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BBEEYYPPAAZZAARRII

Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, Emniyet Genel
Müdürlüğü'ne ait
helikopter ile saat
Beypazarı'na gitti.
Erdoğan'ı taşıyan
helikopter, Atatürk
Kültür Merkezi alanın-
daki pistten hareket etti. 
Başbakan Erdoğan, mit-
ing programına aldığı

tek ilçe olan
Beypazarı'nda coşkulu
bir kalabalık tarafından
karşılandı. AK Parti'nin
seçim otobüsüyle
Beypazarı'na giren
Erdoğan, otobüsten
vatandaşları selamladı.
MHP'nin Ankara adayı
Mansur Yavaş'ın
belediye başkanlığını

yürüttüğü ilçedeki
mitinge İçişleri Bakanı
Beşir Atalay, Devlet
Bakanı Said Yazıcıoğlu,
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Zafer Çağlayan ve
Ankara milletvekilleri de
katıldı. Başbakan
Erdoğan, Hanlarönü
Meydanı'nda seçim oto-
büsü üzerinden yaptığı

konuşmada yerel yöne-
timlerde değişimin
Beypazarı'nda da gerek-
tiğini söyledi. Türkiye'de
belediyeciliğin AK
Parti'nin uzmanlık alanı
olduğunu dile getiren
Erdoğan, "Çöpten,
çukurdan, çamurdan
beldelerimizi ilçelerim-
izi, şehirlerimizi nasıl

kurtardıysak
Beypazarı'nı da bunlar-
dan kurtarmak istiyoruz.
Susuzluktan kurtarmak
istiyoruz. Şehircilik neyi
gerektiriyorsa, insanca
yaşam neyi gerektiriyor-
sa Beypazarı'nda da
bunu görmemiz lazım"
şeklinde konuştu. 
İlçenin ana caddesinde,

Yavaş’ın, Başbakanımız
Beypazarı’mıza hoş
geldin” pankartının asılı
olduğu görüldü. MHP
bayraklarının donatıldığı
araç konvoyunun
Başbakanın geleceği yol
güzergahındaki
Alparslan Türkeş
Bulvarı üzerinde bek-
letilmesi MHP nin

gövde gösterisi olarak
algılandı. Başbakan
Beypazarı’ndan MHP
Genel Başkanı Devlet
Bahçeliyi ve MHP’li
Beypazarı Belediye
Başkanıve Ankara
Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Mansur
Yavaş’ı eleştirdi.

HHaabbeerrii SSaayyffaa 33’’ddee

BAŞBAKAN
ERDOĞAN, TRONA
MADEN TESİS-
LERİNİN AÇILIŞINI
YAPTI

HHaabbeerrii 44’’ddee

Ankara Milletvekili
Aşkın ASAN
Kadınlarla Bir Araya
Geldi. HHaabbeerrii 22’’ddee
Öğrenme Engel
Tanımıyor

HHaabbeerrii 22’’ddee

FORUM
Kemal ÇELEN

SSeeççiimm İİççiinn SSoonn HHaaffttaa
Seçime son bir hafta kaldı. İlçede görmek
istemediğimiz şeyleri görmeye başladık. 
Kömür dağıtımları, gıda paketleri, Hemşire ve
güvenlikçilerin parti buroşürleri dağıtması.....
Memurların tehdit edildikleri kulaktan kulağa
yayılıyor. Birilerinin üzerine partililer tarafından
baskı yapıldığı duyumları...  
Yakında karalama kampanyaları da başlar!... 22’’ddee

kemalcelen@ortaanadoluas.com

NNaassııll OOyy KKuullllaannııllıırr??....
29 Mart 2009 Pazar günü yerel seçimler var ve mily-
onlarda seçmen oy kullanacak. YSK (Yüksek Seçim
Kurulu) “oyların nasıl kullanılacağına” dair vatan-
daşlı bilgilendirici bir film hazırlamış. 
29 Martta yapılacak seçimlerde uygulanmak üzere
konuyu yeniden değerlendiren YSK, yine nüfus
idarelerinden alınacak, seçmen vatandaşın TC kimlik
numarasını da taşıyan mühürlü ve imzalı nüfus kayıt
örneğinin aslını sandık kurulu başkanlarına TC kim-
lik numarası olmayan nüfus cüzdanı, resmi daireler
veya iktisadi devlet teşekküllerince verilmiş resimli
ve soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme
cüzdanı ve sürücü belgesi gibi belgelerle birlikte

ibraz etmesi halinde oylarını kullanabilmelerini
öngörmüştür.
Seçim günü üç ayrı sandıkta üç oy kullanılacak.
1.Turuncu renkli sandık - İl Genel Meclisi seçimi için
2.Mavi renkli sandık-Belediye Başkanlığı seçimi için
3. Mor renkli sandık-Muhtarlık seçimi için
OOyy kkuullllaannıırrkkeenn;;
Seçmen kartını ve TC kimlik kartınızı seçmen
görevlilerine verin. Seçim görevlisi oy pusulalarını ve
zarflarınızı size verecek. Oy kullanma kabinine
geçerek oylarınızı, seçim pusulası üzerindeki
dairelerin içine ve her seçmen pusulasına bir kez
basarak oyunuzu kullanın.

•Belediye seçimleri için üç,  Büyükşehire bağlı
olmayan yerler için 2 ayrı oy pusulası verilecek.
(Büyükşehir belediye, ilçe belediye başkanlığı için).
Bu üç ayrı pusulayı oyunuzu kullanarak mavi zarfın
içine koyun.
•Muhtarlık seçimleri için ayrıca pusula verilmeyecek,
muhtarlık seçimi için gerekli pusulaları oy kullanma
kabininde bulacaksınız.
•Oylarınızı kullandıktan sonra imzanızı (veya parmak
basarak) atarak, kuruldan kimliğinizi geri alın.
Oylarımız vatan millete hayırlı olsun…
29 Mart 2009 Yerel Seçimleri‘nde nerede oy kul-
lanacağınızı öğrenmek için YSK‘nın Sandık Bilgisi

Sorgulama hizmetini kullanabilirsiniz.
Resim Doğrulama ve TC Kimlik Numaranızı girerek
seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı ve nerede
oy kullanacağınız öğrenebilirsiniz.
hhttttpp::////wwwwww..yysskk..ggoovv..ttrr//yysskk//sseeccmmeennBBiillggii..jjsspp
Eğer TC Kimlik Numaranızı bilmiyorsanız, T.C.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
hhttttpp::////ttcckkiimmlliikk..nnvvii..ggoovv..ttrr//WWeebb//QQuueerryyIIddeennttiittyyNNuummbbeerr..aa
ssppxx adresinden öğrenebilirsiniz.
Seçmenlerin ”mutlaka oy kullanmaları, yanlarına seç-
men bilgi kağıdı ve kimlik belgesi almaları, sıra bek-
lememek için oy kullanmaya erken gitmeleri”
konusunda tavsiyede bulunuyoruz.

KKaaddıınn
EEmmeeğğiinnee
KKrreeddii
MMüüjjddeessii!!
Ülkemizde "kadın" çoğu
zaman "ücretsiz aile
işçisi" olmaktan öteye
geçemiyor.
Oysa ki evde yaptığı el
işlerinden, mutfakta yap-
tığı yemeklere kadar
üzerine emek harcadığı
her şey desteklendiği
takdirde başarılı bir gir-
işimci olmasını sağlan-
abilir.
Kadın Emeğini
Değerlendirme Vakfı,
Maya Mikrokredi Projesi
ile girişimci kadınlara
2002'den bu yana maddi
destek sunuyor.

BBAAŞŞBBAAKKAANN BBEEYYPPAAZZAARRII’’NNDDAA
AAKK PPaarrttii GGeenneell BBaaşşkkaannıı vvee BBaaşşbbaakkaann RReecceepp TTaayyyyiipp EErrddooğğaann BBeeyyppaazzaarrıı

HHaannllaarr ÖÖnnüü MMeeyyddaannıı''nnddaa ppaarrttii oottoobbüüssüünnüünn üüssttüünnddeenn vvaattaannddaaşşllaarraa hhiittaapp eettttii..

