Maden Ocağını kapattılar, 130 işçi açlık grevine başladı.
Eskişehir ili mihallıccık ilçesi Koyunağılı köyünde 18 yıldır faaliyette olan 130 işçinin çalıştığı maden ocağı kapatılınca işçiler açlık grevine başladı.
Karadeniz Madencilik ltd. ne ait 18 yıldır
faaliyette olan kömür ocağının sudan sebeplerle kapatıldığı ve ocakta çalışan işçilerin
mağdur edildiği belirtildi.
Karadeniz Madencilik işletmesi müdürü
Atilla Süer, maden Ocağının 6 ayda 3 sefer
kapatıldığını, 2 sefer açtırdıklarını, en son
olarak ta 6 Mart 2014 gününde, Jandarma
ekiplerinin gelerek ocağın ağzını kapattıklarını ve üretimi durdurduklarını söyledi.
2016 yılına kadar işletme ruhsatları bulun-

duğunu belirten Süer, ‘’çalışma alanımız 900
hektar, kiralama yöntemiyle kömür çıkarıyoruz. Şu ana kadar bunun 70 hektarlık
alanında çalışma yaptık. Maden Ocağında,
kömür üretimi için tüm resmi evrakların
tamam olduğunu, en son olarak bakanlık
yazısı de elimizde’’ dedi.
Geçen hafta Çalışma bakanlığı yetkilileri ve
müfettişlerinin ocağa gelerek inceleme ve
araştırmalarda bulunduklarını belirten işletme
müdürü Atilla Süer; “Yaklaşık 6 aydır bir

baskı sonucunda, 3 defa ocağımız kapatıldı.
En son olarak ta 4 Mart günü kapatma kararı
verildi. Bu karar MiGEM tarafından verildi.
Kapatma gerekçeleri asılsız olup, saha sahibi
tarafından yapılan baskılar sonucu verilen
kararlardır. İşletme 130 çalışanıyla, 18 yıldır
kömür üreten ve 2016 yılının sonuna kadar
sözleşmesi bulunan bir işletmedir.
Ocağımızın kapatılması, başka yerlere peşkeş
çekilmesi durumundan dolayıdır, bu konuda- Haberi Sayfa 3’de
ki hukuki mücadelemiz devam ediyor
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MHP Beypazarı İlçe Başkanı Ahmet UZUNOĞLU Beypazarı siyaseti üzerine değerlendirmelerde bulundu.

UZUNOĞLU; Belediye Başkan Adayımız
halkın istediği bir aday olacak dedik ve yaptık. Biz meclis üyelerimizi her yerde açıklıyoruz. Bilbordlara resimlerini de astık. Diğer
siyasi partilerin meclis üyeleri ile ilgili
sıkıntıları mı var?.. Adaylar niye yanlarında
gezmiyorlar?, resimlerini basmıyorlar!..
15 yıl belediye başkanlığı yapan ve 3 sefer
seçim kaybeden İbrahim Demir, Ak Parti
Beypazarı Belediye Meclis üyeliğini neden
kabul etti?..

MHP İlçe Başkanı Ahmet Uzunoğlu
‘’Eski milletvekillerinden Hasan Hüseyin
Ceylan’ın helikopterle Beypazarı’na gelip
gezmesini eleştirerek; ‘’vatandaş ve
köylü, mazot parası bulamazken, Ceylan
Helikopter’le geliyor. Kim adına geliyor?
sıfatı nedir? Helikopter’in masrafını kim
ödüyor?’’ diye sordu.
Seçimler öncesinde, ilçe nüfusunun
50.001’e çıkarılması için çalışmalar yapılması gerekiyordu. Ne yazık ki İktidar
Partisinin Beypazarı ilçe Teşkilatı ve
yöneticileri ile yerel yöneticiler, ‘diğer
siyasi partiler seçmen getirir’ kaygısı taşıyarak Beypazarı’nın geleceği ile

oynadılar. Biz parti
olarak ve
Ankara’daki
Beypazarlılar
Derneği ile
koordineli çalışarak Beypazarı nüfusunu
artırma çalışması içinde yer aldık. Bir çok
hemşerimizi Beypazarı’nda yaşamaya
davet ettik ve geldiler. Beypazarı’nın
geleceğini siyasi kaygılarla karartanlar
gelecekte Beypazarı’na ne verebilirler?..
Beypazarı nüfusunun 50001’in altında
kalması nedeniyle Beypazarı’nın geleceği
de karartıldı. İktidar Partisinin Beypazarı
Teşkilatı, Belediye Başkan Adayı ve

Belediye meclis
üyelerinin son buluşma yemeği

Haberi Sayfa 8’de

Beypazarı nüfusu
47234’de kaldı.
Haberi Sayfa 3’de
Beypazarı’nda 81
ilimizden insan
yaşıyor.
Haberi Sayfa 3’de

meclis üyeleri bu zararı nasıl telafi edecekler. Seçimden önce Beypazarı’nı
zarara uğratanlar seçimden sonra
Beypazarı’na ne verecekler?
Vatandaşlarımız bunun hesabını sandıkta
sormalı’’ dedi.
Beypazarı’nda Gazetecilerin sorunlar
yaşadığını bildiklerini söyleyen Uzunoğlu
30 Mart’ta seçimi kazandıktan sonra
Beypazarı’nda görev yapan basın mensuplarının sorunlarına eğileceklerini,

Belediye’de basın için yapılması gereken
ne varsa yapacaklarını, MHP iktidarında
Beypazarı’ndaki basın mensuplarına hak
ettikleri yeri ve değeri iade edeceklerini,
şimdiye kadar basın’ın hep göz ardı
edildiğini belirterek , “Yerel basın güçlü
olmak zorunda. Beypazarı Turizmi için de
bu önem arzediyor. 30 Mart’ta yapılacak
olan yerel seçimleri zaferle geçtiğimiz
takdirde, basın mensuplarına Belediye
bünyesinde mutlaka yer vereceğiz.” dedi.

MHP Beypazarı belediye başkan adayı Özer Kasap
Beypazarı’na yapacakları Projeleri gazetemize açıkladı.
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Beypazarı çok
önemli bir süreçten
geçiyor. Kimin eli kimin cebinde
belli değil.
Gezi olayları ile ülkemde bir süreç
başladı. Muhalefet partileri yakın
olan yerel seçimleri genel seçim
havasına sokmaya çalışırken gezi
eylemlerini ve var olup olmadığı
belli olmayan yolsuzluk ve hırsızlık olaylarını, tapeleri savunarak
hükümete yüklenmekte. Hükümet
ise paralel yapı diye bağırmakta.

Yazısı Sayfa 2’de

MHP Beypazarı Belediye Başkan adayı Dr.
Özer Kasap Beypazarı sevdalısı olduğuna
vurgu yaparak, “İçinizden biriyim. Biz,
insanların üzerinde baskı yaparak, baskı
imparatorluğu kurmayacağız. Korku krallığı
da kurmayacağız. Beypazarı halkı, korkmadığı, çekinmediği bir belediye başkanı
istiyor. Beypazarı halkı, iş yerinin önüne
kazık çakan, haksız yere inşaatı
mühürleyen, belediye başkanı istemiyor.
Şeffaf ama yönetim boşluğunu da dolduracak Başkan istiyor. Beypazarı halkı beni ve
ekibimi istiyor. Bizde bu inanç ve gayretle,
projelerimizle Beypazarı’na, Beypazarı
halkına çok şey vereceğimiz için yola çıktık.
Kavgacı değil, uzlaşmacıyız. Beypazarı’nda
çok şeyi değiştieceğiz. Beypazarı ilçesine
sahip çıkmak için benimle bu yolda varım

diyenlerle Beypazarı marka şehir olmaya devam edecek.
Beypazarı’nda çok şeyi değiştireceğiz. Beypazarı sadece evleri ile
değil var olan değerlerini de öne çıkartarak bir çok değeriyle
markalarda şehir olma yolunda ilerleyeceğiz. Kaldığımız yerden
devam edeceğiz. Beypazarı geçmişte MHP iktidarında bir değer
yakaladı. Şimdi yine bizimle değerini kat be kat artıracak.
Beypazarı insanı gittiği her yerde saygı ve sevgi görmeye devam
edecek. Hem insanımızın, hem şehrimizin itibarı artacak.
Beypazarı’mız göç veriyor. Yapacağımız yatırımlarla
Beypazarı’ndaki göçü önleyeceğiz. Nüfusumuz dışarılara giderek iş
ve ekmek aramak zorunda kalmayacak. Göç eden beyinlerimizi
Beypazarı’nın ilerlemesi için Beypazarı’nda tutacağız” dedi.
MHP Belediye Başkan adayı Dr. Özer Kasap; ‘’ Ar-ge ve proje
koordinasyon merkezi kurarak vatandaşı hem soydurmayacağız,
hem de devlet imkanlarını kapı kapı dolaşarak anlatacağız. Bu
seçimlerde Beypazarı halkı şehr-i eminini seçecek. Bunun için biz
Beypazarı’nın emiri değil emini olacağız’‘ dedi.
Devamı Sayfa 4-5-6 da

Bağımsız aday
Mehmet Ay, biz de
varız dedi.
Haberi Sayfa 3’de
Kozalan Köyüne
köy müzesi yapılıyor.
Haberi Sayfa 3’de

Beypazarı nüfusunun
yaş gruplarına göre
dağılımı
Haberi Sayfa 3’de
Ülkü Ocağından 500
gence yemek
Haberi Sayfa 2’de

Beypazarı’nda seçime
girecek partilerin aday
Listeleri
Haberi Sayfa 2’de

İlk miting Saader
Partisinden
Haberi Sayfa 2’de
Mansur Yavaş
Beypazarı’nda Miting
yaptı.
Haberi Sayfa 2’de
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ÜLKÜ OCAĞINDAN 500 GENCE YEMEK
Ülkü Ocağı Aday Özer Kasap’ın arkasında

Beypazarı Ülkü Ocağı Dr.
İsmet Bilgiç İş Merekezindeki
adresinde 500 kişiye göveç
verdi.
Ocak binası gelen kalabalığı
almayınca sofralar koridorlara
kuruldu.
MHP Belediye Başkan adayı
Dr. Özer Kasap’da Ülkü
Ocağını ziyaret ederek gençlere
hoş geldin deyip kısa bir
konuşma yaptı.
Özer konuşmasında ‘’seçime
16 gün kaldı. Durumlar iyi
gidiyor, bu gün yapılan bir
ankete göre 8,7 puan Ak

Partinin önünde gidiyoruz. 30
Mart seçimlerinde inşallah
zafer bizim olacak. Benimle
birlikte olmaya var mısınız’’
diye sordu.
Yemekli toplantıya katılan
gençler varız deyince Özer
Kasap ‘’hepinizden yanınızda 1
oy istiyorum. Seçime kadar işi
bırakmak yok. 30 mart akşamı
hep beraber bu günkünden daha
çok sevineceğiz’’ dedi.
Özer Kasap daha sonra
Bartınlılarla yapılacak bir
toplantı nedeniyle Ülkü
Ocağından ayrıldı.

Proje tanıtım toplantısında
MHP kadrolarının birlik ve
beraberlik mesajından sonra
Ülkü Ocağı gençlerinin de
MHP adayı Dr. Özer Kasap’ın
yanında olduğunu, seçime
zaferle gireceklerinin mesajını
verdi.
Ülkü Ocağı gençleri 30 martta
yapılacak yerel seçimde partilerinin 3 dönemde olduğu gibi
yine birinci parti çıkacağına ve
seçimi kazanarak Belediye
Başkanlığını yine alacaklarına
inanıyor ve bu heyecanla çalışmalarını sürdürüyorlar.

İLK MİTİNG SAADET PARTİSİNDEN
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12 mart çarşamba günü saat:13.00'te hanlar
önünde yapılan ilk mitingle Beypazarında 30
mart yerel seçimleri mitingleri de başlamış
oldu.12.03.2014 20:16
Saadet Partisi mitingi Ankara büyükşehir
belediye başkan adayı Ziyaettin Tokar, Ankara İl
Başkanı Hüseyin HACIABDULLAHOĞLU,
Beypazarı belediye başkan adayı Hayri Gökçek
ve patililerin katılımıyla hanlar önünde yapıldı.

