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

25 Haziran 2013 Salı Yýl:6 Sayý:265 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70 Kr
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

*www.yeniyildizgazetesi.com *idare@yeniyildizgazetesi.com *www.beypazarihaberajansi.com *info@beypazarihaberajansi.com *www.ortaanadoluas.com *ortaanadolu@ortaanadoluas.com

HHAABBEERR 
ÝÝSSTTÝÝHHBBAARRAATT

TTeell::776622 5511 6633

MMÜÜHHÜÜRR VVEE
KKAAŞŞEELLEERRİİNNİİZZ
1100 DDAAKKİİKKAADDAA

TTEESSLLİİMM
TTeell::77662255116633

1974 yılından itibaren daha çocuk
yaşta dediğiniz bir dönemde siyaset
içinde kendimizi bulduk. Bu yıllar
siyasette hep aktif rol aldığımız yıl-
lardı. Hep safkanlıkla ve saf duruşla,
gidilen yola dava diye baktığımız,
temiz, berrak günlerdi. Geçen zaman
ve yitirilen ömür içinde siyaseti daha
yeni yeni öğrenmeye başlamışız... 

YYaazzııssıı SSaayyffaa 22’’ddee

Beypazarı’nda Cepler kaldırıldı.
HHaabbeerrii SSaayyffaa  22’’ddee

Abbaszade Mescidi
Restore Edildi.

HHaabbeerrii SSaayyffaa 33’’ddee

3 gün boyunca Beypazarı şenliğine yaklaşık 250
bin kişi katıldı. 
Şenlik çeşitli kültürel etkinliklere sahne oldu ve
dolo dolu geçti.  Yine geçmiş yıllarda olduğu gibi
yarışmalar, defile, halk oyunları gösterileri,
Konserler gibi etkinlikler yer aldı.  3 gün boyunca
ilçenin Atatürk Parkında Duygu Kutlu, Ankaralı
Yasin, Edip Bülbül, Serkan Özşener,  Selda

Gündoğan, Barış,  Hamza
Altıntaş Grup Tekil, Grup
Klişe ile Cumartesi günü
Beypazarı Şehir Stadında
Mustafa Ceceli konserleri
yapıldı. 
En iyi havuç yetiştiricisi
yarışması, havuç güzeli
yarışması, Gümüş Telkari
ustalarının yarışması gibi
Beypazarı’nın ekonomik
değerlerini yansıtan yarış-
malarda yapıldı.
TBMM Başkanı Cemil
Çiçek Beypazarı şenliğine
damgasını vurdu. Çiçek’in

açıklamaları Ulusal Medyada, Beypazarı’nı öven
sözleri ulusal basında yer aldı. 
RReeyyhhaannllıı ŞŞöölleennddee yyeerriinnii aallddıı..
Reyhanlı Kaymakamı Beypazarlı Yusuf Güler ile
birlikte Reyhanlı Belediyesi Beypazarı şenlikleri-
inde standlar açarak yerini aldı. İlçelerinin tanıtım-
ları kapsamında Kalabalık bir ekiple Beypazarı
ilçesine gelen Reyhanlı Kaymakamı Yusuf Güler,

Kurşunlu camii alt tarafında açılan standlarda
ilçelerinin ve ilçede sürdürülen birçok çalışmanın
da tanıtımını yaptı. 
BBeelleeddiiyyeelleerr ssttaanntt aaççaarraakk kkeennddii kküüllttüürrlleerriinnii ttaannııttttııllaarr::
Türkiye’nin değişik bölgelerinden, il, ilçe ve belde
belediyeleri şenliğe katılarak kendi kültürlerini
tanıtma fırsatı buldu. Bu seneki Şenliğin tek eleştir-
ilecek tarafı belediyelere ayrılan standlardan
bazılarının boş olmasıydı. Bu seneki şenlik geçen
yıla göre daha organizeli ve planlı gerçekleşti. 3
gün boyunca aşırı sıcaklar nedeniyle meydanda kal-
abalık daha azdı, şenliğe dışarıdan gelen ziyaretçil-
er gölge ve serin alanları tercih etti. Özellikle İnözü
Vadisi tercih edilen yerler arasında yerini aldı.
Meydanlarda kalabalık az gibi görüntü versede
şölene katılan ziyaretçilerin ikindi sonrası ilçe
merkezine gelmeleri büyük kalabalıklar oluşturdu.
Geçen yıl cumartesi günü standlar bile hazır
değilken bu yıl her şeyin hazır olması ve gelenlerin
alışveriş yapması dikkat çekti. Şölen ile ilgili
yorum haftaya yayınlanacak. Diğer haber ve detay-
ları sitemizden takip edebilirsiniz. 
Özalp; ‘Beypazarı Festivali yine bu yıl yerli ve
yabancı kültürlerin buluşması olarak kutlandı’ dedi.

Belediyeden yol
kaldırım ve
yatırım atağı
devam ediyor.

HHaabbeerrii ssaayyffaa 44  ddee

Trafik kazasında ölen
hemşirenin ailesine
sendikadan 15 bin lira.

HHaabbeerrii SSaayyffaa 33’’ddee

Beypazarı’nda 
e-belediye dönemi        

HHaabbeerrii SSaayyffaa 44’’ddee
Oğuzkente Spor komleksi
yapılıyor. 

HHaabbeerrii SSaayyffaa 44’’ddaa

En iyi havuç yetiştiricisi yarışmasında
Beypazarı havuç üreticileri yarıştı.
Beypazarı S.S. Beypazarı Sebzeciler üretim
ve pazarlama Koopretafi sponsorluğunda
yapılan yarışmada Müjdat Dağlıoğlu 1 nci,
Ahmet Ekmekçioğlu 2 nci, Yavuz Köprücü 3
ncü oldular. 
Beypazarı S.S. Beypazarı Sebzeciler Üretim
ve Pazarlama Koopretafi Başkanı Selahattin
Tokgöz tarafından yarışmada dereceye giren-
lere birer küçük altın ve plaket ödülü verildi.

Çiftçileri desteklemek adına ilçede faaliyetini
sürdüren Ayık Tarım işletmesi yarışma birin-
cisine 200 kilo gübre, 2 ve 3 ncülere de 100
er kilo gübre hediye etti. 