Misafir Kalem
Özgür  Karakaya/Bursa
ozgkara@hotmail.com

ARA SIRA

Ahmet GÖKSAN
a.goksan@hotmail.com

Dünyayı sarsan ekonomik krizin
temelinde yatan olgu sorgulan-
madan Davos’ta yaşananları çöze-
bilmenin olanağı yoktur. SSaayyffaa 33’’ddee

EEyyllüüll SSaarrssıınnttııssıı
Ülkemizin siyasi hayatındaki en önemli
olaylarından birisi de 12 Eylül darbesidir. 
Üzerinden 28 yıl geçse de zaman aşımı
olmayacak bir tarihtir. SSaayyffaa 22’’ddee

22000077 GGEENNEELL SSEEÇÇİİMMLLEERRİİNNDDEE
BBEEYYPPAAZZAARRII’’NNDDAA PPAARRTTİİLLEERRİİNN

AALLDDIIKKLLAARRII OOYY OORRAANNLLAARRII

BBEEYYPPAAZZAARRII GGEENNÇÇLLEERRİİNNDDEENN
DDEEMMİİRR’’EE DDEESSTTEEKK KKAATTIILLIIMMII

16 Mart 2009 Pazar günü
akşam üzeri 150 kişilik
Beypazarı Gençleri
Bankalar Caddesinden
yürüyerek DP seçim
bürosuna geldiler. Seçim
Bürosuna yaklaşan
gençler alkış tutarak
‘’Başkan İbrahim’‘ diye
bağırdılar. DP Beypazarı
Belediye Başkan Adayı

İbrahim Demir 150 kişi-
lik Genç topluluğunu
seçim bürosu önünde
karşılayarak tüm genç-
lerin elini sıkarak
Hoşgeldiniz deyip
teşekkür etti. 
Seçim Bürosuna giren
gençlere İbrahim Demir
kısa bir konuşma
yaparak verdikleri

destekten dolayı mutlu
olduğunu belirterek bu
seçimi alacağız. Ben
gücümü sermayeden,
paradan, kuvvetten,
makamdan  almıyorum.
Ben gücümü sizlerden
alıyorum, halkımdan
alıyorum. İnanıyorum 29
mart akşamı müjdeyi alıp
30 mart sabahı

Belediyede hep birlikte
çay içeceğiz, Sizlerin
desteğiyle varız. 3
dönem Belediye
Başkanlığı yaptım 2
sefer de seçim kaybet-
tim. 2009 seçimlerinde
tekrar seçim
kazanacağım. Ben sizler
için, Beypazarı için
seçim kazanmak istiyo-
rum. Seçildiğimde 5 yıl
görev yapacağım.
Beypazarı’nı borçtan
kurtarıp, 250 işyeri
yapıp, projelerimi hayata
geçirip, gelecek dönem
için aday olmayacağım.

Gelecek Belediye
Başkanı bir 10 yıl rahat
etsin. Yoksa bu yaşdan
sonra Beypazarı sevdam
olmasa ne işim var
adaylıkta’‘ dedi. 
Toplantı sonrasında
Değirmencioğlu
Konağında
Kıbrıscıklılarla yapılacak
toplantıya geçti. 
Toplantıda projelerini
anlatan Demir,
Vatandaşların istek ve
taleplerini dinledi ve
Beypazarı’nın kaybettiği
10 yılının seçildiğinde
telafi edileceğini belirtti.

Beypazarı Beldelerinde
de de seçim hareketli
geçmeye başladı.
Karaşar Beldesinde 5
aday, Kırbaşında 4 aday,
Uruşda 3 aday yarışıyor.  
KKaarraaşşaarr aaddaayyllaarrıı
Yılmaz Koçak - Ak Parti
Ali Özdamar - CHP
Önder Tanrısever – MHP
Murat Çataloğlu – DSP
Bekir Aydın - SP
KKıırrbbaaşşıı aaddaayyllaarrıı
Cengiz Yılmaz - Ak
Parti

Mustafa Atak – DP
Yusuf Yurdagül - SP
Nevzat Uzunoğlu - MHP
UUrruuşş aaddaayyllaarrıı
Osman Şerif Karlıdağ -
Ak Parti
Mehmet Özata – MHP
Cafer Özen – SP

BBEELLDDEELLEERRDDEE SSEEÇÇİİMM

HHAABBEERR 
ÝÝSSTTÝÝHHBBAARRAATT

TTeell::776622 5511 6633

SSeeççiimmlleerrddee hhiillee iiddddiiaassıı
oorrttaallıığğıı kkaarrıışşttıırrddıı

28 Mart'ta yapılan
Mahalli İdareler seçim-
leri sonrasında
Ankara’nın Beypazarı
İlçesi’nde MHP adayı
Mansur Yavaş Belediye
Başkanlığı'nı kazanirken,
seçmen kayıtlarında bin
500 civarında dışarıdan
gelen kişinin olduğu
iddia edildi.
Konuyla ilgili olarak AK
Parti Teşktilatı tarafından
seçmen kütüklerinin

incelenmeye başlandığı
belirtilen iddiaya göre,
bazı bölgelerden bin
500’e yakın kişinin
Beypazarı’nda oy kul-
landığı kaydedildi. 
İddiaya göre, Düzce
Emniyet Müdürlüğü’nde
görevli Dursun Yiğit, eşi
Fatma Yiğit ve oğlu
Fatih Yiğit’in
Cumhuriyet Mahallesi
1029 numaralı sandıkta,
Orman Bakanlığı’nda

Başmüfettişlik yapan ve
MHP Belediye Başkan
Adayı Mansur Yavaş’ın
akrabası olan Mehmet
Dölek, eşi Neriman
Dölek, oğlu Mehmet
Sinan Dölek ve kızı
Sıdıka Selma Dölek’in
de 1064 numaralı
sandıkta, Kırıkkale
Tüpraş Rafinerisi’nde
Genel Müdür Yardımcısı
olan Sadi Kalaycıoğlu,
eşi Süha ve kızları Serap
ile Seray’ın ise Beytepe
Mahallesi 1024 numaralı
sandıkta oy kullandıkları
belirtildi. 

Melih Gökçek;
‘’Beypazarı’nda
Arsenikli Su
Olmadığını Mansur
YAVAŞ Raporlarıyla
İsbatlasın’‘

HHaabbeerrii 22 ddee
Beypazarı’nda Hava

HHaabbeerrii 44’’ddee

MMÜÜHHÜÜRR VVEE KKAAŞŞEELLEERRİİNNİİZZ
2200 DDAAKKİİKKAADDAA TTEESSLLİİMM  TTeell::77662255116633
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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

