkezleri hizmete girdi.
Vatandaşlar Ankara'ya
gitmeden bütün işlemlerini
bu merkezlerde  gerçek-
leştirecekler.
Beypazarı’nda kurulu bulu-
nan Bağ-Kur İrtibat Bürosu
SGK Bölge Müdürlüğü
haline dönüştürülerek Gazi
Gündüzalp İş Merkezinde
faaliyet gösterdiği adresten
taşınarak Hamzalar Mevkii
karşısında Alparslan Türkeş
Bulvarı üzerindeki yeni
yapılan binaya taşındı.
Hizmetlerine bu adreste
devam etmeye başlayan
SGK’nın halen prim tahsi-
latlarını yapaadığı öğrenil-
di. 

ÞÞÝÝÝÝRRLLEERRÝÝNNÝÝZZ
İİBBRRAAHHİİMM BBEEYY
Sevgi tükenmez seven yürekte
Güç eksilmez çalışan bilekte
Bitsin hasret vuslata erekte
Bekliyoruz seni İbrahim Bey.

Onbeş yılı aşkın tecrüben var
Gerçek bu, kim edebilir inkar?
Pek çok bekledik bugüne kadar
İstiyoruz seni İbrahim Bey.

Hem evin belli, hem adresin
Acı-Tatlı hergünümüzdesin
Çekemeyenler ne derse desin!
Biliyoruz seni İbrahim Bey.

O’ndan öncesi, O’ndan sonrası
Yaptı halk vicdanında kıyası
Hizmette önde, var mı dahası?
Seviyoruz seni İbrahim Bey.

Ne karavana, ne karambola
Tecrübesi olan gider yola
Yürü! Vermek yok mola!
Tanıyoruz seni İbrahim Bey!

Ne yaparsın bir kere aldandık
İçi boş pembe hayallere kandık
Yine geldi önümüze sandık
Seçiyoruz seni İbrahim Bey!

SEÇİYORUZ SENİ İBRAHİM
BEEEEEY!

GGEELLİİYYOORR
Haksızlıklara boyun eğmeyen
Halkın sorununu dinleyen
Doğruluk dürüstlük yolunda
yürüyen
Demokrat Parti ile
İBRAHİM DEMİR geliyor.

Koltuğu değil vatandaşını seven
Pratik çözümler üreten
Halkını ezip üzmeyen
Demokrat Parti ile
İBRAHİM DEMİR geliyor.

Kaybetme korkusu olmayan
İnsanlara kin duymayan
Herkesi güler yüzle karşılayan
Demokrat Parti ile
İBRAHİM DEMİR geliyor.

Mücadeleci, hizmet için koşan
Yüreğinden sevgi taşan

Sorunlar dağ olsada aşan
Demokrat Parti ile
İBRAHİM DEMİR geliyor.

Eleştiriyi dikkate alacak
Vatandaşa da fikir soracak
Sorun değil, çözüm olacak
Demokrat Parti ile
İBRAHİM DEMİR geliyor.

Gönül sarayını yıkmayacak
Adil ve adaletli olacak
Söylediğinin arkasında duracak
Demokrat Parti ile
İBRAHİM DEMİR geliyor.

Güneş balçıkla sıvanmaz
Demir’i zincire vursanda, durmaz
Sen Beypazarısız, Beypazarlı
sensiz olmaz
Demokrat Parti ile
İBRAHİM DEMİR geliyor.

Kaderde var ise engellenemez
Alın çizgisi milanda da silinmez
Vatan sevgisi, başka şeye benze-
mez
Demokrat Parti ile
İBRAHİM DEMİR geliyor.

Şahlanmışta geliyor kırat
İyi düşün, oyunu ata at
Bu turizm canlanacak kat kat
Demokrat Parti ile
İBRAHİM DEMİR geliyor.

At sahibine göre kişner
Üstündeki mert ve er
İşte meydan işte yer
Demokrat Parti ile
İBRAHİM DEMİR geliyor.

Temellerini atıp, alt yapıyı kuran
Genciyle yaşlısıyla bir olan
Uşakgöl köyünde doğan
Demokrat Parti ile
İBRAHİM DEMİR geliyor.

Nisan yağmurları gibi oylar
yağacak
Bereketli hayırlı olacak
Sandıklardan birinci çıkacak
Demokrat Parti ile
İBRAHİM DEMİR geliyor.