Saadet partisi Beypazarı belediye başkan adayı
Hayri Gökçek yaptığı konuşmada, Saadet partisi
milletin gerçek iradesidir. Bizler koltuk sevdasıyla değil hizmet sevdasıyla yola çıkan insanlarız. Yaptığımız her işte sadece halka hesap vermek değil aynı zamanda hakka hesap vereceğimizi düşünerek hareket ediyoruz. Her
seçimde gelen giden Beypazarı'na vaadlerde
bulunuyor. Örneğin sanayii uçuracağız diyorlar,
doğru söylüyorlar sanayiide esnaf yok olmak
üzere kaybolup gitmek üzere. Beypazarı teveccüh ederse hizmetin hakkını verecek, hak için
hizmet verecek adres Saadet partisi'dir dedi.

HABER

PARTİLERİN ADAY LİSTELERİ
Beypazarı'nda
seçime girecek partilerin Belediye
Başkan adayları ve
meclis listeleri
BEYPAZARI İLÇESİ SEÇİM ÇEVRESİ BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
KESİN ADAY VE
MECLİS LİSTESİ

MİLLİYETÇİ
HAREKET PARTİSİ
Özer KASAP
MECLİS LİSTESİ
İskender BAŞER
Mustafa Gürbüz
USTAOĞLU
Murat GÖNEN
Hüseyin
ARGUNŞAHİN
Mehmet UYSAL
İbrahim ÖZYÜREK
İbrahim OĞUZ
Fatih ÇAĞ
Alişen KAYA
Filiz YURDAKUL
Fatih SAYGILI
Mehmet CANKURT
Faruk BOZKAYA
YEDEKLER
Hakan TUNÇEL
Ahmet AVCI
Murat ÜNSAL
Emin KARAALP
Emrah ÖZKAN
KONTENJAN
Yakup TÜRKOĞLU
RIZA ÇAĞLAR
ADALET VE
KALKINMA PARTİSİ
Tuncer KAPLAN
MECLİS LİSTESİ
İbrahim DEMİR
Ayla YURDAKUL
Hüseyin
DEMİREZEN
İbrahim KILAVUZ
Semra VARLIK
Hakan ÜNAL
Ali IŞIK
Gültekin SOYCAN
Hasan
HANCIOĞLU
Yüksel UYSAL
Akın AYAZ
Zekeriya VAROL
İzzet OZAN
YEDEKLER
Doğan YILMAZ
Beytullah PEHLİVAN
Aziz ERDOĞAN
Nurgül KOPMA
Reyhan YURDAKUL
Zehra KILCI
Abdulkadir
KÜÇÜKÇAKIR
Adnan KÖKSAL
Çiğdem AYVAŞIK
Ali DÖNMEZ
Mehmet BAYRAKTAR
Ali HANCIOĞLU
Necla ÖZMEN
Nurten ÇELİK
Hasan BAYDOĞRUL
KONTENJAN
Ahmet ÖZTÜRK
Ahmet GENÇER

CUMHURİYET
HALK PARTİSİ
Abdullah ÖZDEMİR
MECLİS LİSTESİ
Galip UYSAL
Ayşegül VAROL
Hüseyin
ÇOBANOĞLU

Atila AKBAY
Hasan KOSTAK
Mustafa
USTAOĞLU
Eevren GÜMÜŞ
Atilla SÜER
Salih SÖNMEZ
Abdullah BODUR
İlyas ETİLİ
Aylin ÖKEN
Cihan İLMEN
YEDEKLER
Ayşenur UYSAL
Metin ÇELİK
Recep ERDOĞAN
Satılmış AKMAN
KONTENJAN
Mehmet ÖZDOĞAN
Ömer YAKUT
BAĞIMSIZ ADAY
MEHMET AY

SAADET PARTİSİ
Hayri GÖKÇEK
MECLİS LİSTESİ
Serdar ÖZTÜRK
Mehmet ŞİŞMAN
Selahattin UYSAL
Yusuf YURDAGÜL
Mutlu BEKMEZCİ
Mehmet ARSLAN
BÜYÜK BİRLİK
PARTİSİ
KemalTÜRKOĞLU
MECLİS LİSTESİ
Necati TEKİN
Kurban SARAÇ
Ayhan DENİZ
Eda AÇAR
Halil ÖZCAN
Mustafa ÇEKİCİ
Halil AKKAŞ
Birol TEMİREL
Özkan ÖZMEN
MİLLET PARTİSİ
Mustafa BULUT
MECLİS LİSTESİ
Edibali ERDEM
KONTENJAN
Sahir GÜZEL

BAĞIMSIZ
TÜRKİYE PARTİSİ
Mustafa KIYICI
MECLİS LİSTESİ
Murat IŞIK
Merdane ÖRNEK

HALKLARIN
DEMOKRATİK
PARTİSİ
Abdulkerim CENGİZ
MECLİS LİSTESİ
AhmetÖNER
Abdulbaki YARDIM
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Biz bu oyunları çok seyrettik.

Beypazarı çok önemli bir süreçten
geçiyor. Kimin eli kimin cebinde
belli değil.
Gezi olayları ile ülkemde bir süreç
başladı. Muhalefet partileri, yakın
olan yerel seçimleri genel seçim
havasına sokmaya çalışırken, gezi
eylemlerini ve var olup olmadığı
belli olmayan yolsuzluk ve hırsızlık
olaylarını, tapeleri savunarak
hükümete yüklenmekte, oy avcılığı
yapmakta. Hükümet ise paralel yapı
diye bağırmakta.
Biz geçmişte bu tür oyunları çok
izledik. bize bu oyunlar hiç yabancı
gelmiyor.
Derin yapı ülkemden hiç eksik
olmadı ki. Çok partili döneme geçiş
le ortaya çıkan bu yapı yıllarca varlığını sürdürdü. Yeri geşdi kontur
gerilla oldu. Yeri geldi derin devlet
oldu, yeri geldi ergenekon oldu.
Şimdi ise paralel yapı diye
adlandırılıyor.
Rahmetli Ecevit de, rahmetli
Erbakan’da, rahmetli Özal’da, rahmetli menderes’de, rahmetli yazıcı
da bu derin yapıdan çok çektiler. Bu
yapı yeri geldi asker kökenli oldu,
yeri geldi sivil kökenli oldu, yeri
geldi Atatürkçü ve ateist oldu, yeri
geldi ılımlı islamcı oldu. Derin yapı
geçmişte milliyetçileri kullandı, yeri
geldi solcuları kullandı, yeri geldi
Atatürkçüleri kullandı, galiba şimdi
ılımlı islamcılarda.
Ben bu oyunları yıllarca izlediğim
için hem hükümet kanadından
yapılan söylemlere, hem de muhalefet kanadından yapılan söylemlere
fazla kulak asmıyorum. Bazı gerçekler ap aşikar ortada. Kim ne söylerse
söylesin beni kandıramaz. bilmeyenler için ise gerçeklerin ortaya çıkması fazla zaman almayacak.
Seçimlerden sonra bir çok olay
netleşecek ve gün yüzüne çıkacak.
Hepimiz, oy uğruna bu kadar germeye, bunalıma, kutuplaştırmaya
gerek var mıydı diyeceğiz ama
yaşadıklarımız da tarihe geçecek. 28
şubat gibi sayfalarca kitap yazılacak.
Olan ülkemin masum insanlarına
oluyor. Evine ve çocuklarına bir
ekmek parası götürmek isteyen
anadolu insanım. Plan hepimize
oluyor.

Mansur Yavaş
Beypazarı’nda
miting yaptı.

HAK VE EŞİTLİK
PARTİSİ
Dilek TENLİK

Beypazarı ilçesi
seçim çevresinde
aday çıkartmayıp
sadece belediye
meclisi seçimlerine
girecek partilerin
meclis adayları
TÜRKİYE KOMUNİST PARTİSİ
Zeynel MARAŞ

ÖZGÜRLÜK VE
DAYANIŞMA PARTİSİ
Yücel BAZO

İŞÇİ PARTİSİ
Hayriye ERGUN
Yılmaz ŞEKERBAY

CHP Ankara Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın Cuma
günü Beypazarı’na gelerek miting yaptı.

Yavaş’ın Beypazarı’nda yaptığı miting
Mansur Yavaş gönüllülerinde heyecan
yaratttı. Hanlar önünde yapılan mitingde
Yavaş’ın konuşmaları mesaj niteliği
taşıdı.
MHP-CHP birleşmesi dedikodularının
yapıldığı son günlerde Mansur Yavaş’ın
konuşmalarının mesaj niteliğinde olduğu
yorumları yapılıyor.

HABER

Maden Ocağını kapattılar
130 işçi açlık grevine başladı.
22 Mart 2014 Cumartesi

Eskişehir ili mihallıccık ilçesi Koyunağılı köyünde
18 yıldır faaliyette olan 130 işçinin çalıştığı maden
ocağı kapatılınca işçiler açlık grevine başladı.
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hukuki mücadelemiz sonuna kadar da
devam edecek. Teknik sebepler gösterilerek kapatıldık ama bir hafta
öncesi de Çalışma bakanlığı müfettişlerince hiçbir eksiği yoktur diye
rapor verildi bize. İşletmenin açılması için elimizden gelen çabayı
gösteriyoruz. Yetkililerden bu
konunun çözümü noktasında adım
atmalarını bekliyoruz. Çünkü hiçbir
eksiğimiz yok. Çalışan işçilerimiz
mağdur ediliyor.’’ dedi
Süer, “burada günde 400 ton kömür
çıkarıyorduk. Firmamız kömür
sahasına yılda 1,5 trilyon kira bedeli
ödeme yapıyor. Şu ana kadar da bir
eksiğimiz yok. Çıkardığımız kömürü
de, Beypazarı Eti soda AŞ’ye veriyoruz. Ama şimdi ocağımız kapatıldığı için kömür de çıkaramıyoruz. İşçilerimizde mağdur oldu”
diye konuştu.

Kömür ocağında çalışan
işçiler ise, çalıştıkları
kömür ocağının, ekmek
teknelerinin, diğer bir firmanın baskısı sonucu kapatıldığını iddia ederek
‘’haklı bir gerekçe göstermeden, sudan bahanelerle
ocağımızı kapattılar. Burada
130 kişi çalışıyoruz. 6 ayda 3 sefer
ocak kapatılır mı bunu da anlamış
değiliz, ekmek teknemize kilit vurdular’’ dediler.
Maden işçisi Mustafa Caymaz, 4

nüfusa baktığını ve ocak kapatıldığı
için evine ekmek götüremez hale
geldiğini ve yetkililerden konunun
çözümü için girişim beklediklerini
söyledi.
Maden Ocağında çalışan 130 işçi,
Maden ocağının haksız yere katılması nedeniyle, ocak ağzında açlık
grevine başladılar. Konunun
çözülmesi için Başbakandan ve
Enerji bakanından çözüm beklediklerini, aksi takdirde açlık grevini
sürdüreceklerini ifade ettiler.

Bağımsız aday Mehmet Ay ‘’Biz de varız’‘ dedi

Bağımsız aday Mehmet Ay dayatmalara son diyerek
Bağımsız aday olarak bizde varız dedi ve çalışmalarını hızlandırdı.
İki dönemdir Ak Partiden Beypazarı Belediye Başkan aday
adayı, geçen genel seçimlerde ise Ak Partiden Ankara
Milletvekili aday adayı olan Mehmet Ay bağımsız aday
olarak çalışmalara çalışmalarını hzılandırdı.
Refah Partisi ve Fazilet Partisi dönemlerinde partide aktif
görev alan Mehmet Ay daha sonra Almanya’ya yerleşerek
ticaret yapmaya başlamıştı. Almanya’daki bilgi ve birikimlerini Beypazarı Belediye Başkanı olarak Beypazarı’na aktarmak isteyen ve Beypazarı sevdalısı olarak kendi ilçesine
hizmet etmeyi arzuladığını belirten Ay dayatmalara son diyerek, yönetilen değil, yöneten, dayatılan değil, içimizden biri
sloganıyla bağımsız aday olarak meydanlara indi.
Depelarkası yöresi desteğini de alan Mehmet Ay seçim çalışmalarını sürdürüyor. Köy köy dolaşan, ev sohbetlerini yapan
ve mitingini de yapan Ay iddiasını sürdürüyor.

KOZALAN KÖYÜ'NE ''KÖY
MÜZESİ'' YAPILIYOR.