ÇELEN REKLAM
Gazetecilik Reklamcılık Matbaacılık

FORUM
Kemal ÇELEN
kemalcelen@ortaanadoluas.com
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Beypazarı, Beypazarı Belediyesi’nin 130.
Kuruluş yıldönümü dolayısıyla, posta
pullarında yer aldı.
1883 yılında kurulan Beypazarı
Belediyesinin bu yıl 130 ncu kuruluş
yıldönümü. Bu amaçla, Beypazarı Keleşzade
Konağı, Beypazarı Kurusu, Beypazarı 80
Katlı Baklavası, Beypazarı Güveci,
Beypazarı Maden Suyu, Beypazarı Havucu
ve Beypazarı Telkarisi’nin yer aldığı biri
dikey biri yatay, Beypazarı Belediyesi’nin

130. Yılı yazılı, 2 farklı tasarımdaki posta
pulları basılarak satışa sunuldu.

1883 Yılında kurularak bu yıl 130. Kuruluş
yıldönümünü kutlayan Beypazarı Belediyesi
Belediye Başkanı  M.Cengiz Özalp, “
İlçemizin tanıtımına yönelik birçok çalışma
yürütüyoruz. Televizyon kanalları, dergiler,
festival ve şenliklerimizin dışında 19 Şubat
2013 tarihli çekiliş için basılan Milli piyango
biletlerinin ‘Türkiye’nin Marka Kenti

Beypazarı’ sloganıyla tüm Türkiye’de satışa
sunulmasıydı. Belediyemizin 130.Kuruluş yıl
dönümü münasebetiyle
de PTT ye yaptığımız
başvurumuz onay-
lanarak
Beypazarı’mızın
tanıtımının posta
pullarında yapıl-
ması bizleri ayrıca
mutlu etti” dedi.

BBeeyyppaazzaarrıı BBeelleeddiiyyeessii’’nniinn 113300.. KKuurruulluuşş yyııllddöönnüümmüü

KAR KUYULARINDAN
ÇIKARTILAN KARLAR
ŞÖLENDE PEKMEZLE

DAĞITILDI

Kışın toplanan karların gömüldüğü
Beypazarı Kozalan Köyü kar kuyularından
çıkartılan karlar 20 nci Uluslararası
Beypazarı Festivalinde standlarda halka
ikram edildi. Festival süresi boyunca kar
kuyularından çıkartılan karlar vatandaşlara
pekmez veya sade olarak dağıtıldı.

Ankara Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle
Beypazarı Kaymakamlığı tarafından
yürütülen proje kapsamında yer alan
Kozalan Köyü kar kuyularından çıkartılan
karlar Beypazarı ilçe merkezindeki stand-
larda Kozalan Köyü Muhtarlığının
görevlendirdiği köylüler tarafından testere
ile kesilerek vatandaşlara sade olarak veya
kar üzerine pekmez dökülerek ikram edil-
di. Kabı 1 liradan da satışı yapılan kar fes-
tivale gelenlerin ilgisi ile karşılaştı.
Festivalin 3 günü de güneşli ve aşırı
derece sıcak geçmesi nedeniyle serinlemek
isteyen vatandaşlar kar yiyerek serinledi. 

ŞŞeennlliikk aammaaccıınnaa uullaaşşttıı

KKAAHHVVEE MMOOLLAASSII

NNiillggüünn GGÜÜNNEEYY

İİnnssaannıınn ssaahhiipp oolldduukkllaarrıınnıı
kkeennddiinnddeenn ssaayymmaassıı

İnsan nefsinin en çok kibrini yaptığı
konulardan biri, kişinin kendisini
yeterli görmesidir. Bunun anlamı;
kişinin kendisini Allah’a muhtaç
görmemesi, aklını, ilmini ve yetenek-
lerini kendinden sanmasıdır. YYaazzııssıı SSaayyffaa 33’’ddee

2013 Havuç güzeli
Elda Tiftik

HHaabbeerrii SSaayyffaa 22’’ddee
Şair ve Yazarlardan İmza
günü   HHaabbeerrii SSaayyffaa 33’’ddee

15 nci Karaşar Eğriova
Festivali 07 Temmuzda
yapılacak. 

HHaabbeerrii SSaayyffaa 22’’ddaa

GÜMÜŞ USTALARI
ŞÖLENDE YARIŞTI.

HHaabbeerrii SSaayyffaa 33’’ddee
THK Kavurma Et
Dağıtıyor.

HHaabbeerrii SSaayyffaa 44’’ddee

Beypazarı Ortaokulu
Beypazarı evleri
mimari tarzında
yapılıyor. 2013
Kasım ayına yetişe-
cek.

HHaabbeerrii SSaayyffaa 22’’ddee

EENN İİYYİİ HHAAVVUUÇÇ ÜÜRREETTİİCCİİLLEERRİİ YYAARRIIŞŞTTII

2200 NNCCİİ UULLUUSSLLAARR AARRAASSII BBEEYYPPAAZZAARRII  vvee YYÖÖRREESSİİ 
ŞŞEENNLLİİKKLLEERRİİ  SSOONNAA EERRDDİİ..

2211--2222--2233 HHaazziirraann ttaarriihhlleerriinnddee ggeerrççeekklleeşşttiirriilleenn 2200
nnccii uulluussllaarraarraassıı BBeeyyppaazzaarrıı YYöörreessii şşeennlliikklleerrii ççeeşşiittllii
eettkkiinnlliikklleerrllee ssoonn bbuulldduu.. 

EENN İİYYİİ HHAAVVUUÇÇ ÜÜRREETTİİCCİİLLEERRİİ YYAARRIIŞŞTTII
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1974 yılından itibaren daha çocuk
yaşta dediğiniz bir dönemde siyaset
içinde kendimizi bulduk. Bu yıllar
siyasette hep aktif rol aldığımız yıl-
lardı. Hep safkanlıkla ve saf duruşla,
gidilen yola dava diye baktığımız
temiz, berrak günlerdi. Geçen zaman
ve yitirilen ömür içinde siyaseti daha
yeni yeni öğrenmeye başlamışız...
Dava diye bir kavram sadece senin
inandığın, ama başkalarının inanmayıp
senden menfeat sağlamak adına yürüt-
tüğü bir politika imiş. Sen inanmalısın
ki temsil ettikleri yapıda kalabalıkları
oluşturabilsinler, onları temsil edenlere
yağcılık yapabilsinler ve liderlerine
işte benimde inanmış dava
arkadaşlarım var diyebilsinler... Senin
toplantılarda hakça söylediğin doğru-
lar, onların koltuklarını salladığı için,
siyasetin doğrulara bile karşı gelmek
olduğunu öğrendim. O koltuğu yakala-
mak ve bırakmamak için üst’lerine,
onların görmek istediklerini göstermek
olduğunu ve bir nebze yalancılık,
riyakarlık, yağcılık yapılmasının
siyaset olduğunu, gerçeklerin kamuflaj
edilmesi gerektiğini öğrendim. O
koltuk ne kadar kudretli bir koltukmuş
ki, kendi iradenle bıraksan bile
başkalarına yar olmaması gereken bir
mana ihtiva eden, ulvi duygular
taşıyan, bu amaçla her türlü yalan,
desise, dedikodu, iftira’nın vb. mübah
sayıldığı dava adamı postunda kurt
politikası benimsemek gerektiğini
öğrendim. Kendi değerlerin,
başkalarının değerlerinden çok üstün
olsa bile, başkalarının yanına yaklaş-
mak için kendi değerlerini ayaklarının
altında çiğnemekte vicdani bir rahatsı-
zlık duymamayı ve hatta sahiplenilen
ve hiç olan değerler karşısında kendine
ait ulvi değerlerin küçük görülmesini
ve önemsenmemesinin siyaset
olduğunu öğrendim. Yolda karşılaş-
masak, birbirimize selam vermesek
bile seni güçlü ve kendine rakip gör-
müşlerse her türlü ortamda seni
görmeme ve sana itibar etmeme tavrını
ve ancak menfeat karşısında seni far-
ketme pozisyonunun siyaset olduğunu
öğrendim. Daha neler neler öğrendim.
Meğer bu siyaset bir mektep işiymiş.
Ama Türkiyedeki siyasetin mektebide
yok. Bu siyaseti yapanlarında pek
diplomayla falan ilgileri de yok. Ama
bunlara halk dilinde kurt politikacı
diyorlar. Kendi koltukları için ya siz-
lerin sırtlarına binip yükseliyorlar,
yada koltuklarının gideceğini hissettik-
leri an koltuğu da feda etmekten çekin-
meyip ayağınıza karpuz kabuğu koyup
kaydırıyorlar. Politik siyaset kavramı
ölmüştür. Artık benim siyasetim ve
davam; Devlet, Vatan, Toprak, Bayrak,
Bağımsızlık, Adalet, Kalkınma ve
maneviyattır. Artık Parti isimlerini bir
kenara koydum. Bizim Türkiyeden
başka Vatanımız, Türk Bayrağından
başkada bir bayrağımız yok. Her şey-
den önce de Müslümanız.. Vatanımızın
başına birşey gelse bazıları Amerika,
İngiltere vb giderler ama bizim bu
vatan toprağından başka gidecek
toprağımızda yok. Aklımızı başımıza
almanın zamanı geldi...

