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BEYPAZARI’NDAN BÝR ÞEHÝT DAHA

KIRBAÞILI JANDARMA KIDEMLÝ ÜST ÇAVUÞ HAKAN TOYDEMÝR BÝTLÝSTE ÞEHÝT OLDU
Kemal ÇELEN-13.07.2006 Bitlis merkeze baðlý üçgeçit
köyü yakýnlarýnda zýrhlý askeri aracýn mayýna çarpmasý
sonucu araç içinde bulunan ve þehit olan askerlerin kimlikleri belirlendi. Beypazarlý Jandarma Kýdemli Üst Çavuþ
Hakan Toydemir’de (30) de araç içinde bulunuyordu

ve þehit oldu. Þehidin cenazesi Beypazarý’nda 15.07.2006
Cumartesi günü Öðle namazýný müteakip kýlýnacak Cenaze
namazýndan sonra topraða verilecek. Evli ve 2 çocuk
babasý Hakan Toydemir’in cenazesi bugün saat 11
gibi Ankara’ya getirilerek Gata’da karþýlandýktan sonra

Cumartesi günü Öðle namazýný müteakip kýlýnacak cenaze
namazýndan sonra törenle topraða verilecek.
Þehidimize Allahdan rahmet, ailesine ve yakýnlarýna
baþsaðlýðý dileriz. Vatan saðolsun. Teröre lanet olsun.

Çalýþanlarýnýn emekli olduðu baraj inþaatýna 50 yýldýr baþlanmadý

BEYPAZARI-KIRBAÞI YANLIZÇAM KÖYLÜLERÝ BUNDAN 50 YIL ÖNCE BAÞLAYAN BARAJ ÇALIÞMALARINDA ÝÞE BAÞLADIKLARI HALDE KURULMASI BEKLENEN
SAKARYA NEHRÝ ÜZERÝNDEKÝ KARGI-GÜRSÖÐÜT BARAJLARI ÝÇÝN YILLAR SÜREN ÇALIÞMALAR NEDEN SONA ERDÝRÝLDÝ, BARAJ YAPILMADI. DÜN GENÇ OLAN
VE BUGÜN YAÞLANIP ÖLÜMÜ BEKLEYEN BARAJ ÇALIÞANLARI ÖLMEDEN BARAJI GÖRMEK ARZUSUNDALAR

Kemal ÇELEN-Yaþar TONBAK-Beypazarý
Kýrbaþý beldesinde Sakarya Nehri üzerinde
kurulmasý planlanan 1956 yýlýnda fizibilite
ve sondaj çalýþmalarý yapýlan Gürsöðüt-Kargý
Barajý ve Hidro Elektrik santrali þantiyesinde
çalýþan iþçiler ve þantiye bekçisi emekli
olmasýna raðmen halen baraj inþaatýna
baþlanamadý.
Türkiye'de geçtiðimiz günlerde 13 ilde birden
elektrik kesintisinin yaþanmasý gözleri halen
yapýmý tamamlanmayan hidroelektrik santrallerine çevirdi. Kýrbaþý beldesine baðlý Gürsöðüt
ve Kargý Barajlarýnýn yapýmlarý 50 yýl önce
planlanmasýna raðmen inþaat çalýþmasýna
halen baþlanmadý. Baraj santiyesinde çalýþan
iþçi ve bekçiler emekli olurken Sakarya nehri
üzerinde kurulmasý planlanan ve elektrik
üretecek her iki barajýn inþaatýna ise ne zaman
baþlanacaðý bilinmiyor.
Aradan yýllar geçmesine raðmen, Sakarya nehrinin aktýðý vadide 1956 yýlýnda fizibilitesi ve
sondaj çalýþmalarý yapýlan ve 1966 yýllarýnda
hýz verilen çalýþmalarda, altyapý çalýþmalarý
baþlatýlmýþ, etüt çalýþmalarý yapýlmýþ ve bazý
tüneller kazýlmýþ. Her ne hikmetse bu
çalýþmalar 15 yýl kadar sürmüþ. Ondan
sonra ekipler buradan ayrýlmýþlar ve bir
daha arkasýna bile bakan olmamýþ. 1956
yýlýnda fizibilite ve sondaj çalýþmalarý yapýlan
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Terör yine gündemde ve
yine bir þehidimiz var
Terör oldukça
þehitlerimiz de
yüreðimizi yakacak.
Yazýsý Sayfa
Kemal ÇELEN

Gürsöðüt-Kargý Barajý ve Hidroelektrik santrali
þantiyesinde çalýþan iþçiler ve þantiye bekçisi
bugün emekli olmasýna raðmen halen baraj
inþaatýna baþlanamadý. Kýrbaþý Belediye
Baþkaný Cengiz Yýlmaz ile birlikte barajýn
yapýlacaðý bölgeye giden köylüler basýn
mensuplarýna yapýlmayan barajlar hakkýnda
dert yandý. Baþlatýlan çalýþmalarda o zamanlar
birer delikanlý olan Kýrbaþý beldesi Yalnýzçam
köyü sakinlerinden 74 yaþýndaki Hüseyin
Kaynar ile 71 yaþýndaki Feyzullah Yurdakul,
"1956 yýlýnda köyümüze gelen DSÝ yetkilileri
buradaki topraklarý inceleyip Sakarya nehri
etrafýna sondaj vurdu. 1966 yýlýnda ise
köyün etrafýna çadýrlarla þantiye kuran yetkililer köyümüzden de bazý insanlarý alarak
çalýþmalara baþladý. Ben altý sene hayvanlarla
dinamit taþýdým. Buralara yol yaptýk. Sakarya
çayýnýn etrafýna tüneller kazdýk. Baraj inþaatýna
hemen baþlanacaktý. Ama aradan 40 yýl
geçti halen baþlanamadý. Bütün yaptýðýmýz bu
çalýþmalarda boþa gitti." dedi.
Yine köy sakinlerinden kurulan þantiyede bekçilik yapan 74 yaþýndaki H.Hüseyin Tüzün
ise, ''Bizim buraya baraj yapýlacak dediler, devletin yetkilileri geldiler, 1966 yýlýnda çadýrlarla
þantiye kurdular, askerden yeni gelmiþtim ve
kurulan kampta, bekçi olarak iþe baþladým. Bu
çalýþmalar yaklaþýk olarak 15 yýl sürdü. Aradan

Beypazarý'nda Ýktisadi Yönelimler©
2023'te Beypazarý Nüfusu
Tahminleri
Çocuklarýmýn ve
torunlarýmýn nasýl bir
Beypazarý'nda yaþayacaðýný
uzun süredir merak ediyorum.