AVUSTURYA'NIN BAŞKENTİ VİYANA'DA BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİ OLAN RAMİS DOĞAN
KOZALAN KÖYÜ'NE ''KÖY MÜZESİ'' YAPTIRIYOR.
Konuyla
ilgili
olarak bir
açıklama
yapan
Ramis

Doğan şunları söyledi:
''Ben 1948 yılında Beypazarı
Kozalan Köyü'nde doğdum. 1985
yılından beri Avusturya'nın başkenti
Viyana'da yaşamaktayım. 13 yıldan
beri de 6. Viyana Belediye Meclisi
üyesiyim.
Köyümüz yoksul bir köy. Temel
geçim kaynağı hayvancılık ve
gurbetçilik. Tarımsal üretim ise
sadece beslenme ihtiyaçlarını
karşılıyor. Sütten nakit bir gelir elde
edemiyorlar. Tarlalar ise taşlık.
Ekime müsait değil. Köyümüzün
büyük bir kısmı Beypazarı ve
Ankara'da yaşıyor. Zaman zaman

köye geliyorlar. Ben de Viyana'da
yaşıyorum. Köyüme bir hizmette
bulunmak istiyorum. Köyde oturulmayan veya kullanılmayan bir evi
''Köy Müzesi'' haline getirmek istiyorum. Müzemiz köyde kullanılan
eşyaların, giysilerin, tarım
araçlarının sergileneceği, ahırında
öküzün, ineğin ve eşeğin bağlı olacağı, bahçesinde Tiftik keçisinin,
Teke'nin, Koyunun, kuzunun bulunacağı bir müze olacak. Büyük
şehirlerde köy hayatıyla ilgili olarak
sadece medyadan bilgi alan çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin köy
yaşamını yerinde yaşamaları
sağlanacak. Müzeyi gezmeye gelenler Köy sokaklarında gezerek,
köylülerle sohbet ederek, köyün
bekçileri çoban köpekleri ile dostluk
kurarak stres atma olanağı bulacaklar.Müzemiz aynı zamanda köyde

yaşayanların yumurtalarını,
yağlarını, yoğurtlarını, ayranlarını,
ballarını, armutlarını, ovaçalarını,
üvezlerini, dağ kekiklerini,
tarhanalarını, kuşburnularını, köyde
yetişen meyvelerini satabilmelerine
olanak sağlayacak. Müzenin tanıtımı
internetle yapılacak. Beypazarı
ziyaretçilerinin ''Köy Müzesi''ni
ziyaret etmeleri için Beypazarı
içinde duyurular yapılacak. Bu
nedenle müzemiz Beypazarı'nda turizme yeni bir boyut kazandıracak.
Müzenin yapımı ile ilgili çalışmalara
Yerel Seçimlerden sonra başlanılacak. Kaymakamlığımızla, yeni
seçilecek belediye başkanımızla ve
köy muhtarımızla görüşülerek
destekleri alınacak. Hiçbir ticari
amacı olmayan müzemizin Köyüm
Kozalan'a ve Beypazarı'na hayırlı
olmasını diliyorum.''
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Beypazarı nüfusu 47234'de kaldı.

Beypazarı 50001 nüfusa ulaşamadığı için bir çok fırsatlarıda elinden
kaçırdı.
2012 yılı sonu itibariyle 46738 kişi olan Beypazarı nüfusu 2013 yılı
sonu itibariyle 47234 kişi oldu. 1 yılda Beypazarı’nda 496 kişinin
arttığı görülüyor. Bu artışın ise son 2 ayda olduğu dikkate alınırsa
Beypazarı nüfusu artmıyor üstelik azalıyor. Buda ilçeden göç
olduğu gerçeğini ortaya koymakta. 1 yıl öncesinde başlatılan
Beypazarı nüfusunu artırma kampanyalarına rağmen diğer siyasi
partiler seçmen getirir düşüncesiyle kampanyaları engelleyen başta
Ak Parti ilçe Başkanı Avni Erdoğan olmak üzere nüfusun artırılmamasından dolayı var olan kayıplardan ilçe yöneticileri sorumlu.
Beypazarı 5 yılını kaybetti. 50001 nüfus ile elde edilecek fırsatlar
kaçırıldı.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 31 Aralık 2013 tarihi
itibarıyla
Türkiye nüfusu 76 667 864 kişi oldu.
Ankara nüfusu 5 045 083 kişi oldu.

BEYPAZARI NÜFUSUNUN
YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI
İlçelere göre il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu - 2013
İl/İlçe merkezi
Toplam
Ankara Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
Beypazarı 47.234 23.362 23.872 47.234 23.362 23.872
Toplam
47.234 23.362 23.872 47.234 23.362 23.872

İlçe, yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus - 2013
İl
İlçe
Yaş grubu Toplam
Erkek Kadın
Ankara Beypazarı
'0-4'
3.134
1.616
1.518
'5-9'
3.171
1.627 1.544
'10-14'
3.472
1.766 1.706
'15-19'
3.337
1.701 1.636
'20-24'
2.947
1.448 1.499
'25-29'
3.584
1.874 1.710
'30-34'
3.660
1.760 1.900
'35-39'
3.389
1.708 1.681
'40-44'
3.355
1.700 1.655
'45-49'
3.240
1.620 1.620
'50-54'
3.256
1.612 1.644
'55-59'
2.841
1.453 1.388
'60-64'
2.206
1.092 1.114
'65-69'
1.649
719
930
'70-74'
1.415
609
806
'75-79'
1.155
478
677
'80-84'
902
400
502
'85-89'
430
152
278
'90+'
91
27
64
Toplam
47.234
23.362 23.872
81 ilimizden Beypazarı’nda ikamet eden vatandaşların sayıları.
Nüfus kayıtlarını Beypazarı’na aldıranlar Ankara nüfusu olarak
gözükmektedir.
36
Adana
78 Gümüşhane
16 Sinop
130
Adıyaman
21 Hakkari
1 Sivas
Afyonkarahisar 71 Hatay
88 Tekirdağ
8
Ağrı
23 Isparta
32 Tokat
76
Amasya
135 Mersin
71 Trabzon
106
Ankara
37.503 İstanbul
37 Tunceli
14
Antalya
12 İzmir
19 Şanlıurfa
174
Artvin
52 Kars
132 Uşak
15
Aydın
15 Kastamonu
65 Van
64
Balıkesir
39 Kayseri
212 Yozgat
198
Bilecik
4 Kırklareli
2 Zonguldak
311
Bingöl
13 Kırşehir
131 Aksaray
45
Bitlis
50 Kocaeli
7 Bayburt
8
Bolu
1.347 Konya
206 Karaman
10
Burdur
7 Kütahya
69 Kırıkkale
132
Bursa
37 Malatya
88 Batman
24
Çanakkale
12 Manisa
48 Şırnak
7
Çankırı
185 Kahramanmaraş 74 Bartın
1.075
Çorum
410 Mardin
1.597 Ardahan
31
Denizli
21 Muğla
10 Iğdır
2
Diyarbakır
324 Muş
24 Yalova
1
Edirne
7 Nevşehir
68 Karabük
189
Elazığ
68 Niğde
84 Kilis
15
Erzincan
10 Ordu
113 Osmaniye
35
Erzurum
179 Rize
16 Düzce
44
Eskişehir
284 Sakarya
26 Yabancılar uyrukluGaziantep
59 Samsun
198 lar dahil değildir.
Giresun
16 Siirt
12
Beypazarı'nda seçmen olarak bakıldığında ilçede diğer illerden gelen en
fazla seçmen sayısı olan ilin Bolu ili olduğu görülmekte. Nüfus kaydını
Beypazarı'na aldıran ve Ankara nüfusu olarak görülen Bolu ili doğumlular
ve Beypazarı'nda doğan çocukları ve akraba bağları toplamında 3500'e
yakın Bolulu Seçmen'in Beypazarı'nda ikamet ettiği görülmekte. 2 nci
sırayı Bartın ili almakta. 1200'e yakın Bartın'lı seçmen Beypazarı'nda
ikamet etmekte. 3 ncü sırada olan il ise Mardin. 900'e yakın seçmen
Beypazarı'nda yaşamakta.
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MHP Beypazarı belediye başkan adayı Özer Kasap
Beypazarı’na yapacakları Projeleri gazetemize açıkladı.
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MHP Belediye Başkan adayı Özer Kasap
Gazetemize Beypazarı için yapacağı projeleri açıkladı.
MHP Beypazarı ilçe Teşkilat, MHP İlçe Başkanı
Ahmet Uzunoğlu , MHP Beypazarı Belediye
Başkan Adayı Özer Kasap , Belediye Meclis Üyesi
adayları sinevizyon görüntüleri ile MHP’li bir
belediye olarak Gazetemize Beypazarı’na yapılacak
projelerden bahsederek projelerini ve nasıl olacağının izahınıyaparak anlattılar. Özer Kasap;
‘’İktidar partisinden olmazsa hizmet gelmez diye
korku veriyorlar. 4 yıl Beypazarı’nı iktidar partisi
yönetti. Yapılan hizmetlerden memnunmuyuz?..
hizmetler yeterli mi?. Belediyenin kendi imkanları
ile yapabilecekleri şeyler bile yapılmadı. İktidar
partisi olmazsa hizmet gelmez anlayışı demokratik
mi? İktidar partisinden olmayan belediye bu vatanın
üvey evlatları mı? Projelerimizin % 90’ı belediyemizin yerel imkanları ile yapılabilecek projeler olup
becerikli ve ufku geniş, Beypazarı sevdalısı bir
başkan’ın kolaylıkla yapabileceği projelerdir. % 10
luk bölümü ise mega projelerimiz arasında yer
almaktadır ki bu projelerin yapılabilmesi için iktidar
partisinden de olmaya da gerek yoktur. Becerikli ve
kadrosu olan bir ekip neler başarır geçmiş tarihimiz
bunun örnekleri ile dolu. Bizimle birlikte
Beypazarı’nda yeni bir dönem başlayacak.
Belediyecilik anlayışında sağ-sol veya eşraf taraftarlığı şeklinde algılamalar ve partizanlık kaldırılacak,
belediyecilik karşılıklı ithamlar ve cevaplarla geçirilen bir uğraşı olmayacak ve kabul görmeyecek.
İnsan odaklı yönetim anlayışı hakim olacak. Bilgiye
önem verilecek ve en son teknolojinin nimetlerinden yararlanmaya çalışılacak. Şehrimiz bilimin
ışığında yönetilecek. Güç ve ihtirasların halkın
üzerindeki baskısı yok edilecek. Kamu Kurum
yöneticileri ile inatlaşmalar yaşatılmayacak.
Hizmetlerin kalitesi geliştirilecek, gelişmiş ülke
standardlarının üstünde hizmet edilmeye çalışılacak.
Belediye yönetimi daha şeffaf olacak, belediye ile
ilgili bilgiler halk ile paylaşılacak. Bir çok
belediyede olan rüşvet, iltimas ve hizmetlerde
ayrımcılık tarihe karışacak. Hizmetler, gelecek
seçimleri kazanmak için değil, gelecek nesillerin
mutlu ve huzurlu yaşamaları için planlanıp yapılacak. İşin büyüklüğü önemli değil, inancın büyüklüğü önemli. Belediye Başkanlığımız döneminde
değişim yaşanacak. Dönemimizde yaşanacak
değişimin özellikleri
a)Kentsel tasarım, geliştirme
b)Beypazarı’na estetik boyut kazandırma
c)Toplam kaliteye geçiş
d)Yeni mali kaynaklar üretimi
e) İnsana hizmet anlayışı
Bu maksatla Beypazarı’nda eksikliği hissedilen ve
yapılması ihtiyaç hakine gelen ve seçildiğimizde
diğer yapacağımız işleri şu şekilde sıralayabiliriz.
Kasap ; “Beypazarı için çılgın projelere imza
atmak yerine, yapılabilir , uygulanabilir projeler
ürettik. Projelerimiz ile Beypazarı’mızı daha
yaşanalabilir, halkın güvenliğinin sağlandığı bir
kent haline dönüştüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

MHP olarak 44 projenin kitapçık haline getirilerek
vatandaşlara dağıtıldığını ama kitapçığa koymadıkları halde seçildiklerinde yapacakları ve icraata koyacakları diğer projelerin diğer sayıda açıklanacağınımevcut projeleri açarak gazetemiz
aracılığıyla vatandaşlarla paylaştıkları belirtildi.
En önemli projelerinin Bütünşehir yasası kapsamında köy tüzel kişiliği yok edilen ve mahalleye
dönüştürülen köylerde belediyenin malı haline
dönüşen alanları yine köylülere kullandıracaklarının
altını çizen Dr. Özer Kasap MHP tarafından
Beypazarı için ortaya konan ana projeler dışında
Beypazarı’nda eksik olan ve yapılması gereken
diğer projelerini de sırasıyla açıkladı.