Sayfa Editörü:
MMuussttaaffaa SSÜÜMMEERR

Haberci
KKeemmaall ÇÇEELLEENN

Nallýhan Temsilcisi
................................................................
Çayýrhan Temsilcisi
...............................

Sincan &Yenikent Temsilcisi
MMuussaa UUYYSSAALL

Güdül Temsilcisi
BBüünnyyaammiinn AAFFÞÞAARR

Kýbrýscýk Temsilcisi
ÝÝssaa BBÝÝLLGGÝÝNN

Seben Temsilcisi
..........................

SSoorruummlluu YYaazzýý ÝÝþþlleerrii MMüüddüürrüü
ŞŞüükkrraann ÇÇEELLEENN

GGaazzeetteemmiizz BBaassýýnn MMeesslleekk ÝÝllkkeelleerriinnee
uuyymmaayyaa ssöözz vveerrmmiiþþttiirr..

GGaazzeetteemmiizzddee yyaayyýýnnllaannaann yyaazzýýllaarr
yyaazzaarrllaarrýýnnýý bbaaððllaarr..

GGaazzeetteemmiizzddee yyaayyýýnnllaannaann yyaazzýý hhaabbeerr
vvee ffoottooððrraaffllaarrýýnn hheerr ttüürrllüü tteelliiff hhaakkkkýý

ÇÇeelleenn RReekkllaamm’’aa aaiittttiirr..
ÝÝzziinn aallýýnnmmaaddaann,, kkaayynnaakk ddaahhii ggöösstteerriilleerreekk

iikkttiibbaass eeddiilleemmeezz.. 
DDiizzggii:: ÇÇEELLEENN RREEKKLLAAMM

TTeell--FFaaxx::776622 5511 6633 BBeeyyppaazzaarrýý
BBaasskkýý:: YYaarrddıımmccıı BBaassıımm HHiizzmmeettlleerrii

TTeell--FFaaxx::00..331122..334422 2266 2277  AAllttıınnddaağğ//AANNKKAARRAA

ÝÝmmttiiyyaazz SSaahhiibbii:: ÇÇeelleenn RReekkllaamm
MMuurraatt ÇÇeelleenn 

2255 HHaazziirraann 22001133 SSaallıı YYIILL::66  SSAAYYII::226655

GGaazzii GGüünnddüüzzaallpp ÝÝþþ MMeerrkkeezzii PP.. KKaattýý NNoo:: 77--66 BBeeyyppaazzaarrýý
TTeell::776622 5511 6633 FFaaxx::776622 6677 7700 CCeepp::00..553322..555577 9988 5533

RREEKKLLAAMM VVEE AABBOONNEE FFÝÝAATTLLAARRIIMMIIZZ
TTaamm SSaayyffaa ((SSBB)) 11..550000 TTLL 
YYaarrýýmm SSaayyffaa ((SSBB)) 775500  TTLL
ÇÇeeyyrreekk SSaayyffaa ((SSBB))                     337755  TTLL
KKaarrttvviizziitt RReekkllaamm ((SSBB))             4400  TTLL
RReessmmii ÝÝllaannllaarr SStt//ccmm                77  TTLL
KKoonnggrree ÝÝllaannllaarrýý 7700  TTLL
SSoossyyaall iillaannllaarr 7700  TTLL

Yıkılan eski adı İstiklal İlkokulunun yerine 1
Bodrum, 1 Zemin, Üzerine 3 kat yani toplamda
5 katlı, 24 derslik yeni bir okul yapımı hızla
devam ediyor.
Beypazarı İlçe Merkezi Kurtuluş mahallesi
Namazgah sokak’da yer alan Beypazarı’nın en
eski okulu olarak eğitim ve öğretim veren, eski
adı İstiklal İlkokulu geçtiğimiz yıllarda
yıkılmıştı. Yerine okul yapımı tartışmaları 5 yıl
sürdü. 5 yılın sonunda yıkılan okulun yerine
yeni okul yapımı için kazma vuruldu ve

inşaatının bitimi olarak 2013 kasım
ayına yetiştirileceği belirtildi. İnşaat
çalışmaları hızla devam ediyor.

Beypazarı İlköğretim Okulunda
ilkokul öğrencilerine eğitim veren eski
binanın yıkılması  nedeniyle derslikler
yetersiz kalmış, öğrencilerin bir kısmı
bölünerek Gazipaşa ilk ve orta okulun-
da eğitim görüyordu. Yeni yapılan
binanın Beypazarı Orta Okulu’nun
derslik ihtiyacını karşılayacağı, bu
sayede Beypazarı Orta okulunun altı
yıldır süren bölünmüşlük sorununun
da sona ereceği belirtildi.

Beypazarı İlköğretim Okulu’nun yıkılan eski
okul binası yerine uygun görülen bir yere 5 katlı
24 derslikli okul yapımı inşaat çalışmaları hızla
devam ediyor. İnşaatı devam eden okul, bodrum
kat, zemin kat ve üzerine 3 kat,  olarak yapılıyor.
Okulun dış cephesi Beypazarı evleri mimari
özelliklerini taşıyacak. Okulun 2013 Kasım
ayına yetiştirilmesi hedefleniyor. İl Özel idare
tarafından ihalesi yapılan okulun iç tefrişatı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak.
2013-2014 eğitim yılının ortalarına doğru okulda
eğitim verilebileceği, Gazi Paşa İlkokuluna gön-
derilen öğrencilerin okul bünyesinde öğretim
görebileceği açıklandı.