ZZeehhrraa TTEEKKİİNN

OOKKUUYYUUCCUU KKÖÖŞŞEESSİİ

Seymenler gazetesini okurken Sn. Mehmet
Uzunoğlu' nun yazısının kusursuzluğu ve bilgi biriki-
mi dikkatimi çekti ve içimde yazıyı kendisinin  yaz-
madığına dair bir  şüphe uyandı . Kısa bir araştırma
sonrası '' yüz yılın fırsatı '' başlıklı yazının kendisine
ait olmadığını... Yazının tamamının LDP eski lideri
Sn. Besim Tibuk' a ait olduğunu gördüm. Gazetecilik
zevkli bir o kadarda ciddiye alınması gereken bir
meslektir. Mesleğinize saygı duyduğum için böyle
bir olayı size bildirme ihtiyacı hissettim. Köşe
yazarlığı adı altında başkalarının fikirlerini google
dan kopyalayıp yapıştırarak şahsın bu fikirlerini
kendi fikri gibi Beypazarı halkına iletmesi ve Alıntı
olduğunu belirtmeden gelen övgüleri kabul etmesi
gazetecilik ekolü ile ters düşmektedir. Kendisinin bu
konuda yapması gereken en güzel davranış okuyucu-
larından özür dilemesidir bu benim şahsi
görüşümdür. Şahısla bir tanışıklığım olmadığı gibi
mesleğe saygıyı ilke edinmiş siz gazetecilerin
konuyu köşenizde aydınlatacağınızı düşünerek bu
yazıyı size yazmayı bir vatandaşlık görevi olarak
gördüm.  konu ile ilgili linklere bakarak yazının asıl
sahibinin Sn. Besim Tibuk olduğunu göreceksiniz.
İnsanların fikirlerini  paylaşmak güzeldir, ancak
kendi fikrimiz gibi göstermeden. 

Çalışmalarınızda başarılar....

Sn. Mehmet uzunoğlu nun metninin bulunduğu adres
http://www.segmenlergazetesi.com/haberdetay.asp?I
D=260 

Sn. Besim  Tibuk‘a ait yazının bulunduğu adres
http://www.genbilim.com/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=3978

Gazetemize mail atarak okuyucu duyarlılığını
gösteren bir okurumuzun yazısını aynen yayınlama
gereği duyduk. Tüm okuyucularımızın duyarlı
olmaları Beypazarı Basın ve yazarlığı açısından
önem arzetmektedir.  Okuyucumuza teşekkür ederiz.

PPrriimm bboorrccuu oollaann BBaağğkkuurrlluullaarr ssiiggoorrttaallıı ççaallıışşaann eeşşiinniinn ssaağğllııkk ssiiggoorr--
ttaassıınnddaann ddaa yyaarraarrllaannddıırrııllmmııyyoorr.. BBaağğkkuurrlluuyyaa SSaağğllııkkttaann ffaayyddaallaann--
aabbiillmmeessii iiççiinn YYeeşşiill kkaarrtt aallıınnmmaassıı ttaavvssiiyyee eeddiilliiyyoorr
PPrriimm BBoorrccuunnddaann ddoollaayyıı SSaağğllııkk SSiiggoorrttaassıınnddaann yyaarraarrllaannaammaayyaann
BBaağğkkuurrlluullaarr hhaalleenn 33 nnccüü ssıınnııff vvaattaannddaaşş..

88 MMaarrtt KKaaddıınnllaarr
ggüünnüü nneeddeenniiyyllee
BBeeyyppaazzaarrıı’’nnaa
ÖÖzzeell ttuurr
Mart Dünya Kadınlar Günü'nün pazar gününe 
rastlamasını fırsat bilen turizm acenteleri,
Türkiye'nin dört bir yanına ''kadınlara özel turlar''
düzenledi. Özellikle günübirlik turların yer aldığı bu
seçeneklerde, kadınlar, 8 Mart'ı Ilgaz, Abant,
İstanbul, Beypazarı, Amasra,  Kartalkaya ve
Kapadokya gibi turistik mekanları gezerek geçirdiler.

AAnnkkaarraa BBüüyyüükkşşeehhiirr
BBeelleeddiiyyee BBaaşşkkaannıı
MMeelliihh GGöökkççeekk,,
BBeeyyppaazzaarrıınnddaa
vvaattaannddaaşşllaarrıınn
aarrsseenniikkllii ssuu iiççttiiğğiinnii
iiddddiiaa eettttii.. 
Başkan Gökçek, sabah saat-
lerinde bir televizyon kanalında
katıldığı canlı yayında
Beypazarı'nda arsenik iddi-
alarını gündeme getirdi.
Gökçek, Beypazarı'nda ciddi
derecede arsenikli su olduğunu
ileri sürerek, "İzmir'in arsenikli
su kullandığını açıklamıştım.
Medya ve muhalefet üzerime
geldi. Beypazarı Belediye
Başkanı Sayın Yavaş,
'Kızılırmak suyu içilmez' diyor.
Kızılırmak suyunun içilemeye-
ceğine dair bir kişi rapor ortaya
koysun. Ben de bütün araştırma
ve çalışmalarıma göre şunu
iddia ediyorum: 
Beypazarı'nın suyunda ciddi
oranda arsenik var. Beypazarı
İzmir'in suyu ile aynı oranda
arseniğe sahip. Sayın Yavaş
çıksın suyun arsenikli olmadığı-
na dair kamuoyunu bil-
gilendirsin. İzmir'in suyunu
açıklarken muhalefet olduğu-
muz için açıklama yaptığım
konuşulmuştu. Daha sonra
arsenikli olunca kamuoyu yalan
söylemediğimi gördü. Yavaş,
Beypazarı'nda arsenikli su
olmadığını raporları ile tüm
Beypazarılı vatandaşlara açık-
lasın" şeklinde konuştu. 
Öte yandan Gökçek, 29 Mart
yerel seçimlerine 24 gün kala
rakipleri olan CHP'li Murat
Karayalçın ve MHP'li Mansur
Yavaş'ın hiçbir projelerinin
olmadığını savunarak, "Sayın
Karayalçın ve Yavaş bir tane
proje açıklamadılar. Ulus
Projesi, Çamlıdere suyu projesi
diyorlar. Zaten bunları ben
yapacağım, benim projelerim.
Kendilerini proje açıklamaya
davet ediyorum" diye konuştu.
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Yaklaşan yerel seçimler öncesinde seçim geziler-
ine başlayan MHP Beypazarı Belediye Başkan
Adayı M. Cengiz Özalp, beraberinde MHP