2200 MMaarrtt 22000099  CCuummaa YYIILL::55  SSAAYYII::222211

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

20 Mart 2009 Cuma

Seçime son bir hafta kaldı. 
İlçede görmek istemediğimiz şeyleri görmeye
başladık. 
Kömür dağıtımları, gıda paketleri, Hemşire ve güven-
likçilerin parti buroşürleri dağıtması.....
Memurların tehdit edildikleri kulaktan kulağa yayılıy-
or. Birilerinin üzerine partililer tarafından baskı
yapıldığı duyumları... 
Yakında karalama kampanyaları da başlar!...
Bu oy ne kadar önemli bir şey oldu bu seçimlerde. 
Ne oluyor Beypazarı’na...
Seçim kazanmak kadar kaybetmekde kabullenilecek
bir hadise...
Son haftaya girince neden agresifleşiliyor anlamak
mümkün değil. 
Belediye Başkan Adaylarımız!..
Lütfen sakin olun. Siz sakin olun ki sizi destekleyen-
lerde sakin olsunlar. Seçim kaybetmek herşeyi kaybet-
mek anlamına gelmez. 
Beypazarı’nda yıllardır özlenen demokratik siyaset
nerde?
Bu kazanma hırsı da ne oluyor!?..
Bu seçimi bir bayrak yarışı olarak görmek lazım.
Kaybetmekte var, kazanmakta. Yarın hepimiz yüz
yüze bakacağız. Birbirimizi kırmak niye?..
Kim kazanırsa kazansın, seçimden sonra seçim döne-
mi yapılan mücadele hoş bir anı olarak kalsın. 
Memleket falan kurtarmıyoruz. Sadece 34 bin nüfuslu
ilçeye Belediye Başkanı seçiyoruz. Bir adayı destekle-
meyenlerde vatan haini falan sayılmıyor. 
Ankara’da Mansur Yavaş’ı desteklemeyenler vatan
haini dendi yüzüme. 
Ne demek vatan haini?..
Vatan hainliği ne demek bunu bir açıklayın da öyle
konuşun...
İsteyen destekler, isteyen desteklemez. İnsanların
özgür iradeleri var.
Desteklemeyen Beypazarlı sayılmazmış!
Beypazarlı olmanın iznini kim veriyor?..
Bu nasıl bir anlayış?..
Milliyetçilik; benden olanı destekle, desteklemeyen
benden değil mi?..
Beypazarlı olmak, Beypazarı’nı düşünmek,
Beypazarı’nın kalkınması için çalışmak, çabalamak,
üretmek, satmamak, sattırmamak, borçlandırmamak,
çivi çakmak, eser meydana getirmek demektir.
Beypazarı’nın geleceğini düşünmek demektir.
Beypazarı insanını kutuplara bölmeden herkese eşit
yaklaşmak ve Beypazarı’nda ikamet eden her kim
olursa olsun, yöresi ve geldiği yer neresi olursa olsun
adaletli ve eşit olmak, hizmetlerden eşit faydalandır-
mak, Beypazarı’nda yaşayan herkesin mutlu olduğu
ve iyiki Beypazarı’nda yaşıyorum diyebildiği bir yer
haline getirmektir. Beypazarı adına bir şeyler üret-
mektir. Kavga ve kutuplaşmaları bertaraf edip herkesi
kardeş kılmaktır. Barış ortamı sağlamaktır.
Beypazarı’nı bir kale olarak gören anlayışlara
karşıyım. Bu anlayış varsa lütfen Beypazarı’na en
büyük zarar bu anlayışlardan gelir. Birisi kaleyi koru-
mak için mücadele verecek, bir diğeri de bu kaleyi
zap etmek için mücadele verecek. Bu halka yazık.
Filler tepişecek olan halka olacak. 
Halkı piyon mu görüyorsunuz. 
Güç hiç bir siyasi partide değil. Güç halkın elinde. 
Halk isterse kale anlayışına bir tokat atar, halk ayak-
lanmasıyla istediği birini Başkan seçer. Bu dönem
böyle bir dönem olacak gibi. 
Bu halk birilerini Beypazarı’na başkan seçerken
başlarına kıral olsunlar, bizi yönetsinler diye seçmiy-
or, hizmet edecek birilerini seçiyor. 
Siyasi bakış açınızı bir gözden geçirseniz iyi olacak...

MMiissaaffiirr KKaalleemm
Özgür  Karakaya
ozgkara@hotmail.com

FFOORRUUMM
Kemal ÇELEN 

kemalcelen@ortaanadoluas.com

SSeeççiimm iiççiinn SSoonn HHaaffttaa

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

AANNKKAARRAA MMİİLLLLEETTVVEEKKİİLLİİ
AAŞŞKKIINN AASSAANN

KKAADDIINNLLAARRLLAA BBİİRR
AARRAAYYAA GGEELLDDİİ..

ÖÖğğrreennmmee
EEnnggeell
TTaannıımmııyyoorr

Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi açmış olduğu
kurslarla herkese ulaşmayı hedefliyor.  Merkez
Müdürü Muhittin ÖREN  “Her zaman her yerde
herkes için eğitim “ anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.
Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı
Mustafa ERYİĞİT özellikle engelli vatandaşlarımız
ile bayanlarımızın öncelikli olması gerektiğini bun-
lara ulaşarak bunlara istedikleri alanda eğitim
almaları için çaba sarf ettiklerini söyledi. 
Bu çalışmalarla birlikte kurslarımıza dahil ettiğimiz
Aysun EREN azmi ve gayreti ile büyük takdir
topluyor. Hafta da iki gün bilgisayar kurslarına katıl-
mak için tekerlekli sandalyesi ile babasının ve
annesinin getirdiği Aysun kullanmaktan korktuğu
bilgisayarı artık iyi derecede kullanmaya başladı.
Aysun hanım Babası İsmail EREN ve Annesi Ayşe
EREN’e kendisini kursa getirip götürdükleri için,
Müdür Yardımcısı Mustafa ERYİĞİT’e ise bu eğiti-
mi alması için göstermiş olduğu katkılardan ötürü
minnettar olduğunu  ifade etti. 
Halk Eğitimi Merkezimizde verilen bilgisayar
eğitimlerinde temelden başlamakta hiç bilgisayar
kullanmayı bilmeyen birisi bile bu eğitimlerle orta
seviyede bir kullanıcı olabilmektedir. Ayrıca temel
bilgisayar kullanımı ve Office programları da
eğitimlerde öğretilmektedir. 
Eryiğit evlerinde oturan üretimden ve eğitimden
uzak kalan bayanlarımıza ve engellilerimize yönelik
çalışmalara daha önem vereceklerini; bu bağlamda
talep ve isteği olanların kendilerine ulaşmaları duru-
munda mutlaka yardımcı olacaklarını söyledi.  

ÞÞÝÝÝÝRRLLEERRÝÝNNÝÝZZ
GGöörrüünnttüülleerr--22
Şeytan kıskandıran insanımız var
Tatlı dil altında, “yılanlar” gördüm
İnsanlık mı gaye, şöhret mi şan mı?
Şerrinden kaçınan “yılanlar” gördüm

Genleriyle oynadılar sevginin
Saltanatı sürer, bin bir sövgünün
Çaktırmadan yuttur, modası günün
Tek ayak üstünde, “yalanlar” gördüm

Ayrık otu, barınmazdı bahçede
Gönülsüz tek nakış, olmaz bohçada
Bazen cümlelerde, bazen hecede
Mânâyı kökünden , “yolanlar”
gördüm

Dünyevi – Uhrevi hesabı silmiş
Bu yeni bir lisan, meğer bir dilmiş
Helalini zaten ganimet bilmiş
Haramdan hileden, “çalanlar” gördüm

“Hey gidi günler hey” demek çözüm
mü?
Kabına sığmayan nedir, özüm mü?
Dal aşı tutmamış, suçlu üzüm mü?
Yârenler, erenler, “bilenler” gördüm

Kaliteyi abartıp da soralım
Daha güzeline kafa yoralım
Nerede hata var, orda duralım
Sağanak yağmurda, “solanlar”
gördüm

Her ânı, her rengi, farklı hayatın
İnişi, yokuşu, çarklı hayatın
Adası, kulesi, garklı hayatın
Ağlanacak hale, gülenler gördüm