İİLLKKOOKKUULL BBÖÖLLÜÜMMÜÜ KKAALLKKIIYYOORR..
Beypazarı Ortaokulu olarak bünyesinde eğitim
veren ilkokulun önümüzdeki eğitim ve öğretim
dönemlerinde Gazipaşa İlkokuluna kaydırıla-
cağı, eski ve yeni yapılmakta olan okulun sadece
Ortaokul olarak eğitim ve öğretim vereceği
belirtildi.

BBeeyyppaazzaarrıı’’nnddaakkii ookkuullllaarrıınn kkaaddeemmeelleerrii ddeeğğiişşiiyyoorr..
Beypazarı’ndaki okullarda kademe değişimine
gidiliyor. Sanayi Hem ilkokul, hem ortaokul, 
Kemal Milaslı Taşıma sistemli Ortaokul,
Beypazarı ve Faruk Kefeli okullarının ortaokul
olacağı,
Gazipaşa İlkokul, Çayırlıoğlu ilokul,
Cumhuriyet ilkokul, Atatürk ilkokul, Namık
Kemal İlkokul, Altay ilkokul, Rüstempaşa
ilkokul olacağı, önümüzdeki öğretim döneminde
uygulamaya geçileceği öğrenildi.

BBEEYYPPAAZZAARRII OORRTTAAOOKKUULLUU 22001133 KKAASSIIMM AAYYIINNAA YYEETTİİŞŞEECCEEKK..
BBEEYYPPAAZZAARRII EEVVLLEERRİİ MMİİMMAARRİİ TTAARRZZIINNDDAA YYAAPPIILLIIYYOORR.. 

FFOORRUUMM
Kemal ÇELEN 

kemalcelen@ortaanadoluas.com

SİYASET NEDİR, NE DEĞİLDİR?

Beypazarı’nın Karaşar
Beldesi geleneksel olarak
yapılan Eğriova yayla fes-
tivali 7 Temmuz Pazar
Günü yapılacak.Coşkulu
ve geniş katılımlı gerçek-
leşecek Karaşar 15.
Eğriova Festivali’ne CHP

Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun katılması
bekleniyor.
Festival Eğriova yaylasın-
da saat 11.00’de başlayıp
akşama kadar devam ede-
cek

BEYPAZARIN’DA CEPLER KALDIRILDI

Ankara’nın tarihi turistik ilçesi, ilçe merkezi
olan Hanlar önü ve Bankalar Caddesinde
yeniden yol düzenleme çalışmaları başladı.
Bankalar Caddesinde yaklaşık 2 yıl önce
düzenlenen yol kenarlarına konan cepler
kaldırılıyor. 

Hanlar önü ve Bankalar caddesindeki çalış-
malar hızla devam ediyor. 
Beypazarı Belediye Başkanı M. Cengiz
Özalp; Göreve geldiğimde Bankalar
Caddesinin ve Hanlar Önü Meydanının
Turizmde marka kent olan Beypazarı’mıza
yakışmadığını gördüm.   İlk çalışmalarımdan
birinide bu caddede yaptım. Vatandaşların
araçlarını yol kenarına koymalarını engelle-
mek amacıyla yaya kaldırımlarını
genişleterek yolu daraltmış bazı önemli nok-
talara cepler koymuştuk. Vatandaşların bu
cepleri otopark gibi kullanmalarının önünü
kesemedik. Üst tarafta yaptığımız 2 cebin
amacına uygun kullanılmadığını ve trafik
akışına engel olduğunu görünce içme suyu
alt yapı çalışmaları esnasında bu cepleri kap-
attık. Herhangi bir kasıt yoktur. Hanlar Önü
mevkiinde ise kanalizasyon ve atık su çalış-
maları nedeniyle bozulan kaldırımları
yeniden düzenledik‘’ dedi. 

erle birlikte hazırlanacak olan projeyi, 2012
yılı içerisinde komisyona sunmayı hedefliy-
oruz. Her geçen yıl turistik potansiyeli artan
ilçede bu proje ile birlikte, büyükşehirlerde
yaşayan vatandaşlarımız sakin ve huzurlu bir
ortamda streslerini atabilecek.” diye konuştu.

Heyet ayrıca, Devrencik mevkiinde bulu-
nan tarihi bir geçmişi bulunan ‘Kesik
Minare’ alanında incelemelerde bulundu.
Acısu mevkiinde bulunan yaklaşık 100 yıllık
çeşme ve ‘kesik minare’nin de restorasyon
çalışmalarının yapılacağı da ifade edildi. İl
Genel Meclisi Üyesi Sefa Varlık, ‘Kesik
Minare' ile ilgili girişimlerde bulunulduğunu
belirterek, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile
görüşmelere başladıklarını söyledi. Kesik
Minare’nin tarihini incelemeye ve geçmişini
öğrenmek için de çalışma başlattıklarını
söyleyen Varlık, bu çalışmaların sonuçlan-
masının ardından Kesik Minare’nin
restorasyonunun kesinlik kazanacağını kay-
detti.

1155..KKAARRAAŞŞAARR EEĞĞRRİİOOVVAA FFEESSTTİİVVAALLİİ 77 TTEEMMMMUUZZDDAA

2013 Havuç Güzeli Elda Tiftik

Şenliğin son günü yapılan Havuç güzeli
yarışmasında 13 genç kız podyumda ter
döktü. Jüri heyeti önünde podyumda güzel-
liklerini ortaya koyan kızlardan 1 numara ile
yarışan Elda Tiftik Havuç Güzeli 1 ncisi

seçildi. Kraliçe tacını 2012 güzeli Ümran
Kaya Elda Tiftik’in başına taktı. Ödülünü
Beypazarı Belediye Başkanı M. Cengiz
Özalp’in eşi Hamide Özalp taktı. 2 numara
ile yarışan Büşra Uslu 2 nci olurken tacını