Beypazarı İlçe Teşkilatı ve Meclis üyesi adayları
ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundu.
29 Mart’da yapılacak olan yerel seçimler için
geriye sayım sürerken,  MHP Beypazarı
Belediye Başkan Adayı M. Cengiz Özalp, esnaf
gezilerine ağırlık vererek Çarşı Esnaflarını
ziyaret etti
Çarşı esnafları ile samimi ortamda sohbet eden
Özalp, esnafa her türlü desteği vermeye hazır
olduklarını belirterek, ''Kapım herkese açık.
Elimden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya
çalışacağım'' dedi
MHP’li Beypazarı Belediyesinin yaptığı ve
yapacağı projeleri yakından takip ettiklerini
söyleyen esnaflar ise, Belediye Başkan Adayı
M. Cengiz Özalp’e gösterdiği ilgi ve alakadan
dolayı teşekkür ettiler.

ÖÖZZAALLPP SSEEÇÇİİMM GGEEZZİİLLEERRİİNNİİ SSÜÜRRDDÜÜRRÜÜYYOORR

AAkk PPaarrttii
KKııbbrrııssccııkk’’ttaa
sseeççiimm
ççaallıışşmmaallaarrıınnaa
bbaaşşllaaddıı..

KKııbbrrııssccııkk iillççeessiinnddee AAkk PPaarrttii tteeşşkkiillaattıı
sseeççiimm ççaallıışşmmaallaarrıınnaa bbaaşşllaaddıı.. 
Bolu Milletvekili Fatih Metin, Ak Parti Belediye

Başkan Adayı Kemal Aktaş, İl Genel Meclis  Üyesi
Adayları Murat Demirel ve Mehmet Bıdaklar,
Kıbrıscık İlçe Başkanı Osman Cabgu, İl
Teşkilatından üyeler, İlçe Teşkilatı ile birlikte büyük
bir topluluk 5 Mart Perşembe günü ilçe merkezinde
esnafı ve resmi daireleri ziyaret ettiler.
6 Mart Cuma günü de köyleri gezerek iktidarları
döneminde yapılanları anlattılar.  Gezdikleri yerlerde
halkın dertlerini dinleyerek, çözümü için söz verdil-
er. 
Gittikleri yerlerde halkın büyük bir coşku ve sevgisi
ile karşılanan  Ak Parti teşkilatı yaptıkları hizmetler-
den dolayı halkın çok memnun olduklarını 29
Martta yine büyük bir desteğin olacağını gözlem-
lediler. 
Ak Parti teşkilatı ve üyeleri olarak bize desteklerini
sürdürdükçe hizmetlerin daha da çoğalarak devam
edeceği sözünü verdler..

CCeennggiizz ÖÖzzaallpp SSeemmtt PPaazzaarrıı EEssnnaaffıınnıı GGeezzddii

CCeennggiizz ÖÖzzaallpp PPaazzaarr
EEssnnaaffıınnıı GGeezzddii
Yerel Seçim çalış-
malarını sürdüren MHP
Belediye Başkan Adayı
M.Cengiz Özalp
Çarşamba pazarında
pazarcı esnafını gezerek

esnafla sohbet etti ve
vatandaşların sorunlarını
dinledi.
Çarşamba pazarını ve
giysi pazarını kalabalık
grup ile bir boydan bir
boya dolaşan ve tez-
gahları tek tek ziyaret

etti. 
Pazarcı esnafı MHP
Beypazarı Belediye
Başkan adayı Cengiz
Özalp Pazarcı esnafının
yanı sıra alışverişe gelen
vatandaşlarla da
konuşarak destek istedi.
Beypazarı’na değer
verdiklerini dile getiren
Özalp; kapalı Pazar alanı
oluşturmak için çalışma
yaptıklarını ve 29 Martta
yapılacak olan yerel
seçimlerde bu görevin
kendisine verilmesi
halinde tüm kesimlerin
ihtiyaç ve beklentilerine
yanıt verecek bir yöne-
tim anlayışı sergileye-
ceklerini ifade etti. 
Yerel Seçim çalış-

malarını sürdüren MHP
Beypazarı Belediye
Başkan Adayı M.Cengiz
Pazar günü Semt
Pazarında pazarcı
esnafını gezdi. Esnafla
sohbet edip Mevlit
Kandilini kutlarken, 8
Mart Dünya Kadınlar
Günü sebebiyle kadın-
lara karanfil dağıttı.
Özalp, 8 Mart Dünya
Kadınlar gününe rast-
layan bu günde pazarda
alışveriş yapan kadınlara
eşi ve MHP’li kadınlar
tarafından karanfil dağı-
tarak Kadınlar Gününü
kutlayıp 29 Mart Yerel
Seçimlerinde destek iste-
di.