Yazýsý Sayfa 3’de

Ali BAÞARAN

geçen yýllara raðmen bizler Sakarya nehri
üzerine planlanan Gürsöðüt - Kargý barajlarýný
istiyoruz, burada 15 yýl çalýþma yapýldý, bizler
çok sevinmiþtik, arazimiz kurtulacak, enerji
üretilecek ve ülkemiz kalkýnacak diyorduk,
hala umutluyuz, Bizler bugün emekli olduk
ve yaþlandýk ama baraj halen kurulmadý
inþaatýna bile baþlanmadý. Maalesef 10 yýl
süren çalýþmalar da boþa gitmiþ oluyor, ülkenin
bu gün gelinen noktada enerji darboðazýna
girmesinin ardýndan, baraj yapýmýnýn gerekli
olduðunu düþünüyorum. Ýnþallah torunlarýmýz
köyümüze yapýlacak barajý görür.'' dedi.
75 yaþýndaki Feyzullah Yurdakul, '' Bende
o zamanlar çok gençtim. Ýþci olarak Baraj
çalýþmasý yapmaya gelenlerin yanýnda
çalýþmaya baþladým. Bu çalýþmalar 1970 li
yýllara kadar sürdü. Çeþitli yerlere sondajlar
vuruldu. Drenaj tünelleri kazýldý, tüneller taa
aþaðýda Sakarya nehrinin kenarýnda bulunuyorlar. Aðýzlarý kapatýldý ve öylece kaldý diyor
ve ekliyor, ben ilk sigorta numaramý oradan
almýþtým ve þimdi emekliyim, ama yinede
barajýmýzý ölmeden görmek istiyorum'' diyor.
Ekrem Çelikörs, ise, ''Bizim köyümüzün alt
kenarýndan geçen ve, Eskiþehir ili ile Ankara
ilini sýnýr yapan Sakarya nehri'nin üzerinde
Baraj Kurulmasý için bundan yýllar öncesi
çalýþmalar baþlatýldý. Ben çalýþmalarda
Dinamitçi olarak (Ateþci) iþçisi olarak
çalýþmalara baþladým bu çalýþmalar 10 yýl
sürdü. Çok umutluyduk büyük bir çoþkuyla
akan Sakarya nehri üzerine artýk baraj kurulacak, ülkemiz ekonomisine katký saðlayacak,
köy arazilerimiz kurtulacak, sulu tarým
yapacaðýz diye düþünüp dururduk. Ýlk olarak
1956 yýllarýnda baþlayan çalýþmalarda etütler
yapýldý. Daha sonra çeþitli çalýþmalarda bulunuldu, bizler umudumuzu yetirmedik Devletin
eli kolu uzundur, onca süren çalýþmalar boþa
mý gidecek? diyerek, sitemlerini dile getirdi.
1956 yýlýnda projesi ve maketleri hazýrlanýp
bekçi kulübeleri ile þantiye barýnaklarý bile
yapýlan Gürsöðüt- Kargý Barajý ve Hidro
Elektrik Santralleri projesinin niye uygulamaya
konulmadýðýna bir anlam veremediklerini
belirten Kýrbaþý Belediye Baþkaný Cengiz
Yýlmaz, "Kargý köyümüzde baraj inþaatý için
yapýlan þantiye barýnaklarýndaki görevli bekçiler þimdi emekli oldu ve yaþlandýlar ama
halen baraj ve hidroelektrik santrali inþaatýna
baþlanamadý'' diye tepkisini dile getirdi.
Baraj Konusunda ýsrarlarýný sürdüren Yýlmaz;
Sizlerde þahit oldunuz, Devletimiz bundan
yýlar öncesi projesi hazýrlanan Sakarya Nehri
üzerine kurulmasý planlanan enerji amaçlý
Gürsöðüt-Kargý barajlarý zemin etüt
çalýþmalarýnýn yapýlmasýný baþlatmak üzere
Yanlýzçam Köyüne yetkilileri göndererek,
Barajýn kurulmasý düþünülen yerde çalýþmalarý
baþlatmýþ. Yine sizler de þahit oldunuz o
zamanlar birer delikanlý olan, þimdi yaþlý