Beypazarı Kaymakamı nın eşi Belgin Kaya
taktı. 12 numara ile yarışan Kübra Ayhan 3
ncü olarak tacını ödülünü Av. Ayla
Yurdakul’un elinden aldı.  7 numara ile
yarışan Ayşe Gülen Sempati Havuç Güzeli
seçildi.  Dereceye giren güzeller altınla
ödüllendirildi.
12 Haziran 2013 tarihinde Konya yolunda
tıra arkadadan çarpan aracın içinde abisi ile
birlikte hayatını kaybeden 2010 yılı havuç
güzeli Tuğçe Çelik de anıldı. Tuğçe Çelik’in
2010 yılı güzellik yarışmasındaki resmi
yarışma platformu arkasına asıldı.
Yarışmaya katılan genç kızlar Tuğçe’yi kay-
betmenin üzüntüsü içindeyiz, onu unut-
madık, daima hatırlayacağız’’ şeklinde
konuşma yaptılar.  
Beypazarı Belediye Başkanı M. Cengiz
Özalp; 2010 yılı havuç güzeli birincisi
Tuğçe Çelik’i kaybetmenin üzüntüsü
içindeyiz. Allah bir daha böyle acılar yaşat-
masın. Onu daima hatırlayacağız’’ dedi.
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Ünlü seyyah Evliya Çelebinin Beypazarı`na
geldiğinde uğradığı ve yazılarını yazdığı
Abbaszade Mescidi restore edildi. 
Ünlü seyyah Evliya Çelebinin Beypazarı'na
geldiğinde uğradığı ve yazılarını yazdığı
Abbaszade Mescidi restore edildi. Galip Hasan
Kuşşcuoğlu Bilim ve Kültür Vakfı tarafından
satın alınarak restorasyonu yapılan mescidin
Ramazan ayında hizmete açılacağı bildirildi.
Ankara Beypazarı Hoca Kiriş (Abbaszade)
Mescidi Hoca Kiriş Mescidi:
Mihrap bordüründe geçen ‘sene 1340’ ibaresin-
den 19. yüzyıl sonlarına ait bir mahalle mescidi
olduğu düşünülmektedir. İstiklal Mahallesi,
Çınar Sokak No.17′de Abbaszâdeler tarafından
XIX. yüzyılda yapılan bir Osmanlı dönemi
yapısıdır. Yapının batı duvarı ahşaptan, diğer
kısımları taştan yapılmış olup, dıştan sıvan-
mıştır. Kare planlı yapının üstü içten ahşap
tavan, dıştan çinko kaplı kırma çatıyla örtülüdür.
Yapının güneyinde mihrap yer alır. Batı cephede
sağda kapı, iki büyük ve bir küçük pencere
görülür. Yapının önünde dış avlusu vardır. 

Trafik kazasında ölen hemşirenin ailesine
sendikadan 15 bin lira.

Trafik kazasında hayatını kaybeden sendika
üyesi hemşirenin ailesine ferdi kaza sigortası
karşılığı 15 bin liralık çek verildi.
Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık
Sen Sendikası Beypazarı’nda kazada ölen
hemşire için ailesine ferdi kaza sigortası
karşılığı 15 bin liralık çek verdi.
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yoğun Bakımda görevli hemire (19)
Münevver Kökçealan adlı hemşire yaklaşık
3 ay önce Nisan ayında hastaneden evine
giderken Sincanda meydana gelen trafik
kazasında ağır yaralanmış ve uzun süre
yoğun bakımda yatmasına rağmen hayatını
kaybetmişti.
Sağlık-Sen üyesi olduğu öğrenilen
Münevver Kökçealan için sendika tarafından
Ferdi Kaza sigortası karşılığı olarak annesi
(48) Mübine Kökçealan’a 7500 TL, babası
(49) Ömer Kökçealan için 7500 TL çek
takdim edildi.
Sağlık Sen Ankara 1 nolu Şube Başkanı
Şenol Şahin, Başk. Yar. Oktay Yalçın, Kutay
Ançin, Atatürk Hastanesi Sendika Baş
Temsilcisi Zekayi Meletli bugün Ankara’nın
Beypazarı ilçesindeki hemşire Münevver
Kökçealan’ın baba evine gelerek hem
ziyaret etti, hemde ferdi kaza sigortası
karşılığı toplamda 15 bin liralık çeki baba ve
anneye teslim etti.
Sağlık-Sen Beypazarı Temsilcisi ve
Beypazarı Devlet Hastanesi Müdürü
Alaattin Bakır, Trafik kazasında hayatını

kaybeden Münevver kardeşimiz 4 yıl önce
stajını Beypazarı Devlet Hastanesinde
tamamlamıştı. Trafik kazası nedeniyle ölüm
haberi hepimizi derinden üzdü. Şhit olan
kardeşimizin anne ve babasına sabır diliy-
oruz. Allah böyle acıları bizlere yaşatmasın
dedi.
Sağlık Sen Ankara 1 nolu Şube başkanı
Şenol Şahin ise; Münevver Kökçealan
kardeşimiz sendikamızın üyesiydi. Biz
sendikamıza üye olan herkese sendika
olarak ferdi kaza sigortası yapıyoruz. Trafik
kazasında hayatını kaybeden Münevver
Kardeşimizin ferdi kaza sigortası vardı. Bu
yüzden ailesini ziyaret ederek toplamda 15
bin liralık çeki takdim ettik. Münevver
kardeşimizin ailesi de bundan böyle bizim
birer üyemizdir. Beypazarı’nda veya
Türkiye’nin neresinde olursa olsun bir sıkın-
tıları olduğunda biz yanındayız’’ dedi.
Trafik kazasında hayatını kaybedeb
Münevver Kökçealan’ın evin tek kızı
olduğunu öğrendiğimiz Kökçealan ailesinin
Doktor olan bir de oğlan çocukları var. Aile
kızlarını kaybetmenin derin üzüntüsü içinde
Sendika temsilcilerinin ziyaretlerinden
memnun kaldıklarını belirterek takdim
edilen çekleri sendika temsilcilerinin
ellerinden alarak teşekkür ettiler. 

Abbaszade Mescidi
Restore edildi.