AAllii RRıızzaa MMaallkkooçç   1177//0033//22000099 BBuurrssaa
GGaarrkk:: Suya batma, batırma, boğulma

wwwwww..aarrmm..wweebb..ttrr

EEyyllüüll SSaarrssıınnttııssıı
Ülkemizin siyasi hayatındaki
en önemli olaylarından birisi
de 12 Eylül darbesidir.
Üzerinden 28 yıl geçse de
zaman aşımı olmayacak bir
tarihtir. Amerika Birleşik
Devletleri’nin Ortadoğu’daki
egemenliğini pekiştirmek ve
bölgedeki muhalefeti sustur-
mak için giriştiği operasy-
onunun başlangıcıdır. 12
Eylül öncesi yaşananlar da
ABD emperyalizminin
onların iş birlikçiliğine dayalı
politikalarının yaşamımıza
geçirilmesine zemin hazır-
lamıştır. ABD emperyal-
izminin çıkarları doğrul-
tusunda dışa bağımlılıktan
oluşacak ekonomik krizin
halkın omuzuna yıkılmasıdır.
Neoliberal yıkım poli-
tikalarının yol açtığı yoksul-
luğun her geçen gün
büyümesidir.
Bu dönemde, 650 bin kişi
gözaltına alındı. 1 milyon
653 kişi fişlendi. 210 bin
davada 230 bin kişi yargı-
landı. 517 kişi de idam cezası
aldı 50’si de idam edildi. 
30 bin kişi sakıncalı olduğu
gerekçesiyle işten çııkarıldı
14 bin kişi vatandaşlıktan
çıkarıldı, 30 bin kişi siyasi
mülteci olarak yurt dışına git-
mek zorunda kaldı. 171
kişinin işkenceden öldüğü
saptandı. Sanat da 12
Eylül’den nasibini aldı. 937
film, sakıncalı diye yasak-
landı. Ne acıdır ki, bu
dönemde kitaplar banyo
kazanlarında yakılarak, genç-
lik kitaplardan, düşünmekten
uzaklaştırılmıştır. Suskun,
apolitik, köşe dönmeci bir
zihniyetin egemen olduğu bir
gençlik yaratıldı. Kültür yer-
lerde sürünürek ışığa kara
perde çekildi.
Tüm demokratik kurumlar
dikkate alınmadı.
Emekçilerin özgürce
örgütlenme haklarını elinden
aldı. Sendikaları ve dernek-
leri partileri kapattılar.
Bunlarla beraber; liselerim-
izde din dersini zorunlu hale
getirdi. Eğitim sistemimize
Türk İslam sentezini yer-
leştirdi. Kuran kursları da
katlanarak çoğaltıldı.
YÖK gibi otoriter yapı
sayesinde, üniversitelerin
özerkliği kalmadı. Özgür
düşüncenin, yaratıcı bilginin
yuvası olması gereken
üniversiteler baskıcı kurum-
lar haline dönüştürülerek
kültürsüzleşmenin koşullarını
oluşturdular. 
12 Eylül’ü yapanların;
ülkemizin kaybettiği yıllarda
sorumluluğu bulunmaktadır.
12 Eylül’ü gerçekleştiren
onlara yol gösteren ve işbir-
liği içinde olanların yargılan-
masını engelleyen mad-
delerinin kaldırılması  gerek-
mektedir. Diğer bir husus da,
12 Eylül darbesini yapanların
toplumun vicdanında kesin
olarak mahkum edilmesidir.

Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Melih
Gökçek, Ankara'nın
Beypazarı ilçesinde
vatandaşların arsenikli su
içtiğini iddia etti. 

Başkan Gökçek, sabah
saatlerinde bir televizyon
kanalında katıldığı canlı
yayında Beypazarı'nda
arsenik iddialarını gün-
deme getirdi. Gökçek,
Beypazarı'nda ciddi
derecede arsenikli su
olduğunu ileri sürerek,
"İzmir'in arsenikli su
kullandığını açık-
lamıştım. Medya ve
muhalefet üzerime geldi.
Beypazarı Belediye
Başkanı Sayın Yavaş,
'Kızılırmak suyu içilmez'
diyor. Kızılırmak suyu-

nun içilemeyeceğine dair
bir kişi rapor ortaya koy-
sun. Ben de bütün
araştırma ve çalışmaları-
ma göre şunu iddia ediy-
orum:
Beypazarı'nın suyunda
ciddi oranda arsenik var.
Beypazarı İzmir'in suyu
ile aynı oranda arseniğe
sahip. Sayın Yavaş çık-
sın suyun arsenikli
olmadığına dair
kamuoyunu bil-
gilendirsin. İzmir'in
suyunu açıklarken
muhalefet olduğumuz
için açıklama yaptığım
konuşulmuştu. Daha
sonra arsenikli olunca
kamuoyu yalan
söylemediğimi gördü.
Yavaş, Beypazarı'nda

arsenikli su olmadığını
raporları ile tüm
Beypazarılı vatandaşlara
açıklasın" 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 pro-
jelerim. Kendilerini proje
açıklamaya davet ediyo-
rum" diye konuştu.

MMeelliihh GGöökkççeekk;;
‘‘’’BBeeyyppaazzaarrıı’’nnddaa

AArrsseenniikkllii SSuu OOllmmaaddıığğıınnıı
MMaannssuurr YYAAVVAAŞŞ

RRaappoorrllaarrııyyllaa İİssbbaattllaassıınn’’‘‘

AK Partinin Ankara
milletvekili Doç.Dr.
Aşkın Asan,
Beypazarı ilçesinde
kadınlarla bir araya
geldi.
Ak parti Beypazarı
kadın kollarının
düzenlediği 3 nolu
seçim koordinasyon
merkezinde yapılan
toplantıya katılan
Ankara milletvekili
Doç. Dr. Aşkın Asan,
kadınlara yönelik
yaptığı konuşmasın-
da, bu ülkenin
istikrara ihtiyacı var
diyerek, ‘’bunu da
AK Parti hükümeti
sağlamaktadır. Diğer
partiler sadece kar-

alama yaparak seçim
çalışmalarını yürüt-
mektedirler ortaya
koyacak bir projeleri
dahi yok, sizler bun-
ları görüyor ve
duyuyorsunuz’‘ dedi.
Asan, bizde hükümet
olarak yaptığımız
çalışmaları sizlere
anlatmaya çalışıy-
oruz, sizler zaten
bunların birçoğunu
biliyorsunuz, biz her
fırsatta seçmenlerim-
izin ayağına gidiy-
oruz, sabah Nallıhan
ilçesinde AK Parti
adayına destek ver-
mek üzere oraday-
dım, şimdide burada
Beypazarı’nda sizler-

le birlikteyim, AK
Parti Tuncer
Kaplan'ın çalış-
malarına destek ver-
mek üzere geldim,
seçildiklerinde bizler
milletvekili olarak
onların her projesine
destek sağlayacağız
dedi.
Toplantının ardından
Ankara milletvekili
Aşkın Asan, Ayaş
ilçesinde partisi
tarafından düzenle-
nen bir toplantı ya da
katılacağını
belirterek, akşam-
leyin Beypazarı’ndan
ayrıldı.

ZZAAYYİİ
Nüfus Cüzdanımı kaybettim.
Hükümsüzdür.