amcalarýmýz buralarda çalýþmýþlar, oradan
aldýklarý ilk sigorta numarasý ile bugün emekli
olmuþlar ve hala yapýlan çalýþmalar boþa mý
gidecek diye bizlere ve yetkililere sitem ediyorlar. Bizlerde bu yaþlý amcalarýmýzýn yýllar
öncesinde emek verdiði çalýþmalarýn heba
olmamasý için yeniden canlanmasýný
saðlamaya çalýþacaðýz.
Ülkemizin bu günlerde içinde bulunduðu
enerji darboðazý ülkemiz akarsularý üzerine
yapýlacak barajlarla giderileceðini biliyoruz,
Yýllar öncesinde burada zaten etüt zemin, drenaj, sondaj çalýþmalarý tamamlanmýþ ve o
þekilde beklemekte olduðunu öðrendik. Bizler
diyoruz ki her þeyi ile tamamlanmýþ olan
ve Sakarya nehri üzerine kurulmasý bundan
yýllar öncesi planlanmýþ olan Gürsöðüt-Kargý
barajlarýnýn yapýmý için yeniden harekete geçilsin, ülkemizin geleceði ve bölgemizin yeniden
canlanmasý için çalýþmalar baþlatýlsýn, bunun
için tüm siyasileri buraya davet ediyoruz,
Sakarya Nehrinin ihtiþamýný görsünler.
Belediye baþkaný olarak Enerji Bakaný
Müþteþarý Sami Demirbilekle yaptýðýmýz
görüþmelerde Kargý - Gürsöðüt HES barajlarý
ikili anlaþmalar kapsamýnda ABD li firmalar
Black&Veat ve Lemna Ýnternational
tarafýndan yapýlmasý 19/11/1999 tarihinde
bakanlýkça onaylanmýþ Hazine Müsteþarlýðýna
gönderilmiþ daha sonra DPT Hazine
Müsteþarlýðýna olumlu görüþ bildirmesine
raðmen Hazine Müsteþarlýðý bu projelere 2003
yýlý içerisinde finansman saðlanmasýnýn uygun
olmadýðýna dair görüþ bildirmiþtir.'' dedi.
Yýlmaz, "Ülkemiz ciddi anlamda enerji sýkýntý
çekmektedir. Enerji Bakanlýðý yetkilileri ile
yaptýðýmýz görüþmelerde halen uykuda olan
projeleri uyandýrýp süratle bu projeleri
tamamlayacaklarýný söylediler. Ülkemizin enerji
dar boðazýndan kurtulmasý için öncelikli olarak
Yusufeli, Ilýsu, Gürsöðüt, Kargý, Alpaslan 2,
Konaktepe 1-2, Hakkari ve Boyabat Barajý ve
Hidro Elektrik Santralleri projelerinin hayata
geçirileceðinin yetkililerce söylendi, Ýnþallah bu
projeler 2007 yýlý programýna alýnýp yap iþlet
devret modeli ile tamamlanýr." dedi.
Gürsöðüt ve Kargý barajlarý hayata
geçirildiðinde, Gürsöðüt Barajý ve Hidroelektrik
Santrali gövde hacmi 5955 hm3 olup yýlda
276 GWH enerji üretecek. Kargý Barajý
ve Hidroelektrik Santrali gövde hacmi ise
2290hm3 olup yýlda 194MW enerji üretecek.
Bu barajlar sayesinde yaklaþýk 35 km bir
gölet oluþacak. Oluþan gölet sayesinde Türkiye
sebze ihtiyacýnda önemli bir yer tutan Beypazarý
çiftçisinin sulama problemi de büyük ölçüde
çözülecek Bu iki baraj projesi hayata
geçirildiðinde toplam kurulu güç 493 MW olup,
ülke ekonomisine 603 GWh enerji üretecektir
diye ekledi.
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ÞÝÝR
YAKUP DÝKMENLÝOÐLU ANISINA
Köylerin birinde Kertil Köydü
O köyde doðup o köyde büyüdü
Çocukluðu yoksullukla geçti
Her çocuk gibi oda koyun kuzu güderdi
Okumayý çok mu çok severdi
Hedefi vatana, millete hizmet etmekti
Ýlkokulu köyü kertilde okudu
Sonra diðer okullarý okumak istedi
Kese kaðýtlarýyla kitap kaplardý
Defter yapraklarýný yýrtýp atmazdý
Ýlkokulunu baþarýyla tamamladý
Ýsteði Beypazarý Ýmam Hatip Okulunda
Okumaktý
Hafta sonlarý köye giderdi
Bað bahçe iþleriyle uðraþýrdý
Ana, babasýna yardým ederdi
Omuzuna torba, kertil bayýrýnda koyun giderdi
Sanýrsýn ki torbasýnda ekmeði vardý
Torbasýndan kitaplar çýkýnca gören þaþýrýrdý
Okumayý çok severdi
Koyun güderkende kitap okurdu
Onun hedefi öðretmen olmaktý
Ve istediði hedefe ulaþtý
Vatana faydalý öðrenciler yatiþtirdi
Ona iki ayaklý kütüphane denirdi
Azimli baþarýlý biriydi
Sözü dinlenir herkesce sevilirdi
Yetiþtirdiði öðrencilerle övünürdü
Verdiði emekler boþa deðildi
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N.K. Ýlköðretim Okuluna Müdür Yardýmcýsý
oldu
Önemli günlerde konuþmayý o yapardý
Bütün öðrenci öðretmenler tarafýndan sevilirdi
Genç yaþta amansýz hastalýða tutuldu
Dr. bile çare bulamadý
Allah’dan böyle emir geldi
Ömür bitti ateþ düþtüðü yeri yaktý
Sevenleri gözü yaþlý býraktý
Ne yazýkki 9.6.2006 da hayata gözlerini yumdu
Cenazesine yüzlerce insan katýldý
Çok sevdiði kertil köyüne gömüldü

Beypazarý Yakup Hocaya aðladý
Ýnancýn imanýn yoldaþýn olsun Yakup hoca
Verdiðin emekler inþaallah gitmez boþa
Daha yeni girmiþken kýrküç yaþa
Geride sevenleri boðdun göz yaþa
Fatma (Özcan) ALADAÐ

ZAYÝ
Nüfus Kimliðimi Kaybettim. Hükümsüzdür.
Ayþe ÇELÝK
Nüfus Kimliðimi Kaybettim. Hükümsüzdür.
Sebahat UZUNOÐLU
88195577 Seri Nolu 7.65 mm Kýrýkkale
Tabancamý Kaybettim. Hükümsüzdür.
Selahattin ARKAÇ

BÖLGEYÝ WEB’LÝYORUZ
ORTA ANADOLU A.Þ. WEB HÝZMETÝNÝ AYAÐINIZA GETÝRDÝ.

tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
ODTÜ nic.tr Ýdari sorumluluk yetkimizle
.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
tescillerini de biz yapýyoruz
Ayrýca Türk ticaret Net Bayiliðimiz ile
.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.
Türk Ticaret Net Domain Paketleri sadece bayilerden alýnabilmektedir.
Ýþte size bir Fýrsat
Türk Ticaret Net Bayisi Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.
Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
Ýþte size fýrsat.
Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin.
Sizinde bir siteniz olsun.
1 Yýllýk sýnýrsýz Hosting+10 Elektronik Posta+Arama Motorlarýna Kayýt
+Web Tasarýmý=390 YTL
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

BEYPAZARI TÝCARET ODASI ÜYELERÝNE

WEB SÝTESÝ ÝÇÝN DOMAÝN PAKETLERÝNDE % 15 ÝNDÝRÝM
Sýnýrsýz+10 E-posta+.Com Ýsim Tescili KDV dahil 140 YTL deðil 119 YTL

BU FIRSAT KAÇMAZ TEL:762 51 63

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Terör yine gündemde ve
yine bir þehidimiz var
Terör oldukça
þehitlerimiz de yüreðimizi
yakacak.
1992-93 yýllarým Asker
ocaðýnda askerlik bitimine
kadar 15 ayým Ülkemizin
ve milletimizin bütünlüðü ve
güvenliðine kasteden bölücü
eþkiya ya karþý mücadeleyle
geçti. Kuzey Irak sýnýr Ötesi
harekata da katýldým. Terörü
ve Terör amacýyla oralarda
görev yapanlarý,
yaralananlarý ve þehit
düþenlerin durumlarý çok iyi
bilirim.
Allah þahidim olsun ki bu
gün tekrar çaðrý yapýlsa yine
koþarak giderim.
Kuzey Irak daðlarýnda bir
aným vardýr. Kuzey Irakýn
en yüksek daðlarýnýn zirvesine
diktiðimiz bayraðýn dibinde
Tugay ve Tabur Komutanlarý
ile beraber terör örgütünden
ele geçirilen silah ve
mühimmatýn baþýnda
beklerken Ulusal basýndan