Kıbrıs’ta çözüme ilişkin olarak yoldaşlarca
yürütülen görüşmelerde ‘mülkiyet’ konusuna
gelindiği duyuruluyor. Konunun karmaşık olması,
çözümün önünde en büyük engel olarak durmak-
tadır. 
Kıbrıs Barış Harekatı’nın gerçekleştirildiği günden
günümüze dek konunun ciddiyetle ele alınarak
çözüme yönelik çalışmaların yapılmadığı biliniyor.
Yapılan uygulamaların da  günü kurtarmak için
belirli amaçlarla ele alınarak çözülüyor gibi
yapıldığı ise bir başka gerçek olarak karşımıza çık-
maktadır.
Buna karşın Rum tarafının, kuzeydeki kendilerine
ait olan topraklar konusunu sürekli olarak sıcak
tutarak Avrupa’daki mahkemelerde çözümler
aradığının da unutulmaması gerekiyor. Loizidu
davası ile başlayan süreç şu anda Orams davasına
dek uzanmıştır.
Diğer yandan güneydeki Türk toprakları için benzer
yolun denenmesi gerekirken en küçük bir adımın
dahi atılmadığını da söylemek durumundayız.
Benzer durumda olan Türk Vakıflarına ait toprak-
ların da kendi kaderlerine terk edildiği bir başka acı
gerçektir.  
Türk Vakıflarına ilişkin olarak 2004 yılında yap-
tığımız belgesel çalışmaları sırasında ilginç bulgu-
lara da ulaşmış bulunuyoruz. Bizlere sunulan olanak
çerçevesinde ulaştığımız belgeler ve bulguların
devletin arşivlerinde olduğunun da bilinmesini istiy-
oruz.
Mülkiyet konusunda çözümün ana omurgası olan
Vakıf toprakları, kurulduğu 1571 yılından günümüze
dek değişik evrelerden geçerek günümüze
ulaşmıştır. Bunların ayrıntılarına girmek istemiy-
oruz. 
Kıbrıs’ta siyasetçilerle yaptığımız konuya ilişkin
görüşmelerde bazı siyasetçiler, Vakıflara ait  toprak-
lar konusunun uluslararası hukukçularca incelen-
mesi gerektiği konusunda görüş açıklamışlardır.
Diğerlerinin ilgisizliğine karşın konu şu ana dek
uluslararası düzeye taşınamamıştır.
Bu ilgisizliğin devam etmesi halinde, Vakıf toprak-
larına ilişkin olarak önümüzdeki dönemde hak iddia
edemez duruma düşülebileceği kuşkusunu
taşıdığımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Toprağı
olmayan bir devletin varlığının da tartışmalı ola-
cağının biliniyor olduğunu düşünüyoruz.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde önümüzdeki
Nisan ayında seçimler yapılacaktır. Seçimler
öncesinde en azından toprak konusunda tüm siyasi
partilerin bir araya gelerek, ortak hareket etmek için
strateji üretmeleri gerekiyor. Bu toplantıda belirleye-
cekleri ortak görüşler, seçimler sonunda oluşacak
olan yeni hükümet için de bir yol haritası olacaktır.
Aksini düşünmek bile istemiyoruz. 
Şu anda tüm dünyayı sarsan yaşamakta olduğumuz
ekonomik sıkıntılar, bir süre sonra atlatılacaktır.
Buna karşın can verilerek, kan dökülerek elde edilen
topraklar konusunda adım atmayacak olan
siyasetçiler için, tarih hak ettikleri yeri onlar için
hazırlamıştır bile…  
Diğer yandan bir takım siyaset erbabı, Türkiye’de
yürütülmekte olan bazı soruşturma ve araştırmaların
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de yapılmasını
istiyorlar. Bundan neyi murat ettiklerini açıklamış
olsa idiler biraz olsun inandırıcı olurlardı.
Bu söylemi dillendirenlerin, kim olurlarsa olsunlar,
şu anda hükümet etmekte olanlar da olmak üzere,
Rum saldırılarına karşı direndikleri biliniyor. Bu
mücadele sonrasında da Türküm diyen herkesin,
onur duyduğu bir devletimizin olduğunu, kimsenin
yok sayma hakkı yoktur. 
Aradan geçen sürede ne veya neler değişti ki bu
mücadele yok sayılmak istenmektedir. Bu istekte
bulunmak aymazlık mı veya ötesi mi oluyor ne…
Bir Fransız atasözü, “Her şeyin bitti dendiği anda,
geride kocaman bir gelecek vardır” demektedir. 
Bizden anımsatması…
SEVGİ ile kalınız…

13 Şubat 2009  -  Ankara  -

AARRAA SSIIRRAA
Ahmet GÖKSAN

a.goksan@hotmail.com

DDÜÜRRÜÜSSTT OOLLAABBİİLLMMEEKK

BBİİLLİİŞŞİİMM GGÜÜVVEENN--
LLİİĞĞİİ SSEEMMİİNNEERRLLEERRİİ
DDEEVVAAMM EEDDİİYYOORR……
Bilişim Güvenliği ve
Bilişim Suçları ile
Mücadele Derneği 10.
semineri ile Ankara’da.