İnsan nefsinin en çok kibrini yaptığı
konulardan biri, kişinin kendisini yeterli
görmesidir. Bunun anlamı; kişinin ken-
disini Allah’a muhtaç görmemesi,
aklını, ilmini ve yeteneklerini kendin-
den sanmasıdır. Oysa insan, Allah’ın
son derece aciz yarattığı bir varlıktır. Ve
insan yaşamındaki bütün haller için
Rabbine muhtaçtır. İnsan bütün eylem-
lerini Allah’ın izniyle yapabilmektedir.
“Ey insanlar, siz Allah'a (karşı fakir
olan) muhtaçlarsınız; Allah ise, Ğaniy
(hiçbir şeye ihtiyacı olmayan)dır,
Hamid (övülmeye layık)tır.” (Fatır
Suresi, 15)
Allah’a samimi yönelen müminler ise
Rableri karşısında aczlerinin farkın-
dadırlar. Bu yüzden sürekli yardımına
muhtaç oldukları Allah’a dua eder,
verdiği nimetlerden ötürü şükür içinde
olurlar.
Peki insan bu acizliğine ve muhtaçlığı-
na rağmen nasıl kendini Allah’tan
bağımsız ve yeterli görür? Çünkü
Rabbimiz imtihanın bir gereği olarak
insan benliğini iki yönlü yaratmıştır.
Nefis ve vicdan. İşte bunlardan nefis,
insana daima kötülüğü teşvik eden
tarafıdır. Bu kötü ses, insana sürekli
kendini yeterli görme yönünde kışkırtır.
Rabbimiz bir ayetinde kendini yeterli
gören insanların durumunu şöyle haber
vermiştir:
Hayır; gerçekten insan, azar. Kendini
müstağni gördüğünden. (Alak Suresi, 6-
7)
Ayette haber verildiği üzere insanın
azgınlaşmasının nedeni olarak, kendisi-
ni yeterli görmesi haber verilmiştir. Bu
konunun temelinde ise kişinin kibri
vardır. Kibir ise insanın Allah’ı unut-
masına neden olur. Eğer kişi bu ahlakı
bırakmazsa, dünyada kişiyi ahlaksı-
zlığa, baş kaldırmaya, şükürsüzlüğe,
ahirette ise cehenneme sürükler.
"Ona: "Allah'tan kork" denildiğinde,
büyüklük gururu onu günaha sürükler,
kuşatır. Böylesine cehennem yeter; ne
kötü bir yataktır o." (Bakara Suresi,
206)
Rabbimiz Kuran’da büyüklenen insan-
lara dair örnekler vermiştir. İnsanda
büyüklüğe neden olan en önemli özel-
likler ise zenginlik ve saygınlıktır.
Kuran’da Allah bu ahlaktaki bazı kişi-
lerin sahip olduklarından dolayı büyük-
lendiklerini ve isyankar bir tutum
sergilediklerini haber verir. Bu insanlar
Allah’ın lütfunu görmezden gelmiş,
zenginliklerini kendilerinden san-
mışlardır. Bu insanlardan bazıları ise
şımarıklık konusunda daha ileri gitmiş,
hem Allah’a karşı isyankar bir tavır
sergilemiş, hem de inananlara çok
büyük baskılar yapmışlardır. Rabbimiz
bunun karşılığı olarak, bu insanları ve
oturdukları mekanları yıkıma uğrat-
mıştır. Bu durum, hem o çağdaki insan-
lara, hem de günümüz insanlara büyük
bir ibret olmuştur.
İnsanın kibrini yapabileceği birçok
konu vardır. Bunlardan bir diğeri de,
kişinin işlerinde genel olarak bir
başarıya sahip olmasıdır. Oysa insana
başarılı olabilmesi için gereken özellik-
leri Allah vermektedir. Ve insanın
Rabbinin kendisine verdiklerinden daha
fazlasına sahip olma gücü de yoktur.
Kişi tam tersine, acizliğinin ve Allah’a
olan muhtaçlığının farkında olur, buna
göre tavır gösterirse, Allah kulu
üzerindeki nimetini, başarısını ve
bereketini arttıracaktır. Bunun da
ötesinde cennet hayatı ile ödüllendire-
cektir.
Tüm sahip olduklarının kendinden
sanan insanlar, dünyanın bir imtihan
ortamı olduğunu unutur, Rableri den-
eme olarak kendilerinden bazı nimetleri
geri aldığında hemen sıkıntı yaşarlar.
Ama Allah yine bir deneme olarak bu
kullarının nimetlerinde arttırmalar yap-
tığında nankör bir tavır takınırlar.
“İnsana bir zarar dokunduğu zaman,
Bize dua eder; sonra tarafımızdan ona
bir nimet ihsan ettiğimizde, der ki: "Bu,
bana ancak bir bilgi(m) dolayısıyla ver-
ildi." Hayır; bu bir fitne (kendisini bir
deneme)dir. Ancak çoğu bilmiyorlar.”
(Zümer Suresi, 49) 

KKAAHHVVEE
MMOOLLAASSII

Nilgün GÜNEY

İNSANIN SAHİP OLDUKLARINI
KENDİNDEN SANMASI

ZZAAYYİİ
Nüfus Kimliğimi Kaybettim. .
Hükümsüzdür.

Ayşe ALADAĞ

Nüfus Kimliğimi, D sınıfı Sürücü
Belgemi kaybettim. Yenisini çıkarta-
cağımdan dolayı hükümsüzdür. 

Cabir KAYA

TTÜÜRRKKİİYYEE ŞŞEEKKEERR FFAABBRRİİKKAALLAARRII
AANNKKAARRAA ŞŞEEKKEERR FFAABBRRİİKKAASSII

Fabrika olarak 2013 yılı ekim ayında alımına başlanacak Pancara karşılık üreticilere 6,4
milyon TL tutarında birinci nakdi bakım avansı 24 Haziran 2013 tarihinde ödenecektir. 
Böylelikle bu güne kadar ayni ve nakdi avans olarak ödenmiş olan 7,5 milyon TL ile
birlikte 2013 yılı ürününe karşılık ödenen avanslar tutarı 13,9 milyon TL’ye ulaşmış
olacaktır. 

KKeemmaall YYÜÜKKSSEELL
FFaabbrriikkaa MMüüddüürrüü

1177 HHaazziirraann     1950 : Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk böbrek nakli 
PPaazzaarrtteessii                 ameliyatı yapıldı.

1188 HHaazziirraann    1988 : Başbakan Turgut Özal silahlı saldırıya uğradı. 
SSaallıı               1941 : Türk-Alman Saldırmazlık Antlaşması imzalandı.

1199 HHaazziirraann     1966 : Güreş Milli Takımı Kanada'daki Dünya Güreş
ÇÇaarrşşaammbbaa     Şampiyonası'nda birinci oldu. 

2200  HHaazziirraann    1926 : Mustafa Kemal'e İzmir'de suikast girişimiyle 
PPeerrşşeemmbbee  ilgili tutuklamalar yapıldı.

2211 HHaazziirraann      1934 - Soyadı Kanunu kabul edildi.
CCuummaa          1940 - İkinci Dünya Savaşı: Fransa, Almanya'ya teslim 

2222 HHaazziirraann      1919 - Amasya Genelgesi yayınlandı.
CCuummaarrtteessii        1941 - Almanya SSCB`yi istila etmeye başladı.

2233 HHaazziirraann      1920 - Çerkez Ethem, Yozgat'a girdi.
PPaazzaarr             1950 - Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası kuruldu.

GGeeççmmiiþþttee bbuu hhaaffttaa

ŞŞAAİİRR VVEE YYAAZZAARRLLAARRDDAANN 
İİMMZZAA GGÜÜNNÜÜ

Beypazarlı şair ve yazarlar, şenlik süresi 3
gün boyunca kitaplarını  imzalayarak
okurları ile buluştular. 
20 nci uluslar arası Beypazarı ve Yöresi
Şenliklerinde Beypazarı Belediyesi tarafın-
dan tahsis edilen standlarda eserlerini
sergileyen Beypazarlı şair ve yazarlar kendi-
lerini ziyarete gelen okuyucularına kita-
plarını imzalayarak onlarla sohbet etme
imkanı buldular.

Beypazarlı şairlerden Gülten Ertürk, çocuk
kitapları yazarı Ahmet yıldırım, Halk ozanı
Aşık Şefkati lakablı Yaşar Büyükgedik
belediye tarafından Alaaddin sokakda tahsis
edilen standlarda Beypazarı ve Yöresi
Festivali kapsamında ilçeyi ziyarete gelen-
lere 3 gün boyunca eserlerini tanıttılar,
okuyucularına kitaplarını imzalayarak bol
bol sohbet ettiler.