gazeteciler, yazarlar ve kameralar gelmiþti. Ben Normal
bir asker çvþ olarak elimde
silahým rambo tipi giyim
kuþamým ve mühimmatýmla
onlarla selamlaþtýk. Hangi
basýn kuruluþundan
geldiklerini sordum.
Hüriyetten bir köþe yazarý
ve muhabirde vardý içlerinde.
Bende Hürriyet Beypazarý
muhabiriyim deyince
þaþýrdýlar ve bana senin ne
iþin var burada. Ajansa
söyleseydin seni Ankara’ya
alýrlardý hemen seni
görüntüleyelim haberini
yapalým dediler. Ailemin
Kuzey Irak’a gittiðimden
haberi yoktu. Gazetede
Fotoðraflarýmý görürlerse
kalbden giderlerdi belki.
Bunu anlattým ve rica ettim
resmimi çekmeyin ve
arkasýndan ekledim. Ben gelmeyecem o gelmeyecek kim
yapacak buralarda bu görevi.
Ben buralara gönüllü geldim
dedim ve eðer haber
yapacaksanýz bir
üstteðmenimizin bugün
doðum günü onu haber yapýn
dedim. Çok ilginç buldular
ve kutlama yapabilirmiyiz ve
nasýl yapabiliriz diye sordular. Kýdemli binbaþý Vecdet
Özkardeþ komutanýmdý. Ona
söyledim. Tabii neden
olmasýn dediler ve hemen
teneke kolalar açýldý ve kuzey
Irak daðlarýnda

üstteðmenimin doðum günü
kutlandý. Askerliðimin bitiminde bu gazeteyi buldum
ve Hürriyetin baþ sayfasýnda
haber yayýnlanmýþtý.
Çok güzel anýlarým olduðu
gibi acý dolu göz yaþýyla
ýslanmýþ anýlarýmda var.
Kimseye bu güne kadar fazla
bir þey anlatmadým. Ama
Ülkemizin birliði, bütünlüðü,
güvenliði için yine görev
yaparým. Þehitlik güzel bir
mertebe. Mevlam belki
þehitlik nasip eder diye
koþarým göreve.
Bu yüzden þehitleri ölüler
saymayýn onlar diridirler
inancýyla bende Kýrbaþýlý
Þehidimi ölü olarak
görmüyorum. O çok güzel
bir makama yerleþti, binlerce
insanýn gönlünden geçirip de
ulaþamadýðý makama Hakan
Toydemir ulaþtý. Makamý
Cennet onun.
Arkasýnda þehit yetimleri
kaldý. Onlarda gurur duysunlar. Babalarý þehit oldu.
Ve arkalarýnda devletimiz var.
Asla yalnýz býrakmayacak
onlarý. Ailesine metanet,
yakýnlarýna baþsaðlýðý dilerim. Acý dolu bir günde sözün
özünü baðlamak gerek.
Terör ne kadar uðraþýrsa
uðraþsýn bu vatana can
verecek binlerce evlat var.
Boþuna cesaretlenmesinler.

BEYPAZARI EMNÝYET MÜDÜRÜ TERFÝ ETTÝ
Yaþar TONBAK- Beypazarý Emniyet Müdürü
4. sýnýf Emniyet müdürlüðünden 3. sýnýf
Emniyet müdürlüðüne terfi etti.
Beypazarý ilçesi Emniyet müdürü Yavuz Bal,
Beypazarý'nda yaklaþýk 6 yýldýr görev yapýyor.
Beypazarý'na 2001 Yýlýnda göreve baþladýðýnda
rütbesinin emniyet amiri olduðu, 2003 yýlýnda
4. sýnýf Emniyet müdürü oldu,2006 yýlý temmuz
ayý içinde de 3. sýnýf Emniyet müdürlüðüne terfi
etti.
Beypazarý emniyet müdürlüðü görevini
yürütürken, Emniyet olarak halkla iç içe
temaslarda bulunduklarýný, toplumu asayiþ
konularýnda bilgilendirmeye çalýþtýklarýný, tüm
kamu kurum ve kuruluþ temsilcileri ile temas
halinde olarak, ilçenin genel asayiþ düzeninin
saðlandýðýný belirten Yavuz Bal, 9 dönümlük
arazi üzerinde polis ormaný kurduk.

YENÝ
YILDIZ
G
A
Z
E
T
E
S
Ý

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

NOT:Gazetemiz
de bu güne kadar
yayýnlanan þiirler
hiç bir yerde
yayýnlanmamýþ
þiirlerden
oluþmaktadýr.
Gönderilen
þiirlerin
yayýnlanmýþ þiir
olduðu tesbit edilirse bu þiiri
yayýnlamýyoruz.
Bu yüzden
okuyucularýmýzýn
gazetemize
gönderdiði
þiirlerinin hiç bir
yerde
yayýnlanmamýþ
olmasýna dikkat
etmelerini rica ediyoruz. Gazetemizin
özelliði budur.

Emniyet
müdürlüðünün
araç filosunu
yenileyerek,
günümüzün
koþullarýna cevap
verecek þekilde
son model 4 araç
kazandýrdýk, tüm
birimlerin bina
araç ve gereçlerin
bakým ve onarýmlarýný yaptýrarak Karakollarý
çaðdaþ bir çizgiye kavuþturduklarýný, tüm
bu çalýþmalarý kendi imkânlarý ve Beypazarý
halkýnýn destekleriyle yaptýklarýný belirten
Beypazarý Emniyet Müdürü Yavuz Bal,3. sýnýf
müdürlüðe terfi etti.
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Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi P. Katý No:39-40 Beypazarý
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 Cep:0.532.557 98 53
Ýmtiyaz Sahibi:Orta Anadolu A.Þ. adýna Kemal Çelen
Genel Yayýn Yönetmeni:Murat Çelen
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:
Ýsmail ALADAÐ
Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine
uymaya söz vermiþtir.
Gazetemizde yayýnlanan yazýlar
yazarlarýný baðlar.
Gazetemizde yayýnlanan yazý haber
ve fotoðraflarýn her türlü telif hakký
Orta Anadolu Gazetecilik A.Þ.’ye aittir.
Ýzin alýnmadan, kaynak dahi gösterilerek iktibas edilemez.
Dizgi: Orta Anadolu A.Þ.
Tel-Fax:762 51 63 Beypazarý
Baský:Metot Ofset
Tel-Fax:763 15 63 Beypazarý/Ank.

