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BBEEYYPPAAZZAARRII

29 Mart 2009 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde
AK Partiden Belediye Başkan adaylığı için Tuncer
Kaplan 16 Aralık Salı saat 19,30 da resmi müra-
caatını yaptı. Müracaat zamanı olarak ilçe teşkilatının
yönetim kurulu toplantı saatini seçen Kaplan
Beypazarı AKP ilçe binasında basın mensuplarının ,
Kadın kolları ve gençlik kollarının da hazır bulun-
duğu toplantıda  adaylık formunu İlçe Başkanı İhsan
Önal’a teslim etti.
Kaplan; Beypazarı’nın ekonomik bakımdan kalkın-
ması için çalışmalar yapacağını projelerinin de bu
yönde hazır olduğunu söyledi. Hayvancılık başta
olmak üzere turizm ve tarım sektörlerine yönelik pro-
jelerini hayata geçireceğini belirtti. Bazı arkadaşlar

hayali projeler peşinde koşuyor, benim de hayallerim
var. Bu hayallerim başarılamayacak hayaller değil.
Kimse olmayacak hayali projelerle insanları kandır-
masın dedi. Benim hızlı tren projem yok, havaalanı
projem yok, ama inözü vadisinin bir ıhlara vadisi
olabilirliği hayalim var.’‘ dedi.
Kaplan; ‘en önemli problemimiz su problemidir. Su
boruları asbestli, sular içilebilir değil. Bunların
çözülmesi lazım. 
Ak Parti Beypazarı Belediye Başkan aday adaylığı
başvurusu yapan Tuncer Kaplan’a yöneltilen ‘par-

tiniz sizi aday göstermez ise birlik beraberlik içinde
olacak mısınız? Seçilen adayı destekleyecekmisiniz?’
sorusuna şu cevabı verdi.
"Partimin göstereceği adayı desteklemek gibi bir
mecburiyetim yok ama zorunluluğum var çünkü AK
Partinin İl Meclis yönetiminde ve Beypazarı AK
Parti İlçe Başkanlığı görevleri yapmış bir kişi olarak
desteklememek gibi bir lüksüm yok" dedi.
Sert ve dik duruşu hakkında sorulan soruya Kaplan;
ben çocuğumu bir sefer dahi dövmedim. Haksızlık
karşısında susamam’‘ diyerek cevap verdi.

Kemal Çelen;
‘Türkiye Hazine
Üstünde Dilenci
Konumunda’‘ 

HHaabbeerrii 22’’ddee

EN ZENGİN
TOPRAKLAR
ÜZERİNDE
YAŞIYORUZ.

HHaabbeerrii 22’’ddee

TTUURRİİZZMM VVEE
EEKKOONNOOMMİİ DDOOSSYYAASSII

VVAARRAANN 22--22 BBAALLOONNLLAARR PPAATTLLIIYYOORR
1999  Seçimleri öncesi MHP Parti Rozetini
çıkartacağım, oy veren vermeyen herkesin
Başkanı olacağım, kapıları herkese açacağım,
kamerayı kaldıracağım  diyen Başkan seçimleri
kazanıp Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra
sadece MHP’li yandaşlarının başkanı oldu ve
kendisine yakın olmayan herkesi kıskaca alarak
baskı uyguladı. Öğretmenlerden, öğretim

görevlilerine kadar, esnaflara kadar muhal-
iflerinin yanında gördüğü ve seçimde muhalif
olan kesimlere tavırlı hareket etti. Bazı olaylar
ise mahkemelik oldu. 
VVAAAATT NNEEYYDDİİ?? NNEE DDEEĞĞİİŞŞTTİİ??....
Belediye kapılarının sonuna kadar açık olacağını
ve içerideki kamera sistemini kaldıracağını

belirten başkan Halkla ilişkiler adında bir birim
kurarak bu birim izin verirse başkanla görüşmek
mümkün oldu. Belediye Başkanı Odasının
herkese açık olmasını bırakın Başkan
Sekreterinin camlarına bile simsiyah folye kap-
atıldı. Bu folyeler son 4 ayda kaldırıldı. Halkla
İlişkiler adı altında kurulan birimden Başkan
Odasına izinsiz girmek mümkün olmadı. 