1-ÜNİVERSİTE PROJESİ (Ankara Üniversitesi
ve vakıf üniversitesi)
Beypazarı’nda yapılacak olan biri Ankara
Üniversitesi diğeri Vakıf Üniversitesi olmak üzere
iki üniversite ile hem ekonomik ve sosyal istihdam
alanları sağlanmış olacak hem de yaklaşık 5000
öğrencimize eğitim imkanı sağlanacak.
Geçmişte var olan Üniversite çalışmaları destek-

lenecek. Yeni üniversitelerin ilçemizde kurulması
için her türlü destek sağlanacak. Beypazarı
Fakültelerin olduğu bir şehir haline getirilecek.

2-Sivil Havaalanı yapımı projesi
Yurt içi ve dışı ulaşım imkanlarını iyileştirmek ve
avrupa’dan gelen turistlere daha iyi ulaşım imkanı
sunabilmek için yasal prosüdürleri tamamlanmış
olan sivil havaalanı projesi işletmeye açılacak.

3-AVM Projesi
Karayolunun bulunduğu alana içerisinde nikah
salonuda bulunacak olan büyük çapta bir alışveriş
merkezi inşa edilerek Beypazarı halkının hizmetine
sunulacak.

4-Termal Sağlık Kent Projesi (JEOTERMAL
ENERJİ KAYNAKLARI PROJESİ)
Beypazarı’nı ekonomik ve sosyal anlamda geliştirecek olan Jeotermal enerji projesi, 1000 konutluk
2000 yatak kapasiteli devremülklerle
Beypazarı’mızı dünyanın sayılı sağlık merkezleri
arasına dahil edilecek.
Jeotermal Enerji Kaynaklarımızın verimli kullanılması projesi kapsamında Fizik tedavi merkezlerinin
açılması, Kaplıca turizmi, Balık havuzlarına sıcak
su temini, İlçemiz sınırları içine kurulan ve kurulacak termal tesislerine her türlü alt yapı desteğini
vermek.

5-Aile Yaşam Merkezi ve Kültür Komleksi
Beypazarı vatandaşlarının sosyal paylaşımlarını
artırmak ve birlik duygusunu geliştirmek için ‘’Aile
Yaşam Merkezi’‘ kurulacak. ayrıca ‘’Hanımlar
Lokali’‘ açılarak gerek ev hanımı, gerekse çalışan
bayanlarımızın bir araya gelmeleri sağlanacak.
Ayrıca eski sinema salonu yıkılarak yerine ‘’Kültür
Kompleksi’‘ inşaa edilerek, Beypazarı halkı ve
gençleri yeni bir sinema salonu ve tiyatro salonu ile
buluşturulacak.
6-Ekolojik Park
Alternatif turizme çok büyük katkısı olacak olan
ekolojik park ile endüstriyel kirliliğin yok edilmesi
ve doğanın yağmalanmasını engellemek hedeflenmektedir. Karayolunun bulunduğu alana kurulacak
olan bu park Beypazarlı halkımızın hizmetine
sunulacaktır.

7-Aqua Park
Karayolunun bulunduğu alanda ekolojik park ve
alışveriş merkezinin yakınına yapılacak olan Aqua
par ile gerek Beypazarlılara yeni bir eğlence ve spor
alanı yapılmış olacak, gerekse turistlerin beldeyi
ziyaret etmelerini daha cazip hale getirmiş olacaktır.

8-Hilal Kart Projesi
Dar gelirli ailelere yönelik sağlıktan gıdaya pek çok
alanda yardım sağlayacak olan ‘’Hilal Kart’‘ ile
hem ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları karşılanmış olacak hem de sadece küçük esnafta geçerli olan bu
kart ile küçük esnafımızın da ekonomisi
kalkındırılacak. İlçenin kanayan yaralarının başında
yer alan ihtiyaç sahiplerinin yardım alması
hususunu Hilal Kart projesi ile yaşama geçireceklerini belirten Kasap ; “İlçede ihtiyaç sahibi olan
vatandaşlarımızı kuracağımız bir komisyon ile
belirleyeceğiz. Hilal Kart adını verdiğimiz karta
aylık olarak yükleyeceğimiz miktarla , vatandaş 12
ay boyunca ihtiyaçlarını giderebilecek. Bu kartla
hedeflediğimiz en önemli konu ise büyük marketlere karşı ayakta durmaya çalışan ve zor duruma
düşen yerli esnafımıza büyük bir destek kapısını da
aralamış olacağız. İhtiyaç sahibleri bu kart ile
sadece esnafımızdan alışveriş yapacak. Bu uygula-

ma MHP’li birçok belediye tarafından başarı ile
uygulanmakta” dedi.

9-Hemşehri Kartı Projesi
Beypazarlı hemşehrilerimizin Başkentimiz
ankara’daki gerek hastane işleri gerekse sosyal
ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılması için
geliştirilen ‘’Hemşehri Kart’‘ ile Ankara’daki rutin
ekibimizden tahsisi edilecek kişiler ile hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına çözüm sunulacak. Kasap ,
“Bildiğiniz üzere doktorluk mesleğini yapıyorum.
İlçeden Ankara’daki hastanelere sevk edilen vatandaşlarımız buralarda mağdur oluyorlar. Bu durumu
gidermek için, Hemşeri Kartı projemiz hayata geçecek. Ankara başta olmak üzere burada belirleyeceğimiz arkadaşlarımıza ulaşacak olan hemşerilerimize bu arkadaşlarımız yardımcı olacak. Tüm
işlemler kendileri tarafından yapılarak mağduriyetler ortadan kaldırılacak. Ankara’da bulunan
Beypazarı Vakıf ve Dernekleri ile görüşmelerimiz
yapıldı. Vakıflara ait alanlara kurulacak olan
yapılarda, Beypazarılı hemşerilerimiz konaklama
sorunu da gidecek” dedi.

10- Köylü Pazarı Projesi
Eskiden Suluhan’ın yanında kurulan organik ürünlerin satıldığı ve ilçe dışından pazar alışverişine
gelenlerin uğrak yeri olan köylü pazarı yeniden aynı
yerine kurulacak, organikliği denetlenen ürünler
satılarak eski canlılığı kazandırılacak.
Beypazarı’nda üretilen sebze, meyve, köylü tarafından üretilen hayvansal ürünlerin satışının yapıldığı
Köylü Pazarında Beypazarı ilçesi sınırları içinde
üretilen el emeği ürünler dahil, organik sebzeler,
meyveler, yumurta, süt ürünleri, kuru gıdalar ve
kurutma gıdalar gibi yöresel ürünlerin satışı yapılacak. Her Çarşamba günü ilçe merkezine kurulan
Çarşamba Pazarında esnafın büyük sorunlar
yaşadığını belirten Kasap ; “Köylü Pazarı projesi
için düşündüğümüz yer Suluhan yanındaki boşluk.
Bu pazar yeri ile yedi gün boyunca kurulacak
pazarla yaşanan sorunları ortadan kaldıracağız.
Buraya kurulacak Pazar yerinde organik ürünlerin
satışı yapılarak, turizme büyük destek olacağız.”
dedi.

11-Evde Temizlik ve Sağlık Hizmetleri Projesi
Ekibimizden oluşturulacak sağlık ekibi ve temizlik
ekibi görevlileri ile bakıma muhtaç, yaşlı, engelli
ayırt etmeksizin vatandaşlarımızın temizlik ve
sağlık hizmetleri düzenli periyotlarla giderilecek.

12-Temiz bir Beypazarı için cami tuvaletlerinin
bakım ve onarımı (WC ve ŞADIRVAN PROJELERİ)
İlçeyi ziyaret eden turistlere daha hijyenik ve
bakımlı tuvalet hizmeti sunmak amacıyla ilçemizde
bulunan camilerimizin tuvaletlerinde bakım ve
onarım yapılarak, bay/bayan tuvaletleri ile hem turistlerimizin memnuniyeti karşılanacak, hem de
camilerimizde restorasyon çalışmaları yapılmış olacak. Ayrıca engelli vatandaşlarımız için de kullanışlı
tuvaletler yapılacak. İlçemize gelenlerin şikayetleri

arasında yer alan WC sorunu Peyzaj Mimarlarımız
ve Fen İşleri Müdürlüğümüzün görüşleri alınarak
Alaatin Sokak, Demirciler Caddesi, Hanlar Önü
gibi önemli noktalara Tarihi dokuyu bozmadan WC
ve şadırvan yapılacak. Modern dokusuyla WC
sorunu çözülecek.

13-İlköğretimde hijyen projesi
Salgın hastalıkları önlemek amacıyla, ilk ve orta
öğretim kurumlarında gerekli hijyen eğitimi verilecek, oluşturulacak ekip ile de düzenli olarak gerekli
temizlik hizmeti sağlanmış olacaktır.

14-Güvenlik için sokakların aydınlatılması
Beypazarı’nın gün içerisinde ki kalabalığının akşam
saatlerinde de devamlılığını güvenli bir şekilde
sağlamak amacıyla yetersiz olan ışıklandırma
sorunu Beypazarı sokaklarının eski mimarisi
korunarak modern mimariyle düzenlenerek giderilecek.

15-Karaşar Beldemizde Kayak Merkezi projesi
Yurt içi ve yurtdışından turist katılımını kış aylarında da artırmak ve Beypazarı’na yeni spor
aktiviteleri kazandırıp geliştirmek için Karaşar
Beldemize kayak merkezi, telesiyej yapılacak ve
bungalov evler de yapılarak turistlere konaklama
imkanı sağlanacak.

16-Köy iken mahalleye dönüşen yerlerdeki
muhtarların görevlerine vasıflarında eksilme
olmadan devam etmeleri

17-Gezici Sağlık Hizmetleri Projesi (SAĞLIK
PROJESİ)
Köy ve beldelerimize tam donanımlı sağlık
ekibimizden görevlendirilecek olan hemşirelerimiz
tarafından günlük tansiyon ölçümü, enjeksiyon gibi
sağlık hizmetleri sunulacak.
Sağlığın kalite çıtasını yükseltmek için, hastaneden,
sağlık ocaklarına, kurumların yapımı ya da tadilatını
üstlenerek, kurumları tıbbi cihaz alımlarıyla destekleyip vatandaşlarımızın kaliteli hizmet almalarını ve
tedavilerinin bulunduğu yerde köy ve mahallesinde
yapılmasını sağlamak. Bu amaçla ihtiyaca yönelik
projeler geliştirmek.
Sağlık taramaları yapmak.
Bir otobüs gezici klinik haline getirilerek sağlık için
ilçe merkezine gelemeyen vatandaşlarımızın ayağına kadar giderek herkesin sağlık hizmetinden yararlanmalarını sağlayacağız.
18-Sigara bırakma merkezi
Hemşehrilerimizin sigarayı bırakmalarını teşvik
etmek ve destek sağlamak için sigara merkezi
açılarak hizmet verilecek.

19-Spor Kompleksi (SPORTİF FAALİYETLERİ
PROJESİ)
Oğuzkentte mevcut olan spor sahasının yanına spor
takımlarının konaklayabileceği bir konukevi ile
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güreş sahası ve tören alanı
dahil edilerek eksik olan spor
kompleksi mevcudiyeti
tamamlanacak.
Belediye Spor Kulübü adı
altında atletizm, voleybol, futbol, dağcılık, uzak
doğu sporları, cirit, okçuluk, yüzme vb. gibi sportif
faaliyetlerle Beypazarı’nın adını sporda da duyurmak, bu maksatla spora meyilli insanlarımıza imkan
sunmak. Var olan özel spor kulüplerini, okullarımızdaki sportif faaliyetleri destekleyerek yetenekli
çocuklarımızın elinden tutarak branşlarında yükselmelerini sağlayıcı her türlü tedbiri almak,
altyapıları inşa etmek.
Futbol turnuvaları düzenlemek
Bisiklet yarışları yapmak,
Voleybol ve basketbol turnuvaları düzenlemek
Uzakdoğu spor karşılaşmalarının ilçemizde yapılmasını sağlamak.
Semt sahaları ile çocuklarımızın spor yapabilecekleri alanları çoğaltmak.
20-Belediye Ar-Ge ekibi kurulması (AR-GE ÇALIŞMALARI)
Beypazarı’nda Beypazarı’na katkı yapacak her alanda AR-GE çalışmalarını yürütmek ve proje
geliştştirmek için profesyonel özel bir birim oluşturmak.
Beypazarı’nın kalkınması için hibe ve destek kredisi almak isteyenlerin proje üretimleri
Belediyemizde kurulacak olan AR-GE ekibi tarafından gerçekleştirilip, gerekli kurumlarla ve kişilerle
bağlantıya geçilmesi sağlanacak.