HHaassaann KKaappllaann
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Dünyayı sarsan ekonomik krizin temelinde yatan
olgu sorgulanmadan Davos’ta yaşananları çözebil-
menin olanağı yoktur. Uluslararası Para Fonu,
Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü’nün
ekonomi adına tüm dünyaya yaptıkları dayatmalar
sorgulanmadan, sağlıklı bir çözüme ulaşma
olanağının olamayacağının bilinmesi gerekiyor. 
Bu muhteşem üçlünün dayattığı ekonomik sistem
içersinde insanlar dışlanmaktadır. Adeta yok sayıl-
maktadır. Doymak bilmeyen bu ekonomik sistemin
bir gün gelip duvara toslayacağı veya çökebile-
ceğinin de hesap edilmesi gerekiyordu. 
Türkiye’de de bu sistem katıksız uygulandığı için,
her geçen gün artan sıkıntılarla boğuşmaktadır.
Bunun ötesinde gıda üretimi konusunda kendi ken-
disine yeten ülkeler sıralamasından çıktığı bilinen
bir olgudur.      
Her yıl Davos’ta düzenlenen ekonomik forumlara
karşılık dünyanın yoksul ülkelerinde “Dünya
Sosyal Forumu” da düzenlenmektedir. Bu yıl
Brezilya’nın Benem kentinde düzenlenen forumda,
“Bir başka dünya mümkündür” çağrıları yapılıyor-
du. Sağırlaşmış kulakların bu çağrıyı duymaları her
zamanki gibi olanaklı olmadı.
Davos, İsviçre’nin kayak merkezi ve egzotik tur-
izm kenti olarak bilinmesine karşın ağırlıklı olarak
Dünya Ekonomik Forumu ile tanınmakta ve anıl-
maktadır. Burada düzenlenen panel ve konfer-
anslarda, oluşturdukları sistemin sorgulanması
yapılmaktadır. 
Bir araya gelen dünya ekonomilerinin önde giden
ülkelerin liderlerinin, görüşmeler yaptıkları biliniy-
or. Ekonomik konuların yanı sıra güncel siyasal
tartışmaları da yapıyorlar. Aralarında uzlaşı sağlan-
masa bile, bu tür görüşmeler yapılması doğal
karşılanmaktadır.
Bu yılki toplantılarda 2009 yılına ilişkin olarak
açıklanan öngörülerin yeterince tartışıldığını ne
yazık ki söylemek olanaklı değildir. Durgunluğun
devam edeceği öngörüsünde bulunan Uluslararası
Para Fonu, büyüme beklentilerini 0.5’e çektiğini
açıkladı. Bu da 2009 yılının geride bıraktığımız
yılları aratacağının göstergesidir.
Bu nedenle duygularımızı bir yana bırakarak ülke
adına daha sağlıklı düşünmek durumundayız.
Duygulara yönelik olarak Davos’ta yapılan tartış-
maların, Türkiye ekonomisine ne katkısının olduğu
veya olacağının da sorgulanması gerekmektedir.
Bu noktada doğru oturup doğruları konuşmak
gerekiyor. Siyasetçilerin söylemlerinin aksine,
ekonomik göstergeler hiç de iç açıcı değildir. 
Geldiğimiz noktada hepimizin bilmesi ve kabul
etmesi gereken yaşamsal önemde bir olgu vardır.
Ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsı-
zlığın olanaklı olamayacağıdır.
Yaşamakta olduğumuz coğrafyada 2009 yılını, bir
seçim yılı olarak tanımlamak olasıdır. Bu süreç
önümüzdeki günlerden başlayıp yılın sonuna dek
sürecektir. 
Duygularla ekonomik sıkıntıların çözülemeyeceği
bilinen bir gerçektir. Bu nedenle duvara tosla-
madan sağlıklı çözümün bulunacağına da inanmak
istiyoruz. DDuuyygguullaarrddaann aarrıınnmmaammıışş bbiirr yyüüzzlleeşşmmeenniinn,,
ffaattuurraassıınnıınn ttaahhmmiinn eeddiilleennddeenn,, ddaahhaa aağğıırr oollaaccaağğıınnıınn
ddaa uunnuuttuullmmaammaassıı ggeerreekkiiyyoorr..
Son olarak Filistin’de yaşananlar, insanlık suçu
olmanın ötesindedir.  Yaşananlar kelimenin tam
anlamı ile vahşettir. Çatışmaların durdurulduğu
günlerde yapılan açıklamalar ise insanım diyen
herkesin tüylerini diken etmenin ötesine geçmekte-
dir.
Gerek Hamas tarafından, gerekse İsrail tarafından
yapılan açıklamalarda “Zafer kazandıklarını”
söylemeleri anlaşılabilecek bir husus olamasa
gerek. Bu açıklamaların bir mantığının olacağını
düşünemiyoruz.
Ölü sayılarının yüksek olması birilerinin iktidar-
larını sağlamlaştırmaya mı yarıyor ne…
Burada şeytanın avukatlığını yapmaya gerek yok-
tur. 1500 çocuk öldü ama 3000 tane doğdu diye
konuşmanın savunması yoktur ve olamazda… 
O zaman sormak gerekiyor… Hamas’ı kim veya
kimler kurdurdu…
Hamas ile İsrail ikiz kardeş mi oluyorlar ne…
SEVGİ ile kalınız…

06 Şubat 2009  - Ankara - 

AARRAA SSIIRRAA
Ahmet GÖKSAN

a.goksan@hotmail.com

İİ  --  KKİİZZLLEERR

BBaaşşttaarraaffıı ssaayyffaa 11’’ddee
Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, Beypazarı'nda
düzenlediği mitingde
MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli ve
Ankara Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı
Mansur Yavaş'a yüklen-
di. Türkiye'de belediye-
ciliğin AK Parti'nin
uzmanlık alanı olduğunu

savunan Erdoğan, "Çöpten, çukurdan, çamurdan
beldelerimizi, ilçelerimizi, ülkemizi bizler nasıl kur-
tardıysak Beypazarı'mızı da kurtarmak istiyoruz.
Susuzluktan aynı şekilde kurtarmak istiyoruz. El ele
vererek Beypazarı'lı kardeşlerimle başaracağımıza
inanıyorum. Şehircilik neyi gerektiriyorsa, insanca
yaşam neyi gerektiriyorsa Beypazarı'nda da bunu
göstermek lazım." dedi. 
BBEEYYPPAAZZAARRII’’NNDDAA TTOOKKİİYYİİ YYEERREELL YYÖÖNNEETTİİMM
EENNGGEELLLLEEDDİİ
Toplu konutta büyük hamleler gerçekleştirdiklerini
anlatan Erdoğan, Beypazarı yerel yönetiminin toplu
konuta müsaade vermemesi nedeniyle toplu konutun
ilçeye giremediğini söyledi. Erdoğan, "Maalesef
Beypazarı yerel yönetimi toplu konuta müsaade
etmemiştir. Toplu konutta biz Türkiye genelinde
yerel mimariye de çok önem verdik. Beypazarı'lılar
TOKİ'ye kira öder gibi taksit ödemek suretiyle yerel
mimariye göre yapılmış konutların sahibi olabilirler-

di. Bu kararı 29 Mart'ta değiştirebiliriz, Kalan 11
günü iyi değerlendireceğiz. Oylarımızı ideolojiye
değil hizmete vereceğiz" dedi. 
KKİİMM İİYYİİ HHİİZZMMEETT VVEERRİİYYOORRSSAA OOYYUUNNUUZZUU OONNAA
VVEERRİİNN
Meydanda vatandaşların yarısının bayanlardan oluş-
tuğuna işaret eden Erdoğan, "Hanım kardeşlerim bu
işi bitirebilir. Onun için de şu kalan 11 günü iyi
değerlendireceğiz. Komşu, ahbap ulaşacağız ki netice
alalım. Bunu başaralım. Bunu başarmamak için
hiçbir neden yok. Sadece oylarımızı hizmete vere-
ceğiz, ideolojiye vermeyeceğiz. Kim iyi hizmet
veriyorsa oyunuzu ona verin." dedi. 
VVAATTAANNDDAAŞŞ FFAAİİZZLLEE SSÖÖMMÜÜRRÜÜLLDDÜÜ
Kendilerinden önce MHP-DSP-ANAP koalisyon
hükümetinin bulunduğunu söyleyen Erdoğan, konuş-
masına şöyle devam etti: "Benim vatandaşım kaç yıl-
lığına iktidar vermişti, 5 yıllığına. Niye bırakıp gittil-
er. Kaçtılar yahu kaçtılar. Biz bu işi götüremiyoruz
dediler, bırakıp gittiler. Aman yarabbi neler yaşadık.
Anayasa kitapçığı fırtatıldı mı o dönemde? Gecelik
faiz yüzde 7500'e çıktı mı? Bunun faturasını kim
ödedi? Benim vatandaşım ödedi. Benim BağKurlum,
emeklim, çiftçim ödedi. Bu dönemde böyle bir şey
oldu mu? Ah benim kardeşim faiz 50 puan düştü, 50
puan. Kim kazandı, halkım kazandı. Şimdi bu faiz
çıkmıyor. Şimdi bu para benim vatandaşımın cebinde
kalıyor. Ama yıllarca sömürüldü vatandaşım faizle.
Enflasyon neydi, yüzde 30. Sayın Bahçeli yüzde 30
faizle ezildi benim vatandaşım. Şimdi faiz yüzde 7.7.
23 puan düştü. Artık erimiyor bu para. Nerede kaldı,
benim vatandaşımın cebinde." 
KKAARRŞŞIILLIIKKSSIIZZ PPAARRAA BBAASSMMAAKK VVAATTAANNDDAAŞŞAA
İİHHAANNEETTTTİİRR..
Erdoğan, kendilerinden önceki iktidarlar döneminde
karşılıksız para basıldığına işaret ederek, "Eskiden
karşılıksız para basarlardı, bizim dönemimizde
karşılıksız para basılıyor mu? Bu vatandaşa ihanettir,
ihanettir. Karşılıksız para basılmaz. Modern bir şek-
ilde vatandaşımın cebindeki paranın değerini kaybet-
tirdiler. Bunun adı modern hırsızlıktır. Ne çileler çek-
tirdiler. Nema dediler nema. Bizden önce gelen ikti-
darların hepsi maaştan para kestiler, size nema vere-
ceğiz dediler. 13.5 katrilyon. Bu borcu biz
Bahçeli'den devraldık. Bu borcu Bahçeli'den,
DSP'den, ANAP'tan geçmiş olan iktidarların hepsin-
den devraldıkların ifade eden Erdoğan, "Başbakan
olduğumda bunu önüme getirdiler. Dedim ki devlet
işçisine, memuruna borçlu olamaz. Hemen çağırın
oturun sendikalarla konuşun. Bu işi bitireceğiz. 13.5
katrilyonu biz ödedik, biz. Niye bunlar ödemediler.
Hani vatandaşın, işçinin, memurun yanındaydın.
Niye ödemedin? 
Konuşmasında MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi
eleştiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Sadece bu
değil, bak IMF diyorlar. Sayın Bahçeli IMF'den 30
milyar dolar o dönemde borç aldın. Bir kısmı ödendi.
Bize ne kadar borçla devrettiler biliyor musunuz?
23.5 milyar dolar borçla devrettiler. Biz ödedik,
şimdi ne kadar borç var biliyor musunuz? 8 milyar
dolar. Milli bankamız, Merkez Bankası kasasında