Kamera sistemi kaldırılmadı ve sadece tersine
döndürülerek ‘başkanın içerde misafirleri var
bakın kameradan görün’ diyerek başkanla
görüşmek isteyen vatandaşlar halkla ilişkiler bir-
iminde dakikalarca bekletildi. Ülkü Ocaklarının
toplantıları ile ilgili toplantıya çağırılacaklar
Belediye halkla İlişkiler birimindeki telefon
kullanılarak çağrıldı.            DDeevvaammıı SSaayyffaa 33’’ddee

CHP Ankara Milletvekili
Yılmaz Ateş Soru Önergesi
Verdi.‘Beypazarı’nın yüzlerce
yıllık kaynağı nasıl Bolu’ya
verildii’  HHaabbeerrii 44’’ddee

HHAABBEERR 
ÝÝSSTTÝÝHHBBAARRAATT

TTeell::776622 5511 6633

Beypazarı
SKYLİFE
Dergisi'nin Aralık
Sayısına Kapak
Oldu.

HHaabbeerrii 44’’ddee

Mansur Yavaş
ODTÜ Çalıştayında
Kentleri Korumayı
anlattı. HHaabbeerrii 44’’ddee
Diyaliz Hastalarına
Ücretsiz Servis 

HHaabbeerrii 44’’ddee

Ankara Beypazarı Jandarma Komutanlığı'nda
vatani görevini yaptığı sırada yoğun sis ve
buzlanma nedeniyle trafik kazası geçirerek
şehit olan Çağrı Kurt'un Tekirdağ'daki evi yasa
boğuldu. Oğlunun trafik kazasında şehit
olduğunu öğrenen anne Hatice Kurt, sinir kriz-
leri geçirdi. 
Ankara Beypazarı Jandarma Komutanlığı'nda
vatani görevini sürdüren Çağrı Kurt, şoför
arkadaşı Serdar Doğan ile birlikte misafir bir
komutanı havaalanından almak için birliğinden
yola çıktı. Başkent'te protokol yolu olarak bili-
nen Esenboğa Yolu Pursaklar mevkisine
geldiklerinde etkili sis ve buzlanma nedeniyle
Serdar Doğan yönetimindeki 06 MPC 01
plakalı özel otomobil yoldan çıkarak aydınlat-
ma direğine çarptı. Kaza sonucu araçta bulunan
Jandarma Onbaşı Çağrı Kurt (23) olay yerinde
şehit olurken, kazada yaralanan sürücü
Jandarma Er Serdar Doğan GATA'ya kaldırıldı.
Tekirdağ'da acı haberi alan Kurt ailesi ise yasa
boğuldu. Jandarma Onbaşı Çağrı Kurt'un dayısı
Çetin Gürgüler, önceki gün sabah 11:00
sularında Çağrı'nın annesini telefon ile arayarak
konuştuklarını daha sonra ölüm haberini aldık-
larını söyledi. Kendisine dede diyerek hitap
ettiğini anlatan Çetin Gürgürler, "Beni babası
aradı, 'telefon ile Çağrı'ya ulaşamıyorum, jan-
darmaya bir git sor' dedi. “Jandarmadan beni
aradılar bir şey söylemediler” dedi.
Jandarmadan arayan "ulaşacağım ben sana"
diyerek telefonu kapatmış.
Çağrı'nın öldüğünü söyleyememiş. Ben daha
sonra Alay Komutanlığı'na gittim. Kimse
yoktu, mesai de bitmişti. Sonra eve geldim
komutanları evde gördüm. Ölüm haberini öyle
aldık. Çağrı çok saygılı ve efendi biriydi.
Benim çocuğum gibidir. Askerde kalmak istiy-
ordu. Ben istemedim. Uzman olmak istiyordu