21-Turizmde 1 milyon turist hedefi
Son yıllarda düşen turizm kapasitesini ve çeşitliliğini artırmak için gerekli çalışmalar yapılarak
Beypazarı’nın eski canlılığı yeniden kazandırılacak,
yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline getirilecektir. Restorasyon çalışmaları kaldığı yerden
devam ederek eksikler giderilecek.Yılda 1 milyon
turist hedefi için yapacağımız faaliyetlerimiz
sırasıyla,
TURİZM TANITIM PROJELERİ
Beypazarı’nda müthiş bir turizm potansiyeli mevcut. Bu bir türlü aktif hale getirilemedi. Her alanda
Turizm aktif hale getirilecek. Eski kaymakamlarımızdan Musa Uçar döneminde Kaymakam ve
Belediye Başkanı İbrahim Demirle başlayan
Mansur Yavaş’la filizlenen Turizm bizimle meyve
verecektir.
Beypazarı’na gelen turist sayısını artırmak için
öncelikle ilçedeki olumsuzluklar giderilecek, eksik
ve yetersiz altyapılar tamamlanıp, yönetim ve idare
ile ilgili aksaklık ve şikayetler giderilecek,
Turizm sektöründe hizmet üreten ve hizmet veren
işletmeler ve çalışanları eğitime tabi tutularak var
olan şikayetler giderilecek, profesyonel düşünen
ekipler oluşturulacak.
Esnafımızın gelen turiztlere davranış ve alışverişlerde takınılacak tutum, pazarlama ve halkla ilişkiler konularında uzman kişiler tarafından bilgilendirme, yönlendirme ve eğitim toplantıları
yapılacak.
24 saat hizmet veren işyerleri yaygınlaştırılacak.
Beypazarı-Ankara arası 24 saat ulaşım kolaylığı
sağlanacak. Beypazarı ölü şehir olmaktan kurtarılacak.
Tanıtım yeterli denmeyecek, sürekli gündemde tutmak için halkla ilişkilere ve tanıtımlara ağırlık verilecek. Turist sayısını artırmak amacıyla BasınMedya ve her türlü tanıtım faaliyeti yürütülecek.
İnsan güvenliği için her türlü tedbir alınacak.
Beypazarı ekonomik ve kültürel zenginlikleri ile
Belediye hizmetleri fuarlarda tanıtılacak.
Ev ve vadi turizminde müteşebbis olan her vatandaşımıza eşit kazanç hakkı tanınması için çalışmalar
yapılacak ve proğramlanacak.
Bindiğimiz dalı kesmemek için ilçemize gelecek
turistler için Turizm acentaları ile koordineli
çalışılacak. Turlar için gerekmedikçe
Beypazarı’ndan otobüs göndermeyeceğiz. Karşılıklı
rant dengesi kurularak Turizm acentalarına kolaylık
sağlanacak.
Turistlerin güvenini kazanmak için lokantalar başta
olmak üzere turistlerin alışveriş yaptığı tüm sektörlerde alışveriş fiatları camlarda görünür şekilde
asılarak, turistin yönlendirilmeden tercih yapmaları
sağlanacak. Sektörler denetlenecek.

ALTERNATİF TURİZM PROJELERİMİZ
Sağlık Turizmi (Kaplıca, hamam içmece ve fizik
tedavi potansiyelimiz ile birlikte Sülük Tedavisi ile
ilgili çalışmaların artırılması)
İnanç Turizmi (Ramazan Ayı etkinlikleri, Regaip
Kandili etkinlikleri, Beypazarlı Akşemseddin
Hazretlerini anma günleri, paneller ve seminerler
tertip edilecek. Hırkatepedeki Gazi gündüzalp
Türbesi ile ilgili anma günleri geniş çaplı organize

edilecek. Tekkedeki Karadavut Türbesi ile ilgili
anma günleri ve etkinlikler düzenlenecek. Hadis
alimi Beypazarlı Muslihiddin ile ilgili araştırmalar
yapılarak anma günü ve etkinlikler düzenlenecek.
İlçemizdeki diğer türbelerle ilgili araştırmalar
yapılarak, İvaz Dede Türbesi, Seyit Ahmet Türbesi,
Yediler Türbesi, Kesikbaş Türbesi, Şaşaf Dede
Türbesi, Erenler Türbesi, Yalnızçam Türbesi,
Kabaca Kaygusuz Abdal Türbesi gibi türbelerin
tanıtımlarına ağırlık verilmesi, Türbelerin rstore
edilerek, bakım ve temizliğikonusunda hassasiyetle
üzerinde durularak ziyaretçilere açılması. Uzak yerlerdeki türbelerimize gezi turlarının düzenlenmesi)
(Tarihi cami ve mescidlerin tanıtımı)
Bütün çalışmalar Beypazarı Müftülüğü ile
koordineli çalışılarak dinsel zenginlikler açığa
çıkarılacak bu konularla ilgili etkinlikler yapılacak.
Antik yerleşim alanları: Beypazarı çevresindeki
antik yerleşim alanlarının turizme kazandırılması
Doğa Turizmi (Eğriova ve diğer doğal zenginliklerimiz turime kazandırılacak.)
Yemek Turizmi:Yöresel yemeklerimiz tanıtılacak ve
yemeklerimiz kazanç kapısı haline getirilecek.
Köy Turizmi: Büyükşehirlerin stresinden bunalan
insanlarımıza köylerimizde huzur bulmaları ve köy
halkımızın da bundan ekonomik anlamda gelir elde
etmelerinin alt yapıları oluşturulacak. Köy yaşamı
turizmi hayata geçirilecek. Köylerimiz içinden tesbiti yapılan bazı köylerimizin bu proje kapsamına
dahil edilerek köy turizmini hayata geçirip daha
sonra tüm ilçe genelindeki köylerimize yaymak.
Yayla Turizmi:İlçemizde bir çok köyün yaylası
mevcuttur. Bu yaylalar turizme açılarak
köylümüzün ürettiklerinden para kazanmaları
sağlanacak.
Kültür Turizmi
Kaplıca Termal Turizm: İlçemizde var olan potansiyellerin tanıtımı yapılacak.
Kış Turizmi: (Karaşar Beldemizde Kayak Merkezi
projesi) Karaşar bölgemiz kış turizmine açılacak.
Kongre Turizmi: Ankara’ya yakınlığımız nedeniyle
kongre turizminin Beypazarı’nda yapılabilmesi için
altyapılar oluşturulacak, kongre turizminde
Beypazarı Merkez haline getirilecek.
Av Turizmi: Orman Bakanlığınca yürütülen av turizmine belediye olarak tanıtımlarda yer vermek.
Ekoturizm
Dağcılık turizmi:İnsanlarımızı dağ ve orman ile
kucaklaştırmak için gerekli her türlü çalışma yapılacak, insanlarımızın dağlarda kamp kurmaları,
dağlara tırmanmaları, bir hafta veya bir ay kalmaları
teşvik edilecek.
Off road: İlçemizde faaliyetini sürdüren özel bir
grubun desteklenerek ülke geneline yayılmasını
sağlamak.
Yamaç Paraşütü: THK ile koordineli çalışarak
geçmiş yıllarda sürdürülen çalışmaların devamını
sağlayarak yamaç paraşütü etkinliklerinin
Beypazarı’nda yapılmasını sağlamak.
Uçurtma Şenlikleri: Geleneksel olarak yapılan
Uçurtma şenliğinin formatı değiştirilerek devam
ettirilecek.
Tracking: Dağ Yürüyüşü:
Bisiklet Turları:
Motorsiklet gezileri: Bazı motorsiklet grupları
ilçemize gelmeye başladılar. Bunun sürekliliğini
sağlamak için çalışmaları artırmak.
Fayton, eşek ve deve ile gezintiler,
Çim kayağı,
Balon ile gezinti
İzci Kampları: Bölgemizde bir çok alan İzci
Kampları için olumlu şartlara sahiptir. Tanıtımlarla
öne çıkartılacak ve izci gruplarının Beypazarı’nı tercih etmeleri sağlanacaktır.
Karavan Turizmi: As Balıkçılık tarafından
başlatılan bu turizm yaygınlaştırılacaktır.
Çadır Turizmi: İlçemizin bir çok bölgesi çadır turizmine elverişli olup bireysel olarak bzaı bölgelerimizde uygulanmaktadır.
Alternatif Turizm Projelerimiz ile ilgili alt yapılar
hazırlanacak,
RÖLEVE VE RESTORASYON PROJESİ
Beypazarı’nda bulunan Kültür varlıklarının röleve
ve restorasyon çalışmalarını devam ettirerek, ilçeyi
vazgeçilmez bir kültür şehri haline getirmek.
Beypazarı Kültür Mirasımız ahşap evlerimizin
restorasyonlarını tamamlamak.
Ahşap evlerimizden oluşan pansiyon evleri yaygınlaştırmak.

ANTİK KALINTILARIN KAZANDIRILMASI
PROJESİ
Beypazarı ve çevresinde bulunan eski dönemlere ait
kaya mezarları, mağaralar, antik kalıntılar,
çeşmelerimiz, tarihi camilerimiz turistlerin gezip
dolaşabileceği yerler haline getirilecek ve tanıtımı
yapılacak. Gezi haritası oluşturulacak.
İnözü mağaraları

Kırbaşı mağaraları
Dikmen Köyü
Tahir Köyü
Yukarı Ulucak
Zeyve
Adaören Köyü
Devrencik (Kimya Mevkii)
Kozalan Köyü
Macun Köyü
Dağşeyhler Bölgesi
İncepelit Köyü
Yoğunpelit Köyü
Dudaş Köyü
Dereli Köyü bölgesi

AÇIK HAVA MÜZESİ
İlçenin merkezi bir yerinde Beypazarı ve çevresinde
bulunan antik kalıntılardan örneklerin sergilendiği
açık hava müzesi oluşturulacak.
TARİHİ ÇEŞMELER PROJESİ
Eski tarihi mahalle çeşmelerimiz faaliyete geçirilecek ve su verilecek. Vatandaşlarımız sebil olarak
kullanacak.

TÜRKMEN ÇADIRI KONAKLAMA PROJESİ
Turizme katkı yapacak projelerimizden biri
Türkmen Çadırı Projemiz olup, İlçemize gelen
ziyaretçilerimiz ata yadigarı Türkmen çadırlarında
konaklayacaklar.

BEYPAZARI DAĞ EVLERİ PROJESİ
Özel sektör teşvik edilecek. Var olanların tanıtımlarına ağırlık verilerek desteklenecek.

SULUHAN VE ÇEVRESİ PROJESİ
Restorasyonu tamamlanmakta olan Suluhan çevresi
ilçe turizmine yakışır hale getirilecek. Turizme
katkısı için işletici müteahhit firma ile koordineli
çalışılacak.

TARİHİ ÇARŞI PROJESİ
Geçmiş yıllarda % 75’i tamamlanan Tarihi çarşının
tamamı restore edilecek. Çarşıda yeni bir düzenlemeye gidilerek turizme yönelik faaliyetlerin tarihi
çarşı içinde yaygınlaştırılması için esnafa destek
verilecek, esnaf yönlendirilecek.

ALAATTİN SOKAK DÜZENLEME PROJESİ
Alaattin Sokak’da ortaya çıkan kirlilik temizlenecek. İlçeye gelenler Beypazarı Kültürünü daha
iyi resimleyebilecek, daha geniş alanda gezebilecek.
Üstü kapatılan dere ‘’Derelerimizi yaşatalım’’ projesi ile açılarak ıslah çalışması yapılacak, tertemiz
dere suyu Alaattin Sokak ortasından akacak. Dere
üzerine köprüler yapılarak modern dokusuyla tarih
yeniden ortaya çıkarılacak.
Unesco Dünya Kültür Miras listesine girmek.için
çalışma yapmak.

22-Hıdırlık Tepesi projesi
Hıdırlık Tepe Beypazarı’nın en önemli tepelerinden
biri. Eski canlılığını kaybeden Hıdırlık tepesini atıl
durumundan çıkararak yeniden renklendirmek ve
tıristlerin ilk uğrak yeri haline getirmek için gerekli
yeşillendirme çalışmaları yapılacak. Bu tepe mevcut
görünümünden kurtarılacak. Özel bir proje ile bu
tepe Beypazarı’nın simgesi haline getirilecek.
İlçemize gelen ziyaretçilerin dışında ilçe halkımızın
da günlük uğrak yeri haline getirilecek. Yürüyüş
parkurları düzenlenecek, Lokanta, çay bahçesi,
kafeterya ve yardımcı bölümlerden oluşan tesisler
yapılarak daha iyi hizmet evren bir yer haline getirilecek.
23-Güvenlik için Zabıta güvenlik birimi oluşturulması
Başta sanayi bölgesi olmak üzere genel anlamda
bakıldığında Beypazarı’nın pek çok yerinde eksik
olan güvenlik önlemlerini gidermek için mobese
kameraları ile hırsızlar engellenecek, ‘’Zabıta
güvenlik Birini’‘ oluşturularak güvenlik üst seviyeye çıkartılacak.