26.5 milyar dolar kalmıştı. Biz geldik, şimdi Merkez
Bankası'nın kasasında 67 milyar dolar var. Daha ne
anlatayım size. Halep ordaysa, arşın Beypazarı'nda. 
Bize dürüstlük dersi veriyorlar. Geçin onu geçin.
Yolsuzluk hortumlarını biz kesmemiş olsaydık, ne bu
borçlar, ne nemalar ödenirdi, ne konut edindirme
yardımı yapılırdı. Ne de bu değerli yatırımları yapa-
bilirdik. Bu yatırımlar, sağlık tesisleri böyle yapılıy-
or. " ifadelerini kullandı. 
ÖÖLLÜÜLLEERR RREEHHİİNN AALLIINNIIYYOORRDDUU
Erdoğan sağlıkta ve eğitimde atılan adımları da
anlatarak, artık hiçbir hastanın ilaç kuyruğunda bek-
lemediğini söyledi. Önceki dönemlerde hastanelerde
insanların rehin kaldığını,, kendi dönemlerinden
öncesinde SSK hastanesinin eczanesine ilaç kuyruğu-
na girdiklerini belirterek, "Uzatırdık reçeteyi, ilacın
birini alırsın, diğerini alamazsın. Kardeşim diğerini
de git eczaneden satın al. Ama ben sigortalıyım, ama
ben emekli Sandığı mensubuyum. Yok kardeşim, git
oradan al. Şimdi böyle bir şey var mı? İstediğin yer-
den alıyor musun? Şimdi eczanede çayını içiyorsun
ilacın geliyor. İnsanca yaşamak bu. Ne çileler çek-
tirdiler bize ne çileler... Hastanelerde rehin kalıyor
muyduk? Ölüyü rehin alıyorlardı. Sayın Bahçeli önce
bunun hesabını ver. Turşusunu mu kuracaksınız, Ölü
rehin alınır mı yav? Ne günler gördü bu ülke." diye
konuştu. 
KKİİTTAAPPLLAARRII ÜÜCCRREETTSSİİZZ VVEERRİİYYOORRUUZZ
Her sene okullar açılırken, sıraların üzerinde kita-
pların konulduğunu kaydeden Erdoğan, "Şimdi açık
liselere de kitaplarını ücretsiz vermeye başlayacağız
önümüzdeki yıldan itibaren. Sakın imkansızlık sebe-
biyle çocuğumu okutamıyorum deme. İlköğretimde
erkek öğrenciye 20, kız öğrenciye 25 milyon veriy-
oruz. Ortaöğretimde erkek 35, kız öğrenciye 45 mily-
on veriyoruz. Parayı anneye veriyoruz, babaya
versek duman olup gidecek. Onun için anneye veriy-
oruz." dedi. 
BBEEYYPPAAZZAARRII İİTTİİBBAARR KKAAYYBBEETTTTİİ..
YYOOLLLLAARRII GGÖÖRRÜÜNNCCEE UUTTAANNDDIIMM
Erdoğan, kendisinin İstanbul'un Büyükşehir belediye
başkanlığını yaptığını hatırlatarak, "4.5 yıl. İstanbul
susuzdu, hava kirliliği almış başını gidiyordu, şehir-
cilik diye bir şey kalmamıştı. Çöp dağları olduğunu
ve şehircilik adına bir olgunun bulunmadığını belirten
Erdoğan, şunları kaydetti: ''4.5 yılda başarılı bir
belediyeciliği İstanbulumuzda sergiledik. O gün
bugündür İstanbul halkı bizden vazgeçmedi. Bu
seçimde de vazgeçmeyecek. Ankara'da da hamdolsun
tüm Ankaralılar bizden vazgeçmedi. Bu seçimde de
Allah'ın izniyle yine Melih kardeşim seçimi alıp
götürecek. Buna inanıyorum.
Her ne kadar, Beypazarı büyükşehir sınırları
içerisinde değilse de bizim burada tabii ki dayanış-
mamız olacak. Beypazarı'nın kaybettiği bir itibarı var.
Bu kadar imkan var. Yeni tesisler kurulacak burada.
Duble yollar bitecek. Turizm noktasında çok önemli
adımlar atılıyor. Turizm konusunda burası daha iyi
olacak. Daha büyük bir çekim alanı haline gelebilir.
Bunu başarabiliriz. Ancak ben şimdi yolları gördüm
utandım. Belediyecilikte bu yollar böyle olmamalı.
Yaya kaldırımları böyle olmamalı. Bu kadar güzelliği
çok daha iyi bir yere getirmemiz lazım. Bunu başar-
mamız lazım. Bir belediyeci gözüyle bakıyorum.
Çünkü ben damdan düştüm, damdan. Bu işi sadece
Türkiye'de değil dünyada gördüm. Bunu biliyoruz.
Bu bizim uzmanlık alanımız.'' 
Erdoğan, AK Parti'nin Beypazarı Belediye Başkan
Adayı Tuncer Kaplan'ı da halka tanıtarak, genç
dinamik bir adayı görevlendirdiklerini söyledi. Her
zaman tevazudan yana olduklarını kaydeden Erdoğan,
şunları "Hepimizin sonu kara toprak değil mi? Benim
boyum 1,85. Tuncer'in de herhalde o kadar vardır.
Bizim çukurumuz belki biraz daha büyük olabilir.
Hoca efendi, 'Başbakan niyetine, cumhurbaşkanı