Haber Koordinatörü:
Ýdris TEKÝN
Bölge Koordinatörü:
Kemal SAADET
Beypazarý Haberleri
Kemal ÇELEN
Nallýhan Temsilcisi
Hasan OLUM
Çayýrhan Temsilcisi
Sincan Temsilcisi
Ýsa TETÝK
Yenikent Temsilcisi
Musa UYSAL
Güdül Temsilcisi
Bünyamin AFÞAR
Kýbrýscýk Temsilcisi
Ýsa BÝLGÝN
Seben Temsilcisi
Çetin BÝLEN

REKLAM VE ABONE FÝATLARIMIZ
Tam Sayfa (SB)
1.000.000.000 TL 1.000 YTL
Yarým Sayfa (SB)
500.000.000 TL
500 YTL
Çeyrek Sayfa (SB)
250.000.000 TL
250 YTL
Kartvizit Reklam (SB)
30.000.000 TL
30
YTL
Resmi Ýlanlar St/cm
4.200.000 TL
4,25 YTL
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Beypazarý'nda Ýktisadi Yönelimler©
2023'te Beypazarý Nüfusu Tahminleri

Ali BAÞARAN
Çocuklarýmýn ve
torunlarýmýn nasýl bir
Beypazarý'nda yaþayacaðýný uzun
süredir merak ediyorum.
Gazi Üniversitesi MühendislikMimarlýk Fakültesi Þehir ve Bölge
Planlama Bölümü öðrencilerinden
oluþan 14 kiþilik araþtýrma grubu
tarafýndan Haziran 1996'da
bitirilen Beypazarý Kenti Analitik
Etüdlerinin basýlmamýþ nüshasýný
okudum. Kapak yazýsýnda Prof.
Dr. Orhan Kuntay "söz konusu
çalýþma kapsamýnda, ayrýca kentin geliþme þemasýna iliþkin
alternatifler ve 2020 yýlý için
öngörülen kent merkezi uygulama
imar planlarý ve kentsel tasarým
projeleri hazýrlanmýþtýr" cümlesi
özellikle ilgimi çekti.
Birkaç yýldan beri DPT
Cumhuriyetin 100. yýlýnda
Türkiye'ye iliþkin tahminlerde
bulunuyor. Ýþte bu tahminlerden
birkaç paragraf;
Türkiye 2010 yýlýnda
bölgesinin en güçlü ülkesi olacak.
Türkiye'nin doðal kaynaklarýna,
tarihinden gelen imkanlarýna
baktýðýnýzda bu hedefe ulaþmanýn
mümkün olduðunu görürsünüz.
Geçmiþini bilmeyen uluslarýn
geleceði olamaz, ama ayný þekilde
yüzünüz geçmiþe dönükse istikbali
görmek mümkün deðildir.
Türkiye'nin 2023'te
dünyanýn ilk 10 ekonomisinin
arasýna girmesi imkan dahilinde.
Bizim hesaplarýmýz bunu
gösteriyor. 2023'e kadar reel
olarak senede ortalama yüzde
7 büyüyeceðiz. O zamanýn
fiyatlarýyla 1.9 trilyon dolarlýk bir
(GSMH) ve kiþi baþýna 22 bin
dolarlýk gelire ulaþacaðýz .1
100'ÜNCÜ YILDA TÜRKÝYE
DEMOGRAFÝSÝ
DPT'nin uzun vadeli stratejisi,
Türkiye'nin 2023 yýlýndaki durumu için de bir hedef çiziyor.
2000'den 2020'ye nüfus yýlda ortalama yüzede 1.1 artacak, daha
sonra bu artýþ yüzde 1'in altýna
incek. 2023 yýlýnda nüfusun yüzde
90'ý kentsel kesimde, yüzde 10'u
kýrsal kesimde yaþayacak.
Son nüfus sayýmýnda Türkiye'nin
nüfus artýþ hýzý ilk defa olarak
yüzde 2'nin altýna inmiþ, 1.7
civarýnda gerçekleþmiþti. DPT'nin
artýþ hýzlarýna göre Türkiye
nüfusu 2023 yýlýnda 83 milyon
kiþiyi geçecek ve bunun sadece
8 milyonu kýrsal kesimde yaþýyor
olacak.
Bu gün kýrsal kesimde
yaklaþýk 26 milyon kiþi yaþýyor.
Yani 2023'te kýrsal kesim nüfusu
18 milyon düþecek. DPT'nin
projeksiyonlarý gerçekleþirse,
Türkiye'yi ciddi bir kültürel
deðiþim, konut ve istihdam
sorununun beklediði, bunlarýn
çözümünde de sosyal altyapý,

konutlaþma ve eðitim için ciddi
bir kaynak aktarýmý gerçekleþeceði
ortaya çýkýyor.2
TUÝK'de 2025 yýlýna kadar
Türkiye nüfusunu tahmin ediyor.
TUÝK tahminlerine göre 2025'de
Türkiye nüfusu 87 756 000'e
ulaþacak .3
Ben de Cumhuriyetin 100. yýlýnda
Beypazarý ahvalinin nasýl olacaðý
hususunda tahminlerde bulunmak
arzusundayým. Maalesef
Beypazarý ile ilgili DÝE'nin istatistik yýllýðýndaki gibi istatistikleri
bulmak mümkün olmadý. Bundan
dolayý ulaþabildiðimiz rakamlar ve
yorumlardan yola çýkarak tahminlerde bulunmak mecburiyeti
doðuyor. Rakamlara ulaþtýkça
inþallah bu makalenin devamý gelecek, uzun dönemde bir deneme
kitabý haline dönüþecektir.
2023 için Beypazarý ile ilgili en
mühim tahmin herhalde nüfus ve
nüfus yapýsý ile ilgili olanýdýr.
Beypazarý Kenti Analitik
Etüdleri adlý eserin 11. sayfasýnda
beþer yýllýk aralýklarla 1970'den
1990'a kadar þehir, bucak ve
köyler nüfusu tablo halinde
verilmiþ. 1985 yýlýnda ilçe toplam
nüfusu 42008, bu nüfusun
21672'si ilçe merkezinde, 20336'sý
ise bucak ve köylerde yaþýyordu.
1985 sayýmlarý ayný zamanda
Türkiye'de toplam nüfus içinde
þehirli nüfusun kýrsal nüfusu
geçtiði ilk sayýmdýr.
Etüdlerde asýl ilgimizi
çeken 2020 yýlýna kadar beþer
yýllýk aralýklarla verilen tahmini
nüfus rakamlarý oldu. Eserde
üç ayrý yöntemle tahminde
bulunulmuþ. Exponential yönteme
göre 2020 yýlýnda Beypazarý
nüfusu 85258 olarak tahmin
edilmiþ. En küçük kareler
yöntemine göre ise 45331
rakamýna ulaþýlmýþ.
Tablo 1: Beypazarý Þehir Nüfusu
Tahminleri, 1995-2020.
Exp. Log. E.K.K.M.
Metod Yöntemi
1995 31919 31799 28581
2000 38849 38558 31931
2005 47285 46754 35281
2010 57552 56692 38381
2015 70048 68743 41981
2020 85258 83355 45331
Kaynak: Beypazarý Kenti Analitik
Etüdleri, Haziran 1996, sf.13.
"Beypazarý ilçesinde
1985-1990 yýllarý arasýndaki
nüfus artýþý %19,05 olarak
gerçekleþmiþtir. (Yýllýk nüfus artýþ
hýzý %3,81). Ayný zaman diliminde Türkiye ortalamasý %10,85
(Yýllýk nüfus artýþ hýzý %2,17) dir.
Görüldüðü gibi Beypazarý nüfus
artýþ hýzý Türkiye ortalamasýnýn
çok üstünde olup hýzlý geliþen bir
kent durumundadýr. Bu yüzden
nüfus projeksiyonu yapýlýrken
geliþen kentlerin nüfusunun
hesaplanmasýnda kullanýlan
Exponantial Metodu ve logaritmik
yöntem dikkate alýnmalýdýr. Fakat