Yaklaşık 5 ay önce halkı bilişim güvenliği
konusunda bilgilendirmek amacıyla
başlayan seminerler hız kesmeden devam
ediyor. Bilişim Güvenliği ve Bilişim Suçları
ile Mücadele Derneği topluma bilişim bil-
incini aşılamak için çıktığı yolda emin
adımlarla ilerliyor. Dernek, 10. seminerini
Ankara Gazi Üniversitesi’nde veriyor. 
Bugüne kadar yapılmış olan ve Ankara Gazi
Üniversitesi’nde de yapılması planlanan
seminer kapsamında “Bilişim Suçları,
Kişisel Güvenlik, Ebeveyn Güvenliği,
Bilişim Hukuku” gibi konulara değiniliyor.
Seminerde katılımcıların aklına takılan nok-
taları aydınlatmak için Soru-Cevap metodu
uygulanıyor. 

Bilişim Güvenliği ve Bilişim Suçları ile
Mücadele Derneği Ankara durağında
Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa
ALTINTEPE ve Genel Sekreter Onur YIL-
MAZ ile öğrencileri bilişim güvenliği

konusunda aydınlatmayı hedefliyor. 
GÜN: 10 Mart 2009
YER: Teknik Eğitim Fakültesi Konferans
Salonu
SAAT: 14:00
GÜN: 11 Mart 2009
YER: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar
Eğitim Fakültesi
Turizm ve Ticaret Eğitim Fakültesi
Konferans Salonu SAAT: 14:00

Ayrıntılı bilgi için;
Okan ESEN

Tel: 0533 226 24 32
e-mail: eosen@bg.org.tr

Ankara İrtibat:
Onur GÖKÇE 
0544 566 1820                     www.bg.org.tr

MMeehhmmeett ÖÖZZDDOOĞĞAANN
RRüüsstteemmppaaşşaa MMaahhaalllleessii

MMuuhhttaarr AAddaayyıı

İİBBRRAAHHİİMM DDEEMMİİRR SSEEÇÇİİMM GGEEZZİİLLEERRİİNNİİ SSÜÜRRDDÜÜRRÜÜYYOORR

Demokrat Parti İlçe teşkilatı, Belediye Meclis
Üyeleri ve Belediye Başkan Adayı İbrahim
Demirİl Genel Meclisi 1. sıra adayı Ali Kökçe
Hacıkara Mahallesinde her hafta kurulan ‘’Pazar

pazarında Pazarcıların istek ve dileklerini dinle-
di ve destek istedi.
Demokrat Parti Başkan adayı İbrahim Demir’e
ilginin çok yoğun olduğu, herkesin Başkanım
diye karşıladığı gözlerden kaçmadı. 
115 kişilik bir heyetle esnaf gezisini devam
ettirirken İbrahim Demir’e destek vermek
isteyen vatandaşlardan da katılımlar oldu ve
heyet 200 kişiyi geçti. 
İbrahim Demir rüzgarının estiği bu rüzgarla 29
Mart 2009 seçimlerinde İbrahim Demir’in
büyük bir oy oranı ile ipi göğüsleyeceği izleni-
mini verdi.
Demokrat Parti heyeti pazar pazarının ardından
seçim irtibat bürolarına geçecekleri anda iki
katılım telefonu çıtayı daha da yükseltti. 



AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ
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‘’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
Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı
Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz,
Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Samsun,
Amasya, Çorum, K.Maraş, Adıyaman ve Artvin
çevrelerinde görülecek yağışların; İstanbul, Balıkesir,
Manisa, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya
çevreleri ile İzmir’in kuzey ilçelerinde kuvvetli olması
bekleniyor. Lodosun yurdun iç ve batı kesimlerinde
kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmeye devam
edeceği bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI : Marmara ile Kıyı Ege’de 3 ila 5
derece azalacak, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece
artacak. 
RÜZGAR : Güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta
kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile
Karadeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde ese-
cek. 
UYARILAR 
KUVVETLİ RÜZGAR : Rüzgarın güney ve güneybatı
(Lodos) yönlerden Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç
Anadolu ile Karadeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına
(saatte 70-80 km hızla) şeklinde esmesi beklendiğinden
yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ağaç devrilmesi,
çatı uçması, soba ve baca zehirlenmeleri vb.) ilgililerin
ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmekte-
dir. 
BUZLANMA VE DON UYARISI : Gece saatlerinde
Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don
olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara
karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli
olması gerekmektedir. 
ÇIĞ RİSK : Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu
(Erzurum, Van, Ağrı, Bitlis ve Hakkari başta olmak
üzere) ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde
(Gümüşhane, Bayburt ve Artvin) yüksek ve eğimli yer-
lerinde meydana gelebilecek muhtemel çığ tehlikesine
karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli
olması gerekmektedir.
İÇ ANADOLU : Parçalı çok bulutlu, Eskişehir çevreleri
ile akşam saatlerinde Ankara’nın kuzey ve batı
çevreleri, gece saatlerinde bölgenin kuzeybatısı
(Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Çankırı) aralıklı yağmur
ve sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; güney ve güneybatı
(Lodos) yönlerden
kuvvetli ve kısa süreli
fırtına şeklinde esecek. 