BBAAŞŞBBAAKKAANN BBEEYYPPAAZZAARRII’’NNDDAA
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niyetine, belediye başkanı niyetine' demeyecek. Er
kişi niyetine hatun kişi niyetine diyecek. Toprağa
girdikten sonra da bir daha ne uğrayan olur, ne gelen.
Bayramdan bayrama gelen olursa olur. Onun için ne
kibirleniyorsun, gururlanıyorsun? Bize tevazu
yakışır, tevazu. İnanıyorum ki 29 Mart akşamı
Beypazarı'ndan Tuncer Kaplan kardeşim çıksın."
dedi. Erdoğan konuşmasının sonunda alanda
toplanan kalabalığa 'Beraber Yürüdük Biz Bu
Yollarda' şarkısının sözlerini söyletti ve karanfil attık-
tan sonra ayrıldı. Öte yandan miting sırasında motor-
lu paraşütle miting alanı üzerinde 'AK Parti Evet' ve
Tuncer Kaplan'a destek bildirileri dağıtıldı. Erdoğan
Beypazarı mitingi sonrasında Denizli’ye geçti.
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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
Yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey
ve doğu kesimlerinde aralıklarla yağış geçişleri bek-
leniyor.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan
tahminlere göre hava sıcaklığı iç ve kuzeydoğu kesim-
lerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer bölgelerde önemli
bir değişiklik olmayacak.
Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif
ara sıra orta kuvvette, doğu kesimler ile sabah saat-
lerinde Antalya ve Dalaman çevrelerinde kuvvetlice
esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla sıcaklıkları ise
şöyle:
AAnnkkaarraa:: Genellikle parçalı, öğle saatlerinde kuzey ve
doğu çevreleri çok bulutlu geçecek. (Bu sabah ve gece
saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniy-
or) 6 / -4
İİssttaannbbuull:: Parçalı bulutlu 10 / 4
İİzzmmiirr:: Genellikle parçalı, akşam saatlerinden sonra çok
bulutlu 15 / 6
AAddaannaa:: Genellikle parçalı, sabah ve öğle saatlerinde çok
bulutlu 18 / 3
AAnnttaallyyaa:: Parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar sabah saat-
lerinde kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden
kuvvetlice esecek. 18 / 9
SSaammssuunn:: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 11 / 0
TTrraabbzzoonn:: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10 / 3
EErrzzuurruumm:: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçecek.
(Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve
don olayı bekleniyor) 4 / -15
DDiiyyaarrbbaakkıırr:: Parçalı ve
çok bulutlu, aralıklı yağ-
mur ve sağanak yağışlı
13 / 0
Beypazarı’nda ise son 6
günlük hava tahmin
raporu ise şöyle;

Sıcaklık (ºC) 4.8
Nem (%) 42
Basınç (hPa) -
Görüş (km) .......
Rüzgar (km/sa) Güneydoğu 2

OORRTTAA AANNAADDOOLLUU
RREEKKLLAAMM AAJJAANNSSII

DDİİJJİİTTAALL BBAASSKKII MMEERRKKEEZZİİ
KKaaşşeelleerriinniizz 2200 DDaakkiikkaaddaa hhaazzıırr
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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

21 Mart Cumt.
En Yüksek 

9°C 
En Düşük 

-3°C

22 Mart Pazar
En Yüksek

10°C 
En Düşük

-1°C

23 Mart P.tesi
En Yüksek

6°C 
En Düşük

1°C

24 Mart Salı
En Yüksek

7°C 
En Düşük

-3°C

25 Mart Çrşam.
En Yüksek

11°C 
En Düşük

-1°C

26 Mart  Perşem.
En Yüksek

12°C 
En Düşük

1°C

TTaayyyyiipp EErrddooğğaann,, CCiinneerr GGrruupp vvee EEttii MMaaddeenn oorrttaakk--
llıığğıınnıınn tteessiissiinnii aaççttıı...... MMHHPP''llii aaddaayy YYaavvaaşş,, EErrddooğğaann''ıı
ççiiççeekkllee kkaarrşşııllaaddıı
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Beypazarı'nda Eti
Maden ile Ciner Grubu'nun işbirliği ile yapılan soda
külü(Trona) üretim tesisinin açılışını yaptı. 
Başbakan Erdoğan'ın açılışını yaptığı programa Ciner
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner'in
yanısıra, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan,
Enerji Bakanı Hilmi Güler, İçişleri Bakanı Beşir
Atalay ve Devlet Bakan Said Yazıcıoğlu da katıldı.Eti
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Ciner Grubu
tarafından Beypazarı'nda yaptırılan soda külü üretim
tesisi düzenlenen törenle açıldı. Başbakan Erdoğan,
Beypazarı Bağözü köyündeki tesise Emniyet Genel
Müdürlüğü'ne ait bir helikopterle geldi. 
İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile birlikte tören alanına
gelen Başbakan Erdoğan, MHP'li Beypazarı Belediye
Başkanı Mansur Yavaş tarafından çiçekle karşılandı.
Karşılama öncesinde Başbakan Erdoğan'ın koru-
malarının Yavaş'ın elindeki çiçeği inceledikleri
gözlendi. 
Soda külü üretim tesisinin açılış törenine Enerji ve
Tabi Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler ve davetlisi
olarak Ankara'da bulunan Rusya Enerji Bakanı Sergey
İvonovich Shmatko, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer
Çağlayan ve Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu da katıldı. 
BBAAŞŞBBAAKKAANN EERRDDOOĞĞAANN:: ÜÜRREETTİİMM,, ÜÜRREETTİİMM,,
ÜÜRREETTİİMM DDİİYYOORRUUZZ
Başbakan Erdoğan, Tartışmalarla Vakit Geçirmenin,
Lafla Vakit Geçirmenin Anlamının Olmadığını
Belirterek, "Onun İçin de İş, İş, İş Diyoruz. Üretim,
Üretim, Üretim Diyoruz. İşte Yapılan Bu. Bahane
Üretmedik, Mazeretlere Sığınmadık." Dedi.
Başbakan Erdoğan, tartışmalarla vakit geçirmenin,
lafla vakit geçirmenin anlamının olmadığını
belirterek, "Onun için de iş, iş, iş diyoruz. Üretim,
üretim, üretim diyoruz. İşte yapılan bu. Bahane
üretmedik, mazeretlere sığınmadık." dedi. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Beypazarı'nda ETİ
Soda A.Ş Soda Külü Üretim Tesisleri açılış töreninde
yaptığı konuşmada, "Doğal zenginlikler son yıllara
kadar hep atıl kaldı" dedi.
BBAAŞŞBBAAKKAANN ''BBOORR''UU KKOONNUUŞŞTTUU,, DDOOSSDDOOĞĞRRUU
KKOONNUUŞŞTTUU
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bor ve Trona
Madenleriyle İlgili Değerlendirmelerini Açıklayıp, Bir
de İtirafta Bulundu.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bor ve trona maden-
leriyle ilgili, ''Dünyada stratejik öneme sahip bu çok