GGÜÜMMÜÜŞŞ UUSSTTAALLAARRII
ŞŞÖÖLLEENNDDEE YYAARRIIŞŞTTII

Şenlikte Gümüş işlemeciliğinin öne çıkarıl-
ması ve tanıtılması kapsamında
Beypazarı’nın ünlü gümüş telkari işçiliğinde
eski ustalar yarıştı. Beypazarı Telkari usta-
ları hünerlerini yarışmada ortaya döktüler.
Yapılan gümüş işleme telkari yarışmasında
Jüri heyeti önünde Gümüş Kolye yapan
Gümüş telkari ustası  Alaattin Peşken 1 nci,
Gümüş ibrik yapan Ayhan ışık adlı usta 2
nci, Gümüş sepet yapan Mustafa Çimen adlı

usta 3 ncü oldular.  Derece giren ustalar
altınla ödüllendirildi. 

Yarışmada derece alan gümüş ürünleri ile
Beypazarlı ustaların el emeği göz nuru
çeşitli Gümüş Telkari takıları ünlü manken-
lerden Şebnem Schaefer,  Elif Ece Uzun gibi
mankenler tarafından Yöresel Takı
Defilesinde gösterime sunuldu. 



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
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FFOOTTOOÐÐRRAAFF
AALLBBÜÜMMÜÜNNÜÜZZDDEEKKÝÝ TTÜÜMM

FFOOTTOOÐÐRRAAFFLLAARRIINNIIZZ
VVCCDD -- DDVVDD AALLBBÜÜMM HHAALLÝÝNNEE

GGEETTÝÝRRÝÝLLÝÝRR..
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Beypazarı genelinde yol kaldırım ve parke taşı
döşeme faaliyetlerini sürdüren Beypazarı
Belediyesi Kapalı Pazar yeri inşaatını da yük-

seltmeye başladı. 
Beypazarı Kumsüren Mahallesi’nde uzun
süredir Beypazarı Belediyesi’nce yürütülen
altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlandı.
Mahallenin içme suyu boruları yeni ve
dayanıklı borularla değiştirilirerek evlere
daha sağlıklı su ulaşması sağlandı. Su boru-
larının yanı sıra kanalizasyon hatları da yıl-
larca sıkıntı ve sorun yaşatmayacak şekilde
yenilendi.  Mahallenin mevcut yol ve
kaldırımları yeniden yapılırken, bozuk ve
stabilize yollar parke taşı ile döşendi. Yola
bağlantısı bulunan evlerde vatandaşların
kendi imkanları ile yaptığı derme çatma
merdiven ve duvarlar düzgün bir şekilde
fen işleri ekiplerince yeniden yapıldı.
Mahalle içerisindeki çocuk parkı daha
güvenli ve sağlam hale getirildi.

Vatandaşların da talepleri üzerine İmam Hatip
Lisesi alt kısmındaki dere kenarına taş duvar
örüldü. Daha önce kayma sebebiyle sürekli dar-

Acil  Yardým.................................................................112
Yangýn..........................................................................110
Polis Ýmdat...................................................................155
Jandarma Ýmdat............................................................156
Su Arýza................................................ ......................185
Telefon Arýza................................................................121
Devlet Hastanesi.................................................763 07 75
Saðlýk Ocaðý.......................................................763 10 76
Kaymakamlýk(Sant)...........................................763 10 04
Belediye Bþk.lýðý................................................762 25 10
Ýtfaiye..........................................................000-763 10 18

ÖNEMLÝ TELEFONLAR

GGÜÜNN ÝÝmmssaakk GGüünneeþþ ÖÖððllee ÝÝkkiinnddii AAkkþþaamm YYaattssýý
24

Haziran
Pazartesi

2.57 5.14 13.02 17.01 20.30 22.26

25
Haziran

Salı
2.58 5.14 13.02 17.01 20.30  22.26

26
Haziran

Çarşamba
2.58 5.15 13.03 17.01 20.30  22.26  

27
Haziran

Perşembe
2.59 5.15  13.03 17.01 20.30 22.26  

28
Haziran
Cuma

2.59 5.15 13.03 17.01 20.30 22.26  

29
Haziran

Cumartesi
3.00 5.16 13.03 17.02 20.30 22.26

30
Haziran
Pazar

3.01 5.16 13.03 17.02 20.30 22.26

NNaammaazz ssaaaattlleerrii

AAYYAAÞÞ -- GGÜÜDDÜÜLL............................................................................ :: 22  ddaakkiikkaa ssoonnrraa
BBEEYYPPAAZZAARRII...................................................................................... :: 44  ddaakkiikkaa ssoonnrraa
NNAALLLLIIHHAANN.......................................................................................... :: 66  ddaakkiikkaa ssoonnrraa

NÖBETÇÝ ECZANELER
2244 HHaazziirraann PPaazzaarrtteessii -- 3300 HHaazziirraann PPaazzaarr

24 Haziran     Pazartesi.....  Özgül Eczanesi ........................
25 Haziran     Salı.............  Dileksu Eczanesi.......................
26 Haziran     Çarşamba...   Can Eczanesi............................
27 Haziran     Perşembe....  T. Şeker  Eczanesi....................
28 Haziran     Cuma..........  Emrelli Eczanesi......................
29 Haziran     Cumartesi...  Murat Eczanesi.........................
30 Haziran     Pazar..........  Y. Evren Eczanesi.......................
CCuummaarrtteessii ggüünnlleerrii 1133..0000’’ddaann ssoonnrraa ssaaddeeccee nnööbbeettççii eecczzaannee aaççýýkkttýýrr

Beypazarılılar artık birçok
belediye hizmetine internet
üzerinden erişebiliyor.
Vatandaşlar, içme suyu borcu,
emlak ve çevre temizlik vergi-
lerini kolayca sorgulayabilecek,
borçlarını kredi kartıyla güvenli
bir şekilde ödeyebilecek.
Beypazarı Belediye Başkanı
M.Cengiz Özalp konuyla ilgili
yaptığı açıklamada E-
Belediyecilik uygulaması
sayesinde vatandaşların kredi
kartı ile ödeme yapabileceklerini
belirterek:  “Teknoloji çağın-
dayız ve teknolojiyi hizmet
odaklı kullanmak amacıyla
çalışıyoruz. Halkımıza daha iyi

hizmet vermek, kolaylık sağla-
mak için e-belediyecilik uygu-
lamasını uzun süre önce başlat-
tık, ancak uygulamalar test aşa-
masındaydı. Belediye olarak
yeni bir hizmeti daha halkımıza
sunmanın mutluluğu içindeyiz.
Artık hemşehrilerimiz belediy-
eye kadar gelmeden, sıra bek-
lemeden www.beypazari.bel.tr
web sitemizden TC Kimlik

Numaraları ile sisteme giriş
yaparak 7 gün 24 saat online
olarak çeşitli belediye hizmet-
lerinden faydalanabilecekler.”
diye konuştu. 
Beypazarı Belediyesi e-belediye
uygulamasına https://e-
belediye.beypazari.bel.tr
adresinden veya www.bey-
pazari.bel.tr  web sitemizdeki
hızlı ödeme butonuna tıklayarak
ulaşılabiliyor. Sicil no veya Tc
Kimlik numarası ile giriş yapan
vatandaşlar su faturaları, emlak
vergileri, çevre temizlik vergi-
lerini ödeyebilmenin yanı sıra
çeşitli interaktif hizmetlerden de
yararlanabilecekler.