bunun yanýnda "En küçük Kareler
Metodu" gibi yavaþ geliþen
kentlerin nüfus projeksiyonunda
kullanýlan metod ile de projeksiyon yapýlarak aradaki farkýn
görülmesi saðlanmýþtýr."4
Türkiye genelinde 1985-1990
yýllarý arasýnda kentsel nüfus
artýþ hýzý %4,39 iken, 1990-2000
arasýnda %3,26'ya gerilemiþtir.
1997 genel nüfus tespitine
göre Beypazarý'nýn toplam nüfusu
46903, þehir nüfusu 31912, köy
nüfusu 14991'dir.5 2000 yýlý tespitine göre Beypazarý þehir nüfusu
34441 6 , köy nüfusu 17400 7,
toplam 51841 dir. 8 Beypazarý
Kenti Analitik Etüdlerine göre
2000 yýlýnda Beypazarý nüfusunun
38 000 civarýnda olmasý bekleniyordu. Yaklaþýk 4000 kiþilik bir
yanýlgý mevcut.
Bunun açýklamasý 1996 yýlýnda
geçmiþ yýllara göre yapýlan
tahminlerin tutmadýðýný
gösteriyor. Bunun nedeni nedir?
Bu duruma göre Beypazarý
nüfusunun Beypazarý Kenti
Analitik Etüdlerindeki 2020 tahmininin (85 000 civarý) çok büyük
bir eðilim deðiþikliði olmaz ise
tutmayacaðýný þimdiden
söyleyebilir. Beypazarý'nda
nüfusun Beypazarýlýlarýn bebekleri
algýlamasý ile ilgili bir deðiþken,
Beypazarý'na köylerden ve diðer
þehirlerden göçle ilgili bir
deðiþken, Beypazarý'nda ölüm
oranlarýyla ilgili bir deðiþken
olduðu ortaya çýkýyor. Demek ki,
2000'li yýllarda Beypazarý'nda bu
hususlarda geçmiþ yýllara göre
bazý deðiþiklikler olmuþtur.
Belki doðurganlýk düþüyor, belki
Beypazarý'na göç azalýyor, belki
ölüm oranlarý artýyor.
Günümüzdeki eðilimler (bebeklere
bakýþ, göç, ölüm
oranlarý)deðiþmez ise Beypazarý
kent nüfusu 2023'te herhalde
60000'ler civarýnda olacaktýr.
Beypazarý'ndan dýþarýya göç gelecek yýllarda artacak mý? Bu
sorunun aslýnda tüm dünyadaki
yaklaþýk karþýlýðý ayný, insanlar
doðduklarý yerde doymuyorlar ise,
doyduklarý yere gidiyorlar.
Beypazarý'nda tarýmýn geçen on
yýllara nazaran gerilediði hususunda iddialar dolaþýyor. Karoser
sanayinin Türkiye'deki
öncülüðünü kaptýrma noktasýnda
olduðunu duydum.
Beypazarý nüfusuna artý katký
saðlayacak arada bir gündeme
gelen birkaç büyük projeler; tabii
soda (trona) madenin iþletmeye
açýlmasý, 800 civarýnda istihdam
saðlayacaðý yönünde iddialar var.
Tabii maden suyu iþletmesi için
cam sanayinin kurulmasý, 40
civarýnda istihdam saðlayacaðý
iddia ediliyor. Organize sanayi
bölgesi açýlmasý, Beypazarýlý olup
da deðiþik þehirlerde sanayi
kuruluþlarý olan hemþerilerimizin
kuracaðý fabrikalarýn saðlayacaðý