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

Sıcaklık (ºC) 3
Nem (%) 68
Basınç (hPa) 1004,7
Görüş (km) .......
Rüzgar (km/sa) Batıdan 17

OORRTTAA AANNAADDOOLLUU
RREEKKLLAAMM AAJJAANNSSII

DDİİJJİİTTAALL BBAASSKKII MMEERRKKEEZZİİ
KKaaşşeelleerriinniizz 2200 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
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SU
DAN

TASAR
RUF

ÇÇiiffttllii 5500 YYTTLL
TTeekkllii 4400 YYTTLL

2200 PPaarrççaa HHeeddiiyyeellii BBiillggiissaayyaarr KKaammppaannyyaassıı

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

FFOOTTOOÐÐRRAAFF
AALLBBÜÜMMÜÜNNÜÜZZDDEEKKÝÝ TTÜÜMM

FFOOTTOOÐÐRRAAFFLLAARRIINNIIZZ
VVCCDD -- DDVVDD AALLBBÜÜMM HHAALLÝÝNNEE

GGEETTÝÝRRÝÝLLÝÝRR..
11 CCDD AALLBBÜÜMM 113300 YYTTLL..

DDÜÜĞĞÜÜNN SSÜÜNNNNEETT NNİİŞŞAANN
VVİİDDEEOO KKAASSEETTLLEERRİİNNİİZZ

CCDD YYEE AAKKTTAARRIILLIIRR
OORRTTAA AANNAADDOOLLUU RREEKKLLAAMMCCIILLIIKK AA..ÞÞ..
GGaazzii GGüünnddüüzzaallpp ÝÝþþ MMeerrkkeezzii PPaazzaarr KKaattýý NNoo::77--3322
TTeell:: 776622 5511 6633  FFaaxx:: 776622 6677 7700  BBEEYYPPAAZZAARRII//AANNKKAARRAA

KKeemmaall ÇÇEELLEENN  GGssmm:: 00..553322..555577 9988 5533

10 Mart Salı
En Yüksek 

13°C 
En Düşük 

4°C

11 Mart  Çarşamba
En Yüksek

10°C 
En Düşük

5°C

12 Mart Perşembe
En Yüksek

13°C 
En Düşük

5°C

13  Mart Cuma
En Yüksek

12°C 
En Düşük

4°C

14 Mart Cumartesi
En Yüksek

10°C 
En Düşük

2°C

15 Mart  Pazar
En Yüksek

9°C 
En Düşük

1°C

BBeeyyppaazzaarrıı''nnddaa sseeççiimmee ddooğğrruu...... 
29 Mart'ta yapılacak yerel seçimler icin geri sayım
sürerken, partilerde seçim çalismalarına hız verdi.
MHP'nin Ankara Buyuksehir Belediye Baskan
adayının turizm kenti olarak gösterdiği Beypazarı'nda
vatandaslar evlerde temiz içme suyunun olmadığını,
çöp sorunu yasadıklarını, turist olarak gelenlerin
bulabilecekleri umumi bir tuvaletin bile olmadığını
ifade ediyorlar.
Seçimler için geri sayim sürerken, siyasi partiler de
Beypazarı'ndaki çalısmalarına hız verdi. Ankara'nın
turizm kentlerinden biri olarak gösterilen
Beypazarı'nda belediye baskan adayları projeleri ve
belediye hizmetlerinde yaşanan eksiklikleri anlatarak
seçmenin oyuna ulaşmaya çalışıyorlar.
AK Parti'nin adayı Tuncer Kaplan, Beypazarı'nın en
önemli sorunlarından birisinin su sorunu olduğunu
belirterek, "Beypazarı'na su maalesef yüzyıldır kanal-
izasyonun aktığı yerden geliyor. Bunun çözülmesi
lazım. Ikinci bir sorun asbestin dünya çapında
kanserojen madde içerdigi belirlendi. Bizim içme
suyu hatlarımız asbestli borulardan geliyor. Bizim
öncelikli projemiz Beypazarı'nın su sorununu
çözmek" dedi.
Beypazarı'nın 50 yıllık icme suyu problemini çöze-
ceklerini belirten Kaplan, "Insanlar su kuyruğu
sırasında ellerinde bidonlarla su taşıyor. Bunlar
Beypazarı'na yakışır görüntüler değil. Biz su soru-
nunu 2009-2010 yılı arasında çözeceğiz" dedi.
Belediyecilik adına Beypazarı'nda yapılan tek bir
hizmetin olmadığını savunan Kaplan, iki donem
belediye meclis uyeliği yaptığını hatırlattı.
Kaplan, "1999 yılında belediyenin hiç borcu yoktu.
Belediyemizin bu yılki bütcesi 22 trilyon lira civarın-
da. Belediyemizin 9 trilyon civarında borcu olduğunu
biliyorum. 9 trilyon lira borc yaptınız da bu borcun
karşılığında Beypazarı'na ne yaptınız? Soruyorum"
diye konuştu. Kaplan, Beypazarı'nın çöp alanı
olmadığını mezarlığın yanının çöp alanı olarak kul-
laıildığını ifade etti. Çöp kutuları olarak varillerin
kullanilmasının Beypazarı gibi turizm kentine yak-
ismadigini belirten Kaplan, çöp yerinin mezarlığın
karşısında olmasını eleştirdi. Kaplan, seçilmeleri
durumunda ilk olarak su ve cöp sorununu cozecek-
lerini söyledi.
Demokratik Parti'nin (DP) Beypazarı'ndan aday gös-
terdiği isim ise 3 donem Beypazarı'nda belediye
başkanlığı yapmış İbrahim Demir; Turizm icin gelen
turistlerin Belediye Baskanı Mansur Yavaş'in açmış
olduğu Gümüş Sarayı'na yönlendirildiğini savarak,
"Biz bunu engelleyecegiz. Oraya gitmesin demeyece-
giz. Herkesi serbest bırakacağız. Belediye Başkanının