24-Cenaze işlemleri hizmet merkezi projesi
(MEZARLIK PROJEMİZ)
Mevcut soğuk hava deposu yıkılarak yerine cenaze
hizmetlerinin verilebileceği bir yer oluşturulacaktır.
Musallanın yerini değiştireceğiz. Taziye yeri değil
taziye evi yapacağız. Musalla taşından morguna,
bayanlarında bekleyebileceği güvenlikli salonundan
dinlenme yerine kadar pek çok hizmeti barındıran
bu yapıda amaç Beypazarlı hemşerilerimize daha iyi
bir hizmet vermektir.
Mezarlıklarımız iç karartan değil, kucaklayan,
yemyeşil cennet gibi bir yer olacak. Yeni bir düzenleme ile dirilerimize duyduğumuz saygıyı ölülerimize de gösterme gayret ve çabası içinde güllük ve

gülistanlık, temiz, yeşil ve bakımlı bir mezarlık
yaparak vatandaşlarımızın huzur içinde dua edecekleri ve namaz kılabilecekleri alanları oluşturmak.
Cenaze yıkama otobüsü ile hizmeti halkımızın
ayağına götüreceğiz.

25-Otopark sorununa çözüm (KATLI OTOPARK
PROJESİ)
Beypazarı’nı otopark sıkıntısından kurtarmak ve
halkımıza bu konuda daha iyi hizmet verebilmek
için kullanışlı bir alana otopark yapılarak
halkımızın hizmetine sunulacak.
Beypazarı’nın en önemli ihtiyaclarından Katlı Oto
Park, bazı bina ve arsaların istimlakı yapıldıktan
sonra acilen projelendirilerek hemen inşaatına
başlanıp en geç 2 yıl içinde hizmete girecek. Bu
projede Büyükşehir Belediyesi desteği alınarak
yapılacak.
26-Turiste konaklama imkanı sunmak için daha
fazla otel
Eski cezaevi butik otel haline getirilecek daha fazla
turiste konaklama imkanı sunulacak.

27-TOKİ ile anlaşarak ev sahibi olmayan vatandaşları ev sahibi yapma projesi (EV EDİNDİRME
SOSYAL KONUT PROJESİ)
Piyasa koşullarında ev sahibi olma imkanı bulamayan dar gelirli vatandaşlarımız için, belediye
tarafından ucuz arsa tahsis edilerek ucuz konut
yapabilme imkanı ‘’Toplu Konut Projesi’‘ ile
sunulacak. Belediye ucuz konut edinmeyi teşvik
edecek. Kooperatifleşme özendirilerek, arsa ve alt
yapı desteği ile fakirlerin mesken sahibi olmalarına
ortam hazırlanacak. Belediye başkanlığımız döneminde evi olmayan vatandaşımız kalmayacak.

28-DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI PROJESİ
(Doğalgazın getirilmesi )
Doğalgaz:İlçede yaşanan hava kirliliğinin önlenmesi ve ısınma ihtiyacının kolaylaştırılması için
doğalgaz getirilecek.
Müjdesi verilen doğalgaz’ın ilçemize gelmesi için
yapılacak faaliyetlere belediye olarak katkı sağlamak. Doğal gaz geldikten sonra doğalgaza bağlı
sanayi sektörlerinin kurulmasına destek sağlamak.
Rüzgar Enerjisi ve Güneş Ünerjisi projesi: Temiz
enerji ile doğal kaynaklarımızı kullanarak elektrik
üretmek bu amaçla yatırımlar yapmak.
Belediye binası, Atatürk Parkı, Ankara Parkı gibi
parklarımız, park, bahçe gibi alanlarımızda aydınlatma için güneş enerjisinden yararlanılacak.
Parklarımız bu sayede sürekli aydınlatılacak.
Bu proje kapsamında temiz enerji ile evlerin ısıtılması bu satede hava kirliliğine de çözüm aranacak.
Güneş enerjisi ile kapalı seraların ısıtılması
Tarım alanlarının güneş enerjisi elektrik üretimi ile
desteklenmesi
Güneş santrallerinin kurulması
Ar-ge çalışmaları sonrasında uygun bölgeye rüzgar
gülü santrallerinin kurulması.

29-Sanayi geliştirme projesi (ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ ve SANAYİLEŞMEDE İLERLEME PROJESİ)
1995 yılında eski Belediye Başkanlarımızdan
İbrahim Demir tarafından Sanayi Bakanlığına müracaatı yapılan ve Devlet Planlama Teşkilatına gönderilen, 2001 yılında yine eski Belediye
Başkanlarımızdan Mansur Yavaş döneminde de
Organize Sanayi kurma faaliyetleri olan, bir türlü
gerçekleştirilemeyen Beypazarı Organize Sanayi
Beypazarı’nda mutlaka kurulacak.
İlçemizde organize sanayi kurulması için tüm çalışmalar yapılarak Beypazarı 1. OSB
kurulacak.Sanayi esnafımızı küçük sanayicilikten
çıkarıp büyük firmalara fason mal üretimi yapmalarına olanak sağlanıp gerekli bağlantılar kurularak sanayi kalkındırılacak.
Çevre koruma teknolojisinin geliştirilmesinde yerel
sanayicilerle daha fazla işbirliği yaparak hem
sanayicimizi destekleme, hemde yerel ihtiyaçların
Beypazarı’ndan karşılanmasını sağlamak için ar-ge
çalışmalarını artırmak. Belediyemiz öncülüğünde
sanayicimiz önce ilçe merkezindeki ihtiyaçları
karşılayacak üretime geçecek, daha sonra dışa üretim yapmaya başlar hale getireceğiz. Bu amaçla
sanayicilerimizi her türlü fuara, belediye desteği ile
götürüp bilgilenmelerini sağlayacağız.
Belediye araç ve gereçlerinin geliştirilip
üretilmesinde sanayicilerimiz ve teknik elemanlarımızla işbirliği sağlanacak, Belediye Tamir
Atölyemiz genişletilecek. Var olan Karasör Sanayii
Potansiyelimizi mevcut durumundan kurtarmak için
ar-ge çalışmaları başlatmak.

30-Eskiden olduğu gibi ilçe giriş ve çıkışlarının
park ve bahçelerin çiçeklerle renklendirilmesi
Beypazarı’mızı kasvetli görüntüsünden çıkarıp daha
renkli ve daha canlı hale getirmek için park, bahçe,
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refüj çiçeklendirmeleri
yapılarak halkımıza daha renkli bir Beypazarı sunmayı
amaçlıyoruz.

31-Meslek edindirme kursları (BEYMEK ve EL
SANATLARI PROJESİ)
Vatandaşlarımıza iş imkanı sağlamak, işsizliği azaltmak, işyerlerinde kalifiye eleman sağlamak amacıyla ‘’Beymek’’ projesi kapsamında Meslek
Edindirme/Meslek Eğitim Kursları açarak
Beypazarı’nda eğitim sektörü yatırımlarına ağırlık
vererek kırsalımızdaki, özellikle kadınlarımızın,
kızlarımızın meslek edinerek evlerinde gelir elde
etmesini sağlayacak faaliyetler yürütmek, kurslar
açmak. Belediye ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği
ile eğitimin ve üretimin ilçe geneline yayılmasını
sağlamak. ‘’Koluma Altın Bizezik Projesi’‘ adı
altında Fabrikalar açılmasını beklemek yerine fabrikayı evlere kurmak, kendi işlerinin patronu
olmalarını sağlamak amacıyla hünerli ellere imkan
hazırlanarak trikotaj kursları ve diğer kurslar ile aile
ve ülke ekonomisine katkı sağlamak, analarımıza ve
genç kızlarımıza yeni bilgi ve beceri kazandırmak,
üretken hale getirmek, kabiliyetleri kazanca
dönüştürmek. Genç kızlarımıza, ev hanımlarımıza
mesleki eğitim olanakları sunularak (AB, Kosgeb,
İşkur, ve Kalkınma ajansı) tarafından desteklenecek
ve onlar tarafından istihdam sağlanmasında öncü
olmak. Bu sayede istihdama vasıflı iş gücüyle katkıda bulunup aile bütçesine katkı sağlamak.
Belediye Meslek edindirme ve iş sahibi olma
kursları açarak KOBİ’ler le daha fazla işbirliği ve
dayanışma yolları aramak.
Beypazarı el sanatları konusunda çok çeşitllilik
arzetmekte ve çeşitli oluşu Türkiye’de
Beypazarı’nın önemini artırmaktadır. Bu konularda
kitap yazılması ve tanıtım broşürleri ile tanıtım
atağına geçilerek, hem ilçe ekonomisine katkı yapmak, hem de esnafımıza gelir sağlanması ile işlerini
geliştirebilmelerine öncülük edecektir. Oyalarımız,
tığ işlerimiz, kilim dokumalarımız, kumaş dokumalarımız, bindallı işlemelerimiz gibi bir çok potansiyelimiz ekonomiye kazanç sağlayacak günleri
beklemektedir.
Gümüş işlemecilerimiz ve el sanatı ustalarımızın
Turizm pastasından eşit faydalanabilmesi için bir
sanat merkezi binası yapılarak, her imalatçımıza bir
stand verilecektir.
Üretilen el sanatlarının ve ürünlerin tanıtım ve
pazarlanması konusunda Pazar araştırmaları
yapılarak destek sağlanacak.
32-Kamyon Garajı kullanılabilir hale getirilecek.
Kamyoncular için Komple bir tesis yapılacak.
Cadde ve sokaklarda park edilerek halkımızın gündelik yaşantısını zorlaştıran kamyon, otobüs gibi
büyük taşıtların park edilebilmesi için kamyon garajı daha kullanılır hale getirilerek, halkın hizmetine
sunulacak.

33-Kültür gezileri, umre turları ve kardeş ilçe projesi (KARDEŞ KENTLER PROJESİ)
Belediyeler arası yardımlaşma ve işbirliğine ağırlık
verilecek ve sorunların çözümünde belediyeler
arasında yardımlaşma ve dayanışma artırılacak.
Kardeş kent projesi ile yurtdışı belediyeler ile kültür
alışverişi, karşılıklı ziyaretler ve ortak projeler
yaparak, Beypazarı’nın gelişmesinin ve ilerlemesinin önünü açmak.
Geçmiş Belediye Başkanlarımız döneminde yurtdışı
bir çok belediye ile kardeş şehir anlaşmaları yapıldı.
Ancak bu kardeş şehir anlaşmaları bu güne kadar
aktif olarak işlev görmedi. Geçmişte kurulan kardeş
belediyeler ile yeniden temasa geçilecek, kardeş
belediyecilik anlayışı her yönüyle uygulamaya
sokulacak. Yeni kardeş kentler uygulaması başlatılacak. Bu kentlerle ilişkiler en üst düzeyde tutulacak.
Karşılıklı ziyaretlere önem verilecek. Belediyeler
arasında her alanda istişare ve işbirliği toplantıları
yapılacak. Bilgi alışverişi yardımlaşma ile desteklenecek. Bölgemizdeki belediyelerin ortak hareket
etmelerinin öncülüğünü yapacağız.Farklı ilçelerden
elçiler kabul edilerek, aynı şekilde ilçemizden de
seçilen elçi farklı ilçelere gönderilecek, böylece
ilçeler arası bağlar kuvvetlendirilirken kültürel etkileşimde bulunulup Beypazarı’nın tanınmasına
imkan sağlanmış olunacak.
Beypazarı dışındaki gerek diğer turistik beldelerin,
gerekse tarihi dokuya sahip yerlerin halkımız
tarafından gezilip görülmesini sağlamak için düzen-

li aralıklarla ‘’Kültür Gezileri’‘ düzenlenecek.
Beypazarlı hemşerilerimizden ekonomik durumu iyi
olmayanlara umre turlarına ücretsiz katılım hakkı
tanınarak kutsal toprakların ziyaretine katkı
sağlanacak.