istihdamý tahmin etmek güç. Et
iþleme tesisleri, kapasiteye göre
istihdam artýþý saðlayacaktýr. Ayaþ
tüneline gaz depolanmasý da
Beypazarý'na doðal gaz geliþini ve
organize sanayi bölgesi kurulmasý
çabalarýný olumlu etkileyecektir.
Yeni yüksek öðrenim birimlerinin
açýlmasý, saðlýkla ilgili olur ise
istihdam artýþý ve ölüm
oranlarýnda düþme beklenir.
Anadolu Lisesi civarýnda bulunan
sýcak su ile ilgili saðlýk birimlerinin kurulmasý, kapasiteye göre
istihdamý artýracaktýr. Organik
tarým, tarýmda bir yenileþme
hamlesi baþlatarak istihdamý
artýracaktýr.
Beypazarý'nýn alkollü turizme
yönlendirilmesi Beypazarýlýlarýn
huzur ve refahý olumsuz yönde
etkileyecektir. Saðlýk ve kültür ve
tabiat turizmi yönündeki eðilim
güçlendirilmelidir.
Beypazarý'nda refah ne
kadar fazla artarsa nüfus da o
oranda artacaktýr. Beypazarý'nýn
uzun dönemde refah artýþý için
katma deðeri yüksek,
sürdürülebilir iþ kollarýna
yönlendirilmesi gerekiyor.
Dünya'da sanayi ülkelerinin ve
þehirlerinin refahý yüksek
olduðuna göre, 2023'e kadar önce
yüksek teknolojiyi kullanan bir
sanayi, sonra ise yüksek
teknolojiyi kendisi üreten bir
sanayi stratejisi Beypazarý için
elzemdir. Bu amaç için bugünden
planlarýn yapýlmasý gerekmektedir. Beypazarý'nýn yurt içinde
ve yurt dýþýnda karþýlaþtýrmalý
olarak üstün gelebileceði sanayi
iþkollarýna þimdiden
yönlendirilmelidir. Bu durumda
Beypazarý 872 ilçe arasýnda ilk
50'ye 2023'e kadar girebilecektir.
Yukarýdaki tahmini sonraki yýllardaki gerçekleþme ve tahminler doðrulamýyor. 2005 yýlýnda
Beypazarý nüfusunun 45 000
civarýnda olacaðý tahmin edilirken, Bugünkü eðilime göre
Cumhuriyetin 100. yýlýna kadar
Beypazarý'nýn azalarak artacak
görünüyor.
DPT tarafýndan yapýlan ilçelerin
Sosyo-Ekonomik Geliþmiþlik
Sýralamasý Araþtýrmasý (2004)'e
göre Beypazarý 872 ilçe içerisinde
nüfus açýsýndan 270, nüfus artýþ
hýzý açýsýndan 304, sanayi
sektöründe çalýþanlar açýsýndan
173'üncü durumdadýr.9
Beypazarý 872 ilçe
geliþmiþlik sýrasýnda 158'inci,
2'inci geliþmiþlik grubunda.10
Beypazarý geliþmiþlik
sýralamasýnda Ankara'nýn diðer
ilçeleri, Kazan, Elmadað, Akyurt,
Polatlý, Çubuk'tan sonra geliyor.
Ankara'nýn en az geliþmiþ ilçesi
Bala 601'inci sýrada.11
Ýli

ÝLÇESÝ

GELÝÞ GELÝÞ
MÝÞLÝK MÝÞLÝK
SIRASI SIRASI
(1996) (2004)

ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA

Kazan
Elmadað
Akyurt
Polatlý
Çubuk
Beypazarý

106
101
266
95
104
137

48
92
94
105
129
158

Tablo 2: Ankara'nýn Bazý
Ýlçelerinin Geliþmiþlik Sýralamasý,
2004, 1996

Kaynak: 2004 rakamlarý için http:/
/ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/gosterge/2004/
ilce.pdf, sf.108, eriþim 13.06.2006,
14.43, 1996 rakamlarý için http://
www.dpt.gov.tr/bgyu/seg/ilce1996.html
eriþim 14.06.2006, 16.17.

Beypazarý DPT'nin 1996 yýlý
araþtýrmasýna göre 858 ilçe
içerisinde 137'inci idi . Bu gerilemenin sebebi araþtýrýlmalýdýr.12
Nüfus tahminleri geleceði
planlamada en önemli unsuru
oluþturuyor. Bu nedenle ülkeler
gelecek yýllarda nüfuslarýnýn ne
kadar olacaðýný tahmin ederek
önlemler almak istiyorlar.
Þehirlerde nüfus tahminlerinde bulunarak gelecekte ortaya
çýkabilecek þehir sorunlarýný, çöp,
hava, su, ulaþým, mesken, çocuk
ve halk yeþil alanlarý, kanalizasyon, elektrik, tabii afetten korunma, mezarlýk, asayiþ, gýda, eðitim,
istihdam, saðlýk koruma vb. daha
ortaya çýkmadan çözme yönünde
adýmlar atýyorlar.
Yaþadýðýmýz,
çocuklarýmýzýn, torunlarýmýzýn
yaþadýðý Beypazarý ile ilgili
herhalde bilgi, fikir üretme ve
öneriler getirme görevi evvela tüm
hemþerilerimize, sonra merkezi
idareye düþüyor. Bilgi ve fikir
üreten kurumlar olarak üniversite
mensuplarý için bulunduklarý
mekândan en azýndan bilgi ve
fikir anlamýnda mesul olmalarý
meslekî bir vazife ayný zamanda
Yaþadýðýmýz þehirden memnun ve
müþerref olmak için bize düþen
görevi layýkýyla yerine getirme
gayretindeyiz.
Kaynaklar:
1-http://plan8.dpt.gov.tr/plan2023.pdf
sf.2-3, eriþim 12062006, 23.17.
2-http://plan8.dpt.gov.tr/plan2023.pdf
sf.7-8, eriþim 12062006, 23.23.
3-http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistik
Tablo.?istab_id=225 eriþim 13062006,
17.03.
4-Beypazarý Kenti Analitik Etüdleri,
Haziran 1996, sf 11.
5-http://www.die.gov.tr/nufus_sayimi/
ankara.gif eriþim 14062006, 14.03.
6-http://dieweb.die.gov.tr/Bolgesel
Istatistik/tabloOlustur.do eriþim
14062006, 14.18.
7-http://dieweb.die.gov.tr/Bolgesel
Istatistik/tabloOlustur.do eriþim
14062006, 14.18.
8-http://dieweb.die.gov.tr/Bolgesel
Istatistik/tablo Olustur.do eriþim
14062006, 14.20.
9-http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/
gosterge/2004/ilce.pdf sf.141, eriþim,
13062006, 14.30.
10-http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/
gosterge/2004/ilce.pdf sf.88, eriþim,
13062006, 14.34.
11-http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/
gosterge/2004/ilce.pdf sf.108, eriþim,
14062006, 12.10.
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Marul acýnacak halde

Markette tanesi 75 kuruþ
ile 1 YTL arasýnda satýlan
Marul, hal pazarýnda 10
kuruþa bile satýlamýyor.
Ankara'nýn sebze ihtiyacýnýn
yüzde 90'ný, Türkiye'nin ise
25'ini karþýlayan Beypazarý
çiftçisi, yetiþtirdiði ürünler
maliyeti karþýlamayýnca
ýspanak ve marullarý tarlada býraktý.
Ekdikleri ýspanak ve
marullarý tarladan toplamak yerine para etmediði
için tarlaya gömen çiftçiler,
"Para etmiyor bari gübre
olsun'' dileðinde bulundular.
Sebzelerini tarlaya gömen
çitfçilerden biri olan Ýsmail