yüzde 35 hissesi var. Dükkanda kendisinin" dedi.
Beypazarı'nda belediyeyi siyasi ve idari yükümlülüğü
olmayan ve baron olarak nitelendirdiği bazı kişilerin
yönettiğini savunan Demir, "Baronlar denen grupların
belediye işlerine müdahale etmesine izin vermeye-
ceğiz. Baronlar denen grup belediyeyi dışarıdan idare
ediyor Onlara müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.
Beypazarı'nın altyapı sorununun kendi döneminde
çözüldüğünü ifade eden Demir, ilçenin en büyük
sorununun ise çöp olduğunu söyledi.
Demir, "Çöpün kokusu insanları yaz aylarında rahat-
sız ediyor. Çöplük perişan vaziyette. Mezarlığın
karşısında Mezarlığa gidenler çöplüğü görüyor.
Çöplüğü başka yere alacağız" diye konuştu.
Beypazari'ndaki su sorununa da dikkat çeken Demir
şunları söyledi:
"Mansur Bey çıktı şaşal gibi su getireceğim dedi.
Evet şaşal su geldi. Damaca su satan firmalar geldi.
Beypazarı'nın suyu konusunda Mansur Bey'in
hiçbirışmaı olmadı. Benim dönemimde yapılan ihale
kapsamında 6.5 yılda 8 kilometre su getirdi. Şimdi de
çıkmış diyor ki Gerede'den Ankara'ya su getireceğim
diyor. Kendisi hazır ihalesi yapılmış suyu 6.5 sene
zar sor 8 kilometre getirdi. Sonrada ben Gerede'den
su getirecegim diyor" diye konustu. Belediye'yi
devrettiğinde borcu olmadığını belirten Demir, "SSK
borcundan dolayı belediyenin gayri menkullerine
haciz geldi. Belediyenin dükkanlarını sata-sata
bitiremediler. Biz yandık Ankaralı yanmasın diye
onları da ikaz edeceğiz" dedi. Demir, seçimler
öncesinde belediyeye ait dükkanların satıldığını
belirtti.
CHP'nin Beypazarı adayı Isa Varlı, Beypazarı'nın en
önemli sorununun istihdam olduğunu belirterek
"Beypazarı'nda ciddi bir sanayi yok. Tarıma dayalı
sanayının burayı kurtaracağı kanaatindeyim.
Turizmde bir noktaya gelmiş ama bu yeterli değil.
Gelen insan sabah geliyor akşam gidiyor. Daha uzun
zaman geçirebilmeleri icin ne yapabiliriz? Bunun icin
öncelikle park sorununun çözülmesi lazım.
Beypazarı'na aracı ile gelen insanların rahatlıkla park
edeceği yerler yapacağız. Rahatlıkla oturup
nefesleneceği parklar yapacagız. Bunu soylerken
gecmiste bir şeyler yaşadikta onun icin söylüyorum"
diye konuştu. Beypazarı'nın yeteri kadar temiz
olmadığını belirten Varlı, ilçeyi turizm kenti haline
getirecek çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Varlı,
"Çöplerin evlerden ayrıştırılarak hemen çöplüğe
götürülmesi, buna önem vereceğiz. Hatta vatan-
daşlara ilk günlerde çöp torbaları vereceğiz" dedi.
Belediyecilik hizmetlerine ilişkin görüşlerini