34-Ulaşım geliştirilecek ve eski yollar yenilecek.
YOLLAR VE TEMİZLİK PROJESİ
Beldelerimizde ve köylerimizde mevcut olan ulaşım
imkamları iyileştirilerek Beypazarı halkına daha iyi
hizmet verilecek. Beypazarı’nın eski olan şehir içi
yolları yenilenerek daha kullanışlı yollar yapılıp
halkımızın kullanımına sunulacak.
Asfalt şantiyemizi yeniden aktif hale getireceğiz.
Asfaltsız ve kaldırımsız yol kalmayacak. Bizim
dönemimizde 3 Ç ile tanımladığımız Çöp, Çukur ve
Çamur akla gelmeyecek. Pırıl, pırıl Beypazarı akla
gelecek.
İlçenin temizliği için temizlik firmaları sıkı
denetlenecek, firmalar bu işi yapamıyorsa Belediye
temizlik ekibi kurularak bu hizmet belediye tarafından yapılacak.
İlçe sakinlerimiz sokakların temizlenmesinde
belediye ile işbirliği yapacak, Belediyelerine destek
verenler, belediye yönetimiyle birlikte ‘’halka
hizmeti bir ibadet’’ sayacaklar, hiç bir menfeat beklemeden belediyelerin yardımına, halkın hizmetine
koşacaklar. Halkımıza bu heyecanı biz vereceğiz.
Siyaseti menfeat paylaşımı yapanlar bu fedakarlığı
asla yapamazlar ve hiç kimseye de yaptıramazlar.
TRAFİK SORUNU ÇÖZME PROJESİ
Bankalar Caddesi üzerinde biriken trafik yoğunluğu
Aras Benzinliği yanındaki yol açılarak Hanlar
Önüne bağlanacak. Havuzlu Park üzerinden
viyadükle hanlar önüne bağlantı gerçekleştirilecek.
Havuzlu Parkta yeniden düzenleme yapılacak. Şehir
içi geliş ve gidiş yolları yeniden düzenlenecek.
Tarihi çarşı içinde bazı cadde ve sokaklar trafiğe
kapatılacak.

35-İnözü vadisinde yürüyüş parkuru (İNÖZÜ
VADİSİ PROJESİ)
Sağlıklı yaşamı halkımıza kazandırmak amacıyla
İnözü Vadisine dağ bisikleti kullanım alanı, yürüyüş
ve koşu parkurları yapılarak hizmete sunulacak.
İnözü vadisi ve mağaraları İhlara vadisi örnek
model alınarak düzenlenecek, basın ve medya
desteği ile tüm Türkiye ve dünyaya tanıtımı yapılacak. İlçemize kazanç kaynağı olacak hizmet sektörü
oluşturulacaktır.
İnözü Vadisi Turistik Tesisleri denetlenecek.
Olumsuzluklar giderilecek.
İnözü Vadisi Kaya mezarları mağaralara ulaşmak ve
mağaraları gezmek için proje hayata geçirilecek.

36-Kioks sistemi ile vatandaşlara ve turistlere
kolaylık.
Kiosklar üzerinde haritalı adres sorgulama ve tarif
yazılımı uygulanarak; istenilen turizm işletmelerinin
sorgulanabilmesi, sorgulanan işletmeye ait bilgilerin
görünmesi ve ulaşımın daha kolay sağlanabilmesi;
istenilen merhum/merhumeye ait bilgilerin görünmesi, mezara ulaşımın sağlanabilmesi için rota gösterilmesi ve çıktı alınabilmesi amaçlanmaktadır.
Değişik noktalara Kurulacak irtibat merkezleri ile
vatandaş aradığı yeri isim girerek daha kolay bulacak ve yol gösterici haritanın çıktısını alabilecek,
mezarlıkta yatan akrabalarının hangi mezarlıkta yattığının krokisini bulabilecek bir sistemi kuracağız.

37-Becerikli kadınlar köyü projesi
Beypazarı’na yakın bir alanda model köy oluşturularak, yerli, yabancı turistlerin konaklayabilecekleri,
köy yaşamını birebir yaşayabilecekleri ve
Beypazarlı bayanlarımızın yöneteceği otantik doğal
yaşam ortamı oluşturarak bayanlarımızın da kendi
el emekleri ile üretip kazanabilecekleri bir ortam
sağlanacak.

38-Çocuklar için eski oyunları oynayabileceği
parklar
Çocukluğumuzun vazgeçilmez oyunları olan seksek, yakan top, birdirbir, dokuz kiremit ve daha pek
çok oyunları çocuklarımızın da oynayarak gerek
yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri, gerekse güvenli
bir şekilde eğlenceli zamanlar geçirebilecekleri park
inşa edilerek halkın hizmetine sunulacak.
39-Hipoterapi merkezi

Fizyoterapi yöntemlerinden birisi olan hipoterapi
yöntemi ile engelli vatandaşlarımızdaki fonsiyonel
kısıtlanmaların ve bozulmaların tedavisi amaçlanmaktadır.

40-Gençlerimize Sanat Okulu
Gençlerimizin sanata olan ilgi ve bağlılığını
artırarak boş vakitlerini daha iyi değerlendirmelerini
sağlamak amacıyla Belediyemiz bünyesinde kurulacak olan birimde müzik, tiyatro, resim, halk oyunları, el sanatları eğitimleri verilecek.

41-İçme suyu Arıtma Tesisi projesi (SU DEPOLARI PROJESİ)
Su sıkıntısı çeken Beypazarı’nın gerek yıllardır
çözülemeyen su ihtiyacı sorununu çözmek, gerekse
sağlıklı su üretimi gerçekleştirilerek Beypazarı
halkımıza bu konuda iyi hizmet vermek için içme
suyu arıtma tesisleri kurulacak.
Su işimiz Askı’ye geçti ancak belediye olarak Aski
ile işbirliği içinde Beypazarı ve köylerindeki içme
suyu depolarının temizliğini ve dezenfeksiyonu
yaparak vatandaşların içme ve kullanma sularının
kalitesini artırma gayreti içinde olacağız. Kirlenme
riski yüksek olan okul, hastane, cami gibi yerlerde
su depolarının temizlenmesine öncelik vereceğiz.
Bu sayede bulaşıcı hastalıkların da önüne geçeceğiz.

42-Depel tepesine yeni yüz
Gerek dağ sporlarına olan elverişi, gerekse manzarası açısından Beypazarı’nın vazgeçilmezi olan
Depel Tepesi’ne Off Road, yamaç paraşütü, gibi
farklı sporların uygulanabilir alanları yapılarak, hem
turist ziyaretçi sayısını artırmak hem de Beypazarı
halkımıza farklı spor alanları oluşturmak hedeflenmektedir. ayrıca yürüyüş yolları ile halkımıza
sağlıklı yaşam alanları oluşturulacaktır.

Hibe destekler kullanılacak.
Geri ödemeli destekler alınacak.
Kardeş belediyecilik uygulaması ile Beypazarı
Belediyesinin imkanlarından daha fazla olan kardeş
belediyenin imkanları kullanılacak.
Havuz sistemi oluşturulacak. Belediyenin kaçakları
önlenecek, elde edilen gelirle daha büyük hizmetler
yapılacak.
Belediyenin her nerede olursa olsun malına sahip
çıkılacak, hırsızlıklar önlenip belediyenin zararları
asgariye çekilecek.
Belediye kaynakları israf ettirilmeyecek.
Yasanın belediyeye vermiş olduğu ve şimdiye kadar
alınmayan çeşitli gelirleri alınmaya başlanacak.
Boş ve atıl duran araziler değerlendirilecek.
Satılmayacak. Belediyenin gayrimenkullerinden
elde edilen kira gelirleri ve diğer çeşitli gelirleri
kullanılacak.

BÖLGEYÝ WEB’LÝYORUZ

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

Alan adı tescili ve Hosting bayililiklerimizle

.com - .net - .org - .býz - .ýnfo
alan adý tescillerinide biz yapýyoruz.
Web sitenizin yayýnlanmasý hizmetinide biz veriyoruz.
Domain paketlerinizi de bizden alabilirsiniz.
Sýnýrlý ve sýnýrsýz Paketleriniz bizden.
Evinizden, veya iþyerinizden sitenizin kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz.
Ýsterseniz tüm hizmetleri bizim yapmamýzý talep edebilirsiniz.
Beypazar’na yepyeni bir hizmet ve yeni bir fýrsat.
Domain ve Hosting Paketlerinde
Ýþte size bir Fýrsat
İnternet Hizmetleri Bayisi Çelen Reklam hizmetinizde.
Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler. Hostinginizi
FİYATLARI
Ýþte size fýrsat. Çelen Reklamcýlýða gelin. Bize Transfer Edin
DÜŞÜRDÜK
İmkanlardan
Sizinde bir siteniz olsun.
Yararlanın

Fiyatları Düşürdük

700 MB Web alanı 4 GB Trafik Hızı, 50 adet 20 MB lık mail
Hosting ve Web Alan adı alımı sadece 100 TL
Web Sitem Yok Elektronik Posta Adresi Alabilirmiyim? Evet Herkese Elektronik Posta
Ýsterseniz Web tasarýmlarýnýzý da biz yapýyoruz.
Kendinizin yaptýðý veya baþkalarýna yaptýrdýðýnýz Web sayfalarýnýz var, ama siteniz yok.
Gelin size bir site kuralým. Hemde size özel elektronik posta hesabýnýz olsun.
Tel:762 51 63 Beypazarý/ANKARA

43-Hayvan pazarı ile sağlıklı kesim yerleri
Hayvan pazarı kurularak mezbahanesinden, sağlık
kurallarına uygun hijyenik kesim yerlerine kadar
tam donanımlı bir yapı inşaa eilerek, sağlıklı kesim
yeri mevcudiyeti oluşturulacak. Ayrıca köylümüzün
kesime getirdiği hayvanlardan destek alması
sağlanacak. Bunun için Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından verilen küçükbaş için 60-80
TL; büyükbaş için 300 TL besi desteğinden yararlanılması imkanı sunulacak.
HAYVAN PAZARI
Beypazarı ilçe sınırlarımız içinde hayvan yetiştiricilerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılayabileceği,
hayvanlarını satabilecekleri modern hayvan pazarı
yapılacak. Keçiören kurban satış pazarı model alınacak.
KURBAN KESİM YERİ PROJESİ
Her mahallemize özel hayvan (Kurban) kesim yerleri oluşturmak. Altyapı ve inşaatını tamamlayarak
vatandaşlarımızın hizmetine sunmak. Kurban
Bayramı öncesinde Kurban Kesim Kursları
düzenleyerek bilinçli kurban kesiminin nasıl yapılacağını öğretmek.

44-Yöresel ürünlerin fuarlarda tanıtılması
Turizm Derneği ve Beypazarı Ticaret Odası işbirliği
ile geliştirilecek olan proje sonucunda yöresel ürünlerimiz (gıda, kıyafet, vs.) yurtiçi ve yurtdışında
sergilenerek ürünlerimize tanıtım imkanı
sağlanacak, Beypazarı’na özgü ürünler semboleştirilerek satışları yapılacaktır.

KAYNAK NASIL BULUNACAK
İller Bankası Gelirlerimiz öncelikle gelir getiren
projelerde kullanılacak.
Şehrimizin temel projeleri için, kaynaklar sağlayacak projelere öncelikli olarak tamamlanacak.
Uygun finans kaynakları bulunmak üzere yap, işlet,
devret sistemi geliştirilecek
Müteaahhit firmalara % li ortaklık anlaşmaları ile
inşaatlar tamamlandırılacak, Proje ortaklığı.
Kentin alt yapı projelerine şehir sakinleri ve
hemşeriler ortak edilecek.
Çevre sorunlarının çözümüne ağırlık verilecek.
Halkın maddi ve manevi katkısı sağlanmaya
çalışılacak. Çevre bilinci geliştirilecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi desteği sağlanacak.
Hükümet desteklerinden faydalanılacak.

HOSTİNG FİYATLARI ALAN
ADI TESCİLİ
Hemde 700 MB ARTIK
HERKESE 120 YTL

BU FIRSAT KAÇMAZ
TEL:762 51 63

REKLA M VE ÝLA NLARI NIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

OFSET MATBAAMIZ KURULDU
MATBAA AÇILIŞIMIZ ÇOK YAKINDA
Dijital baskı sistemlerimiz ve matbaamızla çok yakında hizmetinizdeyiz
Her türlü Matbaa işleriniz için hizmetinizdeyiz.