Gönen, "Bu seneye kadar
hiç böyle periþan olmadýk.
Biz bir yýlda tarladan 2-3
çeþit ürün alýrýz. Bu sene
yetiþtirdiðimiz tüm sebzeleri
pazarlamadan tarlaya geri
gömdük." dedi.
Beypazarý'nýn Baþaaðaç
mahallesinde 40 yýldýr çiftçilik yapan Ýsmail Gönen,
yetiþtirdiði 25 dönüm
ýspanak ile 30 dönüm
marulu pazarlama maliyetini karþýlamadýðý için
traktörü ile sürdüðünü
belirtti. Gönen,
"Ýnsanlarýmýz ýspanaðýn
kilosunu 50 Kuruþ'a, marulun tanesini 75 Kuruþ'a

yerken biz
ýspanaðýn
kilosunu,
marulun
tanesini 10
kuruþa zor
satýyoruz.
Sadece
ambalaj ve
nakliye
masrafý 20
Kuruþ'u buluyor. Sebze
haline gönderdiðimiz
ürünlerden para kazanmayý
býrakýn komisyoncu bizlere
eksi fatura gönderiyor.
Masraflarý için üste para
istiyor." diyerek içinde
bulunduklarý zor durumu

anlattý. Ýsmail Gönen,
"Girdi maliyetlerimiz çok
yükseldi ýspanak tohumunun kilosunu geçen sene
25 YTL'ye alýrken bu sene
35 YTL'ye alýyoruz. 1 litre
motorin 2,5 YTL oldu.
Gübrenin torbasý geçen sene

22 YTL iken bu sene 33
YTL ye çýktý. Son bir ayda
bütün girdi maliyetleri en
az yüzde 40 arttý ama
yetiþtirdiðimiz ürünleri
geçen senenin fiyatýna bile
satamýyoruz.'' diyerek
þikayetlerini sürdürdü.
Çiftçinin çok zor günler
geçirdiðini belirten
Beypazarý Ziraat Odasý
Baþkaný Satýlmýþ Tanýr,
"Beypazarý Türk tarýmýnýn
kalbi konumunda.
Ülkemizin tüm sebze
ihtiyacýnýn yüzde 25'ni
Baþkent'in sebze ihtiyacýnýn
ise yüzde 90'ýný Beypazarý
çiftçisi karþýlýyor. Çiftçinin

girdi maliyetleri döviz
kurundan dolayý son bir
ayda en az yüzde 30 arttý.
Çiftçilerimiz artýk üretim
yapamayacak konuma
geldi. Beypazarý'nda tarým
üretimi her sene küçülüyor.
Bu küçülmedeki en büyük
sýkýntý pazarlama.
Yetiþtirdiðimiz ürünleri
pazarlayamýyoruz. Þu anda
verilen tüm desteklemeler
üretime yönelik. Çiftçimizin
üretme sýkýntýsý yok. Ürettiði
ürünleri pazarlayamama
sýkýntýsý var. Bu konuda acil
olarak önlem alýnmasý gerekir" dedi.

Geyiklerden þikâyetçi olan köylüye ‘bekçi tutun’ teklifi

Beypazarlý köylüler, sayýlarý
artan geyikler sebebiyle zor
günler geçiriyor. Koruma
altýna alýndýðý için çoðalan
geyikler, sürüler halinde tarla
ve bahçelere girerek ürünleri
yemeye baþladý.

Milyarlarca liralýk zarara
uðradýðýný belirten köylüler,
kaymakamlýktan geyiklerin
yaþadýðý bölgenin tel örgüyle
çevrilmesini istedi. Bunun
mümkün olmadýðýný belirten
kaymakamlýk köylülere,

BÖLGE
TÝCARET
AJANDASI
ve REHBERÝ
HAZIRLANIYOR

Ticaretle mi uðraþýyorsunuz? Telefonla
aranmak istiyorsanýz bizi arayýn.

ORTA ANADOLU REKLAM
AJANSI Tel:0.312.762 51 63

“Geyiklere karþý bekçi tutun.”
cevabýný verdi.
Beypazarý civarýndaki ormanlar geçtiðimiz yýllarda geyikler
için koruma bölgesi ilan edildi. Bölgedeki daðlarda daha
önce tek tük geyik bulunurken,
koruma sayesinde sayýlarý
hýzla arttý. Sürüler halinde
dolaþmaya baþlayan geyikler,
köylülerin korkulu rüyasý
haline geldi. Çakýloba
köyünden Þükrü Ünal, gece
yarýsý bahçesine giren geyiklerin 700 elma fidanýný yediðini
söylüyor. Ayrýca ýspanak ve
marul yetiþtirdiði bahçesinin
de talan edildiðini belirten
Ünal, “Toplam zararým 14
milyar lirayý geçiyor.” þeklinde

þikayetini dile getiriyor. Tarla
ve bahçelerini geyiklerden
koruyamayan köylüler, ortak
bir dilekçe yazarak Beypazarý
Kaymakamlýðý’na baþvurdu.
Büyük zarara uðradýklarýný
belirten vatandaþlar, geyiklerin
yaþadýðý ormanlýk alanýn tel
örgüyle çevrilmesini istedi. Tel
örgüye alýnmasý istenen alanýn
çevresi yaklaþýk 70 kilometreyi
buluyor. Konuyu Çevre ve
Orman Bakanlýðý’na ileten
kaymakamlýk, maliyetin
yüksekliði sebebiyle talebin
yerine getirilemeyeceði
cevabýný aldý. Bunun üzerine
köylülere de, “Tarlalarýnýzý
geyiklerden korumak için bekçi
tutun.” önerisinde bulunuldu.

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI
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Beypazarý Ziraat Odasý
büyük bir musibet geleceðine
Baþkaný Satýlmýþ Tanýr,
inanýrýz. Ýsteðimiz, tarlalarý
kaymakamlýðýn bekçili koruma korumak.” Otoyollarýn bile
tavsiyesini ‘komik’ olarak
çevresine tel örgü çekildiðini
nitelendiriyor. “Yüz binlerce
hatýrlatan Yýldýrým, köylerinin
dönüm arazinin hangi birine
çevresindeki ormanlýk alana
bekçi tutacaðýz?” diye soran
da tel çekilmesini istediklerini
Tanýr, tek çarenin tel örgü
ifade ediyor
olduðunu dile getiriyor. Tanýr,
bir bekçinin koruma altýndaki
geyikleri korkutup kaçýrmaya
gücünün de yetmeyeceðini
söylüyor. Sekli Köyü Muhtarý
Adil Yýldýrým ise þöyle
konuþuyor: “Geyik sürülerinin
yok edilmesi gibi bir niyetimiz
yok.
ÝÞTE GAZETE
Geleneklerimize
BU YAA...
göre geyik
Haberler Ýnternette
vuranýn baþýna

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