önemli iki maden rezervimizle hep övündük, sürekli
konuştuk ama bunları mamül hale ya da yarı mamül
hale getirmede maalesef el ovuşturduk. Şimdi bu
madeni etkin bir şekilde çıkarmak, katma değer oluş-
turacak şekilde yeni ürünlere dönüştürmek gerekiyor''
dedi. 
Başbakan Erdoğan, bugün özel sektör ve devlet işbir-
liği ile çok değerli, müstesna bir eserin Türkiye'ye
kazandırıldığın belirterek, ETİ Soda ve Soda Külü
Üretim Tesisleri'nin sabit sermaye yatırımının 250
milyon dolar olduğunu,  tesisi Türkiye'ye kazandırıl-
masında emeği geçenlere, Ciner Grubu'na ve ETİ
Soda A.Ş'ye teşekkür etti.
''Yıllık getirisi üzerindeki rakamlarla konuşmaya-
cağım. Fakat 1500 kişiye burada dolaylı, dolaysız isti-
hdam sağlanması, bizim için bu bölüm çok anlamlı.
Bu yönden çok önemsiyorum. İhracatımız yönünden
önemsiyorum ve şu topraklarımızın altında neler var,
bunların yeryüzüne çıkartılması noktasında  bu tesisin
yapılmasını önemsiyorum. 
Türkiye, yıllar yılı bor madeni rezervinde hep dünya
birincisidir. Trona madeni konusunda dünyada ikinci
sırada yer alıyor. Dünyada stratejik öneme sahip bu
çok önemli iki maden rezervimizle hep övündük,
sürekli konuştuk ama bunları mamul hale ya da yarı
mamul hale getirmede maalesef el ovuşturduk. Şimdi
bu madeni etkin bir şekilde çıkarmak, katma değer
oluşturacak şekilde yeni ürünlere dönüştürmek
gerekiyor.  Bu tesisle bu başarılıyor. Teknolojiye
yapacağınız yatırımlarla, araştırma-geliştirme çalış-
maları ile bu madene olan talebi arttırmak da bir o
kadar önem arz ediyor. İşte burada, şimdi o başarılıy-
or. Onun için, burada bulanan trona madeni son
teknoloji ile gün yüzüne çıkıyor, soda külü üretiyoruz.
Soda külü, endüstrinin çeşitli alanlarında, özellikle de
cam ve metalurji sanayisinde kullanılan kıymetli bir
ürün. Hükümet olarak, yarım kalmış, ihmal edilmiş
birçok projeyi hayat geçirirken, Ciner Grubu ile de
ETİ Soda'yı bu noktada birleştirmeyi kendimiz için
faydalı gördük ve hamdolsun bugün burada bu eser
meydana çıktı.''  şeklinde konuştu.
Türkiye'nin sahip olduğu potansiyeli hakkıyla değer-
lendirme konusunda hep geride kaldığını belirten
Erdoğan, şimdi AK Parti iktidarıyla bunları
Türkiye'ye kazandırdıklarını söyledi. 
ETİ Soda A.Ş'nin Beypazarı trona projesini başarıyla
yürüttüğünü vurgulayan Başbakan Erdoğan,
"Tartışmalarla, lafla vakit yitirmenin anlamı yok.
Onun için de iş, iş, iş diyoruz. Üretim, üretim, üretim
diyoruz. İşte yapılan bu. Bahane üretmedik, maz-
eretlere sığınmadık. Harekete geçtik,  Teknik ve
finansal sorunları aştık, 2004 yılında konuya el attık,
Bu tesisi hızla tamamladık, bu tesis Türkiye'yi bir
adım ileriye taşıyacak' dedik.  Yıllarca bir ilerleme
görülmeyen tesisi, bu tarihten sonra hızla tamamladık.
İşte bugün de hizmete açıyoruz. 
ETİ Soda A.Ş'nin Beypazarı trona projesini başarıyla
yürüttüğünü vurgulayan Başbakan Erdoğan, Bugün
geldiğimiz yer madenciliğimiz açısında çok önemlidir.
Türkiye on yıllar boyunca yeraltı ve yerüstü zengin-
likleriyle övündü. Ancak bu zenginlikler son yıllara
kadar hep atıl kaldı. Ülkemizin geleceği için bunları
hayata geçirmek zorundayız" şeklinde konuştu. 
Erdoğan, 6.5 yıl önce Türkiye'nin dünyanın 26. büyük
ekonomisi iken bugün 17. sıraya yükseldiğini hatırla-

tan Erdoğan, Türkiye'yi daha iyi noktalara getirecek-
lerini söyledi. 
Erdoğan; ''''Madenlerin, akarsuların, rüzgarın, güneşin,
tabii güzellikler ve kültürel değerleri Türkiye'nin
refahı için harekete geçirme noktasında önceki
hükümetlerin son derece isteksiz davrandığını'' kayd-
ederek, ''Ama şimdi artık bu dönem geride kaldı.
Hapsine birden sarılıyoruz, hepsini birden hayata
geçiriyoruz.  Geçirmek zorundayız. Ülkemizin gele-
ceği için, milletimizin geleceği için, gelecek nesillere
böyle bir Türkiye bırakmak için bunu yapmak zorun-
dayız'' dedi. 
Açılışta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Hilmi Güler ise Türkiye'nin artık maden cevherinden
kimsayala geçtiğine dikkat çekerek, çevre dostu ve
verimli bir teknolojiyi tercih eden tesisin 2 yılda
tamamlandığını söyledi. Tesisin yapımında kamuyla
özel sektör işbirliğinin en güzel örneğinin
sergilendiğini dile getiren Güler, sodanın yanısıra kum
ve bor madeninin de bulunduğu Beypazarı'nın Türkiye
ve dünyanın cam merkezi haline getirilebileceğini
kaydetti. 
Ciner Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner,
375 milyon dolar yatırımla yapılan tesisin yılda 300
milyon dolar katma değer sağlayacağını açıkladı.
Ciner bunun 250 milyon dolarının ihracaat olacağını
ifade etti. Ciner ayrıca yılda 1 milyon ton soda külü
üretim kapasiteli tesiste 600 kişiye istihdam yaratıla-
cağını açıkladı. 
Konuşmalarında ardından, Ciner Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı Turgay Ciner, platformda elinde trona
madeni, Başbakan Erdoğan da elinde porselen bir
vazoda soda külü ile basına birlikte görüntü verdi.
Başbakan Erdoğan, daha sonra, Devlet Bakanı Said
Yazıcıoğlu, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Sanayi ve

Tel:7625163 
Orta Anadolu Bilgisayar

Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Rusya Enerji Bakanı
Sergey Şmatko ve ETİ Soda A.Ş yetkilileri ile kurde-
leyi kesti. Turgay Ciner, Başbakan Erdoğan'a sodanın
ham haliyle işlendikten sonra ortaya çıkan soda
külünün bulunduğu bir plaket verdi. Başbakan
Erdoğan törenin ardından tesisi gezerek yetkililerden
bilgi aldı.
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NEVŞEHİR TARIM MÜDÜRLÜĞÜ'NE
AHMET ŞAHİN ATANDI
Nevşehir Tarım İl Müdürlüğü'ne Kahramanmaraş İl
Müdürü Eski Beypazarı İlçe Tarım Müdürü Ahmet
Şahin'in Atandığı Öğrenildi.
Şahin 1989-1993 yıllarında İlçe Tarım Müdürlüğünde
Ziraat Mühendisi, 1993-1994 yılında da İlçe Tarım
Müdürü olarak Beypazarında görev yapmıştı. 
Başbakanlık ve bakanlıklara yapılan çeşitli atamalar
Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarına göre,
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Nevşehir İl
Müdürlüğü'ne, Kahramanmaraş İl Müdürü Ahmet
Şahin atandı. Nevşehir Tarım Müdürlüğü, bir süredir
Müdür Yardımcısı Kenan Şahin tarafından vekaleten
yürütülüyordu.  Resmi gazetede yayınlanan atama
kararı ile Nevşehir Tarım İl Müdürü olan Ahmet
Şahin, 1985 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Samsun
Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. 1987 yılında Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı Tunceli Tarım İl Müdürlüğü'nde
mühendis olarak göreve başlayan Ahmet Şahin,
1989-1993 yıllarında Ankara Beypazarı İlçe Tarım
Müdürlüğü'nde Ziraat Mühendisi, 1993-1994 Ankara
Beypazarı İlçe Tarım Müdürü, 1994-1996 Ankara
Güdül İlçe Tarım Müdürü, 1996-1997 Isparta Tarım
İl Müdürü, 1997-1998 yıllarında Ankara Güdül İlçe
Tarım Müdürü, 1998-2000 yıllarında Ankara Tarım İl

Müdürlüğü'nde
Ziraat Mühendisi,
2000-2002 yıl-
larında Ankara
Çubuk İlçe Tarım
Müdürlüğü'nde
Ziraat Mühendisi,
2002- 2003 yıl-
larında Edirne İl
Müdürlüğü'nde
Ziraat Mühendisi,
2003-2005 yıl-
larında Tarım ve
Köy İşleri
Bakanlığı
Tügem'de Ziraat Mühendisi, 2005 yılında Düzce
Tarım İl Müdürü Vekili olarak görev yaparken 2006
yılında Kahramanmaraş'a İl Müdürü olarak atandı.
2006 yılından bu yana Kahramanmaraş Tarım İl
Müdürü olarak görev yapan Ahmet Şahin, Resmi
Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile
Nevşehir Tarım İl Müdürlüğü görevine getirildi.
Nevşehir Tarım İl Müdürü olan Ahmet Şahin
İngilizce biliyor. Evli ve 4 çocuk babası.