BBeeyyppaazzaarrıı’’nnddaa
ee--bbeelleeddiiyyee ddöönneemmii

Belediyeden yol, kaldırım ve yatırım atağı devam ediyor.

OĞUZKENTE SPOR KOMPLEKSİ YAPILIYOR
Beypazarı Oğuzkent Mevkiinde
havaların ısınmasıyla yapımına

başlanan
spor kom-
pleksinde
çalışmalar
devam
ediyor.
Beypazarı
Belediye
Başkanı
M.Cengiz
Özalp

beraberinde meclis üyeleri  Erdal
Diril, Doğan Yılmaz, Mesut Ertürk,
Emin Ünlü ve Zekeriya Hancıoğlu ile
birlikte yapılan çalışmaları yerinde
inceleyerek, yetkililerden bilgi aldılar.
Harfiyat çalışmalarının tamamlan-
ması zemin dolgusu ve tribünleri
yapılarak koltukları yerleştirilen saha-
da çevre koruma demirleri ve tel örgü
çalışması yapılıyor. Başkan Özalp
“Bu yıl tamamlanması planlanan
stadımız, Oğuzkent sakinlerinin spor
aktivitelerini gerçekleştirebileceği,
yürüyüş ve koşu yapabileceği, maçlar
yapabileceği güzel bir sosyal alan
olacak. Ekipler en kısa zamanda
tamamlanması için çalışıyor, bizlerde
ne gerekiyorsa yardımcı oluyoruz”
dedi.

BBÖÖLLGGEEYYÝÝ WWEEBB’’LLÝÝYYOORRUUZZ
ÇÇEELLEENN RREEKKLLAAMM 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  Çelen Reklam hizmetinizde.

Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz. 
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.

Ýþte size fýrsat. Çelen 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 110000 TTLL

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

alan yol genişletilerek
vatandaşların daha
rahat ve güvenli geçiş-
leri sağlandı. Dere
üzerindeki köprü daha
geniş ve güvenli şek-
ilde yeniden yapıldı.
Kumsüren Camii
çevresinde  peyzaj
düzenlemeleri yapıldı.
Bugüne kadar hep sta-
bilize yol olarak kul-
lanılan yollar dahi
parke taşı döşenerek
yazın toz, kışın çamur
derdi ortadan kalktı.
Yollar ve yapılan
çalışmalardan duyduk-
ları memnuniyeti dile
getiren Kumsüren
Mahallesi sakinleri,
çalışmaları sık sık
yerinde inceleyen
Başkan Özalp’e,
Kumsüren’in tarihinde
ilk kez böyle ilgi
gördüğünü belirterek
teşekkür ettiler.
Sefakent, Esertepe,
Beykent, Özişkent
Kooperatifleri ,
Mareşal Fevzi

Çakmak Caddesi ve Sefa Sokak’taki yol yapım
çalışmaları tamamlandı.
Beypazarı ilçe merkezinde yol yapım çalış-
maları aralıksız sürdürülüyor. Sefakent,
Esertepe, Beykent kooperatifleri çevresinde yol-
lar genişletilerek yol ve kaldırım yapım çalış-
maları tamamlandı. Aynı Güzergah’ta sıkıntılı
yolları bizzat inceleyen Beypazarı Belediye
Başkanı M. Cengiz Özalp halkın yaşam kalitesi-
ni artırmak adına tüm imkanlarını seferber ettik-
lerini belirtti. 
Beypazarı Belediye Başkanı M.Cengiz Özalp;
“Hizmet için seçildik, hizmet ediyoruz.
Hükümetimizin ve Ankara Büyükşehir
Belediyemizin de desteğiyle daha da güçlü bir
şekilde çalışıyoruz. Beypazarı’nın yıllardır
bozuk ve her yağmurda göl olan, çamurlaşan
yollarını bir bir ortadan kaldırıyoruz. Öncelikli
hedefimiz ilçemizin altyapı sorununu çözmekti.
Beypazarı’nın 60 yıllık altyapı sorununu
çözdük. Sürekli patlayan ve eskimiş asbestli
boruları, kanalizasyon şebekemizi sıfırdan yap-
tık. Hala da çalışmaya devam ediyoruz. Bu
konuda önemli mesafe kat etmemizin ardından
üstyapı ve estetik görünüm için çalışmalara
başladık. Sadece Kumsüren Mahallesi’nde değil
ekiplerimiz sırasıyla tüm mahallelerde aynı
özveriyle çalışıyor. Bizzat sorunlu bölgeleri
tespit edip, çalışmaları takip ediyorum.
Sefakent, Esertepe ve Beykent
Kooperatiflerinde yaşayan vatandaşlarımızın
yollarını, Kumsüren Mahallesi’nde çalış-
malarımızı tamamladık. Ekiplerimiz Elif
Sokak’ta çalışmalara devam ediyor.
Vatandaşlarımıza Hayırlı Olsun” dedi 
Beypazarı Hacıkara Mahallesinde yapımı devam
eden kapalı pazar yeri inşaatında çalışmalar
sürüyor
Beypazarı Belediyesi'nce yapımı devam eden
Hacıkara Mahallesi 3 Katlı Kapalı Pazar
inşaatında ekipler çalışmalarını aralıksız
sürdürüyor. Kısa sürede tamamlanan harfiyat
çalışmalarının ardından, kurban kesilerek temeli
atılan pazar inşaatı yükselmeye başladı.
Sık sık inşaat alanını ziyaret ederek çalışmaları
denetleyen Beypazarı Belediye Başkanı
M.Cengiz Özalp "3 Katlı kapalı pazaryerimiz
tamamlandığında hem vatandaşlarımız hem
pazarcı esnafımız rahat edecek. Birçok kişiye de
yeni ekmek kapısı açılacak. Ekipler çalış-
malarını aralıksız sürdürüyor. Tamamlandığında
güzel bir yapı ortaya çıkacak" dedi.

THK Kavurma et dağıttı.
Türk Hava Kurumu Beypazarı Şube Başkanlığı
İhtiyaç Sahiplerine Kavurma Dağıttı.

Türk Hava Kurumu Beypazarı Şube Başkanlığı
Vatandaşlarımızın vermiş olduğu vekalet kur-
banlarından hazırlanan kavurmaları yine ihtiyaç
sahiplerine dağıtıyor. Et Balık Kurumu tesis-
lerinde işlenen vekalet kurban etleri ihtiyaç
sahiplerinin kolayca ısıtıp yiyebileceği kavurma
seviyesine getirilmiştir.
Türk Hava Kurumu Beypazarı Şube Başkanlığı
tarafından isimleri belirlenen ihtiyaç sahiplerine
evlerine kadar gidilerek kavurmaları teslim
edilmiştir.                 M. Ali DİKMENLİOĞLU

THK Beypazarı Şube Başkanı