ÇELEN REKLAM Tel:0.312.762 51 63
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IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA AFÝÞ
SÝPARÝÞLERÝNÝZ ÝÇÝN

ÇELEN REKLAM AJANSI
HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
22 Mart 2014 Cumartesi Yýl:6 Sayý:269 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70 Kr

YETERLÝ

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN
SON BULUŞMA YEMEĞİ
BEYPAZARI

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

Beypazarı Belediye Başkanı M. Cengiz Özalp veda yemeği düzenleyerek belediye
meclis üyelerine teşekkür etti. Yemek sonrası görevleri sona eren ve listelerde yer
alamayan tüm meclis üyeleri için plaket töreni yapıldı.

Beypazarı belediye meclisi,
belediye başkanı Cengiz
Özalp'in davetiyle basın mensuplarının da katılımıyla Tarihi Taş
Mektepte düzenlenen veda
yemeğiyle son kez buluştu.
Beypazarı Belediye Başkanı
Cengiz ÖZALP Tarihi Taş mektep Konağında, Kaymakam
Mustafa KAYA, Başsavcı Veli
KARABACAK, Asliye Ceza
Hakimi; Mehmet ÜN, Garnizon
Komutanı Jandarma Yüzbaşı
Serkan SEZEN, Vergi Daire
Müdürü Halil İbrahim ÖZKAN,
Tapu Sicil Müdürü Alparslan
EROĞLU, İlçe Tarım, Gıda,
Hayvancılık Müdürü Beytullah
ERTAN, Ak Partili ve MHP’li
meclis üyeleri’nden Emin BİLGİN (MHP), Veysel AYIK
(MHP), Ahmet TAŞKIRAN
(MHP), Hüseyin DOĞAN
(MHP), Emin ÜNLÜ (AKP),
Ahmet YÜNSEL (MHP), Doğan
YILMAZ (AKP), Zekeriya
HANCIOĞLU (AKP), Vildan
ÇALIŞKAN (AKP), Ali ÇELİK
(MHP), M.Fikri KANIVAR
(BAĞIMSIZ), Mesut ERTÜRK
(AKP), ve Beypazarı’nda görev
yapan tüm Basın mensupları ile
bir araya geldiler.
Meclis üyelerinden Kemal
KARA (MHP), Erdal DİRİL
(AKP), Leyla Yüksel ÇELİK
(MHP) işleri nedeniyle buluşmaya katılamadılar. Neşeli bir
ortamda geçen yemekte, zaman
zaman duygusal anlar da
yaşandı. meclis üyelerinin farklı
partilerden olmalarına rağmen
samimi tavırlar sergiledikleri ve
yeni dönemde de ötekileştirmeden bu tavrın gösterilmesinin altı
çizildi.
Geçtiğimiz günlerde son meclis

toplantısını gerçekleştiren ve
yeni dönemde aday olamayan
Belediye Başkanı M. Cengiz
Özalp ile Ak Parti ve MHP’li
meclis üyeleri Taş mektepte bir
araya gelerek yemek yedi.
Başkan Özalp 5 yıl birlikte
çalıştığı meclis üyelerine plaket
verdi.
Beypazarı Taş Mektep’te yemek
sonrası yapılan plaket töreninde
MHP’den Ak Partiye geçen ve
başarılı hizmetler yapan 2014
seçimlerinde sağlık sorunları
nedeniyle aday olmayan ve
görevini n son günlerini yaşayan
Belediye Başkanı M.Cengiz
Özalp’in plaketini, Beypazarı
Kaymakamı Mustafa Kaya
takdim etti.
Kaymakam Mustafa Kaya
konuşmasında; Değerli belediye
meclis üyeleri 2009-2014 yılı
içersinde görev yapan değerli
arkadaşlarımız, Ben bu ekiple 34 senedir beraber Beypazarı’nda
görev ifa ediyorum. Bu süreç
içinde Belediye Başkanı Cengiz
Özalp beyi tanıma şansına sahip
olduk. Gerçekten de örenk kişiliği, çalışkanlığı, dürüstlüğü her
zaman aklımızda kalacak hususlardan bir tanesi olacak.
Kendisiyle görev yapmak bizim
için büyük bir onurdur aynı
zamanda büyük bir keyifti.
Kendisiyle çalışmaktan büyük
memnuniyet duydum.
Kendisinden bir çok şeyi de
öğrendiğimi düşünüyorum.
Kendisine Beypazarı’na yapmış
olduğu hizmetlerden dolayı
bende teşekkür ediyorum. Bu
gün burada tüm belediye meclis
üyelerimizle birlikte son bir
değerlendirme yapıldı ve plaket
takdim edilecek. Biz kendisiyle

çalışmaktan memnuniyet duyduk
kendisine bundan sonraki hayatında da mutluluklar diliyorum.
Özellikle sağlık diliyorum.
Sağlık problemleri var bunu
aşmasını mutlu huzurlu sağlıklı
bir ömür geçirmesini temenni
ediyorum.’ Dedi ve başkan
özalp’e plaketini Kaymakam
Mustafa Kaya takdim etti.
Belediye başkanı M. Cengiz
Özalp konuşmasında; ‘’ sayın
kaymakamım, sayın başsavcım,
garnizon komutanım, değerli
daire müdürlerim, çok değerli
meclis üyesi arkadaşlarım,
değerli basın. Beş yıl boyunca
Beypazarı’mıza birlikte hizmet
vermenin anılarıyla bu akşamki
yemekte birlikte olduk.
Hepimizin amacı Beypazarı’mızı
daha iyi tanıtabilmek,
Beypazarı’mıza daha iyi hizmet
edebilmekti. Bu konuda başta
sayın Kaymakamımız başta
olmak üzere, daire müdürlerimiz
ve siz değerli meclis üyelerimi
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şükranla selamlarım. Sizlere de
bundan sonraki hayatta sevgi
saygı ve başarılar dilerim’ dedi.
Meclis üyeleri adına MHP’li
meclis üyesi Veysel Ayık konuşmasında; ‘’Meclis üyesi
olmadan önce büyüklerimden
birine bana bir öğüt ver dedim.
O da bana dedi ki allah’ın katına
çıktığın zaman yüce mevlam
kulum sana bir tane yetki
verdim. Kapına gelen kulumun
neye sıkıntısını gidermedin diye
sorarsa bunun hesabını ver dedi.
O düstüla biz yola çıktık yaptıklarımız oldu, yapamadıklarımız
oldu, tüm meclis üyesi
arkadaşlarımızla gösterdikleri
özverilerden dolayı hepsine
teşekkür ederim. Başta
Kaymakamımız sayın belediye
başkanımız hepinize çok
teşekkür ederiz. Vakit doldu
şimdi yeni arkadaşlara yeni
bayrağı devrettik. Yeni
arkadaşlara da başarılar dilerim’’
dedi.

VEFAT EDEN MECLİS ÜYESİNİN
PLAKETİ OĞLUNA VERİLDİ

Namaz saatleri

GÜN Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý

22
Mart
Cumartesi
23
Mart
Pazar
24
Mart
Pazartesi
25
Mart
Salı
26
Mart
Çarşamba
27
Mart
Perşembe
28
Mart
Cuma

4,17

5,43

12.03

15.27

18.11

19.29

4,15

5,41

12.02

15.27

18.12

19.30

4,13

5,39

12.02

15,28

18.13

19.31

4,12

5,38

12.02

15.28

18.14

19.32

4,10

5,36

12.01

15.28

18.15

19.34

4,08

5,34

12.01

15.29

18.16

19.35

4,06

5,33

12,01

15,29

18,17

19,36

AYAÞ - GÜDÜL...................................... : 2 dakika sonra
BEYPAZARI........................................... : 4 dakika sonra
NALLIHAN............................................. : 6 dakika sonra

NÖBETÇÝ ECZANELER

22 Mart
23 Mart
24 Mart
25 Mart
26 Mart
27 Mart
28 Mart
29 Mart

24 Mart Pazartesi - 30 Mart Pazar

Cumartesi...... Çağlar...................................763 64 80
Pazar.............Can ........................................762 77 27
Pazartesi..... Tuğba Şeker .......................763 03 02
Salı.......
Dilek Su...............................763 12 12
Çarşamba... Özgül.................................763 61 00
Perşembei.... Can.......................... ...........762 77 27
Cuma.......... B. Sağlık .......................
Cumartesi... Y. Evren ..........................

ÖNEMLÝ TELEFONLAR

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

Geçmiþte bu hafta

22 Mart
Cumartesi

1939 Hatay Fransız egemenliğinden kurtuldu.
1943 Türkiye ile Amerika arasında karşılıklı radyo
yayın servisi açıldı.

23 Mart
Pazar

1781 Güneş sisteminin dokuzuncu gezegeni Uranüs
keşfedildi.
1959 Ankara'da Öncü gazetesi süresiz olarak kapatıldı.

25 Mart
Salı

1611 Evliya Çelebi doğdu.
1807 İngiltere Parlamentosu köle ticaretini yasakladı.

24 Mart
1994 Kartal'da Refah Partisi'nin kahvehane toplantısı
Pazartesi
tarandı, iki kişi öldü.
1929 Ekmek fiyatı, 16 kuruş iken 30 para oldu..
26 Mart
Çarşamba

1942 Naziler Yahudileri Polonya'daki Auschwitz kam
pına götürmeye başladı.

27 Mart 1982 İki kişiyi öldürmekten hükümlü sağ görüşlü Fikri
Perşembe Arıkan'ın idam cezası Ankara'da infaz edildi.
28 Mart
Cuma

1970 Ege'de şiddetli bir deprem oldu. Kütahya'nın Gediz
ilçesinde evlerin yüzde 80'i yıkıldı,1086 kişi öldü.

FOTOÐRAF
ALBÜMÜNÜZDEKÝ TÜM
FOTOÐRAFLARINIZ
VCD - DVD ALBÜM HALÝNE
GETÝRÝLÝR.
1 CD ALBÜM 130 YTL.

Tüm meclis üyelerine sırasıyla
plaketlerini takdim eden Özalp
plaket takdim ederken 2013 yılı
içinde genç yaşda kalp krizi
sonucu hayatını kaybeden Ak
Parti Belediye Meclis Üyesi
Mustafa Taşkoran’da unutulmadı. Vefat eden Meclis
üyesinin adına hazırlanan plaketi
oğlu Mahmut Yamen Taşkopar’a
verlirken duygulu anlar yaşandı.
Belediye Başkanı Özalp Burda
rahmetli Mustafa kardeşimizi
anmadan geçemeyiz. Tekrar birlikte olduğumuz günleri , iyi ve
kötü günlerde birlikte olduk.

İstemezdik ama kısmet bu
kadarmış. İnşaallah sen
büyüdüğün zaman Mustafa’nın
kaldığı yerden aynı başarıları
devam ettireceksin. Tüm temennimiz odur. Bu anıyıda güzel bir
şekilde saklamanı isteriz’’ dedi.
Vefat eden meclis üyesi Mustafa
Taşkoparan’ın oğlu Mahmut
Yamen Taşkoparan plaketi
başkan Özalp’in elinden alırken
söz verdi.
Daha sonra tüm meclis üyeleri
toplu olarak fotoğraf çekilerek
son belediye meclis üyeliklerine
bu fotoğrafla elveda dediler.

MHP Beypazarı Belediye Başkan Aday Adayı Özcan Sözütok; ‘’Partimizden
aday olan arkadaşımızın yanında, partim ve Beypazarı için yan yanayım’‘ dedi.

DÜĞÜN SÜNNET NİŞAN
VİDEO KASETLERİNİZ
CD YE AKTARILIR
ÇELEN REKLAMCILIK

Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-6

Tel: 762 51 63 Fax: 762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA

Gsm: 0.532.557 98 53

ÇELEN
REKLAM AJANSI
DİJİTAL BASKI MERKEZİ
Kaşeleriniz 10 Dakikada hazır
SAÇ TABELA, IÞIKLI TABELA, AĞAÇ TABELA
PÝRÝNÇ TABELA, BEZ AFÝÞ, BRANDA AFÝÞ,
BÝLGÝSAYARLI FOLYE KESÝM, DİJİTAL BASKI
ROZET, ÞÝLT, BROVE, PLAKET, KAÞE
KÝTAP, DERGÝ, GAZETE, DÝZGÝ VE BASKILARINIZ,
BROÞÜR, AFÝÞ ve KATALOGLARINIZ HAZIRLANIR - BASILIR.
D Ý JÝT AL B AS KI S ÝST EMİ İL E A F İŞ B AS KIS I
Çelen Reklam Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No: 7- 6
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA
Gsm:0.532.557 98 53