Sabah Gazetesi Bölge Ekleri Koordinatörü Ersin
Ramoğlu okurlardan gelen eleştirileri şöyle yanıtladı.
`Ben son derece titiz bir gazeteciyim. Biz bir
belediyeyi mercek altın aldık. Ne yazıktır ki, bu
gazetede bir ara `Beypazarı`nın çöpü de turistik` diye
yazabilmişiz. Muhabirleri görevlendirdim, gittiler ve
izlenimlerini yazdılar, halkla konuştular. Böylece
belediyenin gerçek yüzünü ortaya koyduk. Fotoğraflar
düzmece değildir. Biz gerçeği yazdık. Övülen o yerde
sadece makyaj var. Borç var. Su yok, borular asbestli.`

atmosfere karişan kristallerin solunum yoluna ve
akciğerlere saplandığı zaman kanserojene yol actığını
söyledi. Asbestin tedavisinin de oldukça güç
olduğunu belirten Guru, "İğne şeklindeki kristaller
özellikle akciğerlerde kanserojene yol açmaktadır"
dedi.
Asbestin ozellikle yalıtım amaçlı cok kullanıldığını
ifade eden Guru, ütü bezi, badana, gemilerde ve su
borularında da asbestin kullanıldığını belirtti. İğne
taneciklerinin solunum yoluyla vücuda girmesi duru-
munda akciğerlerde çok kısa sürede kansere yol
açtığının altını çizen Guru, "Bunun tedavisi oldukça
güçtür. Vücut tarafından atılması da oldukca güçtür"
dedi. Içme suyu borusunda asbestin kullanılmasının
imalat ve boruların tamiratı sırasında atmosfere
karısacak iğnecik şeklindeki asbest kristallerinin sol-
unum yoluyla büyük tahrişe yol actığını ve meslek
hastalıkları yönünden de çok sakıncalı bir element
olduğunu belirtti. Guru, "Kapalı alanlarda hiç kul-
lanılmamalıdır. Bu atmosfere karışacak sekilde kul-
lanım yollarında özellikle bilinçsiz sekilde kullanılan
badana yöntemlerinde oldukça sakıncalıdır. Meslek
de kullanımı sırasında kesinlikle maske kullanıl-
malıdır. Akciğer kanserine yol açmaktadır.
Tedavisinde de cok büyük güçlükler çıkmaktadır"
dedi.
MHP Beypazarı Belediye Baskan adayı Mehmet
Cengiz Özalp, görüş vermedi. 
MHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı
Mansur Yavaş ise son dönemlerde kendi ve 10 yıl
belediye başkanlik yaptığı Beypazarı ilçesi hakkında
ortaya atılan iddialara ilişkin olarak, "Allah Melih
Gökçek'i islah etsin. Ben Ankara'ya yapacaklarımı
anlatmayı tercih ediyorum. Hiç bir zaman üslübumu
bozup kirli siyasetin içinde olmayacağım" dedi.
Yavaş, iki donem belediye baskanı olarak görev yap-
tığı Beypazarı'nda içme suyu projelerinde asbestli
boruların kullanıldığı, ilçede çöp dağlarının olustuğu
ve belediyenin 9 milyon TL (9 trilyon) zarara
ugratıldığı yönünde iddiaları değerlendirdi.
Yavas, 29 Mart'ta gerceklesecek mahalli idareler sec-
imlerine sayılı  günler kala rakipleriyle didişmekten
ve polemiğe girmekten kaçındığını, bunun yerine
Ankara için gerçekleştirmeyi planladığı projelerle
gündeme gelmeyi tercih ettiğini söyledi. 
Yavaş, "Ben Ankara'ya yapacaklarımı anlatmayı ter-
cih ediyorum. Hiç bir zaman üslübumu bozup kirli
siyasetin içinde olmayacağım, ne şimdi ne de
belediye başkanı olduktan sonra" diye konuştu.

aldiığımız vatandaşlar ise Beypazarı'nın turizm
açısından önemli noktaya gelmesinden dolayı mem-
nuniyet duyduklarını ifade etti. Beypazarı'nın en
önemli sorununun çöp ve su olduğunu belirten vatan-
daşlar, evdeki çeşmelerden su içemediklerini, şadır-
vandan su taşıdıklarını belirtti. Beypazarı'na gelen
turistlerin otopark sıkıntısı yaşadıklarını, turizm kenti
olmasına rağmen umumi bir tuvaletin olmadığını
söyledi.
Gazi Universitesi Muhendislik ve Mimarlik Fakultesi
Kimya Muhendisliği Bölümünden Prof. Dr. Metin
Guru, su borularından yalıtım malzemelerine kadar
birçok üründe kullanılan asbestin ölümcül tehlikeleri
olduğunu belirtti. Guru, asbestin doğal bir mineral
olduğunu ancak asbestin iğne şeklinde kristallere
sahip olmasından dolayı imalat ve kullanım sırasında
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Yerel seçimlere sayılı günler kala Ak Parti
Beypazarı Belediye Başkan adayı Tuncer
Kaplan’da esnaf ziyaretleri ile Pazar esnafı
ziyaretlerini sıklaştırdı. İlk ziyaretlerini
elinde karanfille esnaf ziyareti yapan Tuncer
Kaplan ziyaret ettiği her işyerine karanfil
verdi. Ziyaret ettiği esnaflardan destek
isteyen Kaplan ziyaretlerinin nezaket
ziyareti olduğunu, ilçemizin sorunlarını
yakından bildiğini ve seçildiği takdirde
çözmek için elinden geleni yapacağını
belirtti. 
Tuncer Kaplan adına bastırılan projelerle
ilgili broşürlerde ev ev dağıtılmaya başlandı. 
Ak Parti 17 Martta Beypazarı’na gelecek
Başbakan Erdoğan’ı karşılama hazırlığı
içine girdi. 