ben dedim oku
4 yıllık git
polis ol diye.
Yola çıkmadan
önce annesi ile
konuşmuş,
'Paşayı almaya
gidiyoruz'
demiş. Ocak
ayında izne
gelmeyi
düşünürdü.
Zaten terhisine
de 4 ay
kalmıştı. Bir kız arkadaşı vardı, geldiklerinde
evlendirmeyi düşünüyorduk" dedi.
Diğer dayısı Metin Gürgüler ise, saat 11.30'da
Çağrı'nın annesi Hatice Kurt'a telefon açtığını
ifade ederek, "İlk telefona halası çıkıyor. Daha
sonra Çağrı annesi ile konuşuyor. Burada çok
sis ve buzlanma var. Biz havaalanına gidiyoruz
diye anlatıyor. Sonra telefonu kapatıyor,
akşamda ölüm haberi geldi" dedi. Oğlunun
ölüm haberini alan anne Hatice Kurt ve kız
kardeşi Zeynep Kurt ise acı haberin ardından
sinir krizleri geçirdi. Kapısında ambulans bek-
letilen şehit evinde annesi ve kız kardeşi sakin-
leştirici verilecek uyutuluyor. Tekirdağ Emniyet
Müdürlüğü Koruma Şubesi'nde Polis Memuru
olan Baba Nurettin Kurt ise acı haberi mem-
leketi Trabzon'da aldı. Bayram izninde akraba
ziyaretine giden baba Nurettin Kurt, acı haberin
ardından Tekirdağ'a gelmek için yola çıktı.
Şehit Çağrı Kurt, Ankara'daki Ankara
Beypazarı Jandarma Komutanlığı'nda törenlerin
ardından dün akşam Tekirdağ'a getirildi. Bugün
öğle namazını müteakip cenaze namazı kılı-
nacak olan Şehit Çağrı Kurt, daha sonra şehit
mezarlığında toprağa verilecek.

TTrraabbzzoonnlluu aasskkeerr şşeehhiitt oolldduu

Gazetemizin internet sitesinde yeni bir anket
başlattık. Anketimize katılmak isteyenler
www.yeniyildizgazetesi.com internet adresine
girerek oylarını kullanabilirler. Önceki anke-
timiz sona erdi. Yeni başlattığımız anket adaylar
netleşinceye kadar devam edecek. Adaylar
netleştikten sonra Belediye Başkanlığında hangi
partiye oy vereceksiniz anketi yer alacak ve
seçimlere kadar devam edecek. 
Gazetemiz Sitesinde yer alan anketin son duru-
mu aşağıdaki gibidir..

2009 Yerel Seçimlerinde kimi Belediye Başkanı
olarak Görmek İstiyorsunuz
ANAP-H.Avni YÜKSEL (0)
DP-İbrahim DEMİR (22)
MHP-Cengiz ÖZALP (3)
CHP-İsa VARLI (0)
Ak Parti-Tuncer KAPLAN (4)
Ak Parti-Yaşar HIZ (1)
Ak Parti-Ünal EKEN (6)
Ak Parti-Fikri KANIVAR (2)
Ak Parti-Sefa VARLIK (0)
Ak Parti-Mehmet AY (0)
BBP-Kemal TÜRKOĞLU (1)
SP-Mehmet GÖKSU (0)
DSP-Özden ÜNAL (0)
ATP-Salim KÖROĞLU (1)
BAĞIMSIZ-X (0)

FORUM
Kemal ÇELEN

BBEEYYPPAAZZAARRII TTAARRİİHHİİ DDEEĞĞİİŞŞTTİİRRİİLLEEMMEEZZ
http://www.segmenlergazetesi.com/haberdetay.asp?ID=155
internet sitesi adresinde Köşe yazarı olarak gözüken Murat
Topbaşı imzalı bir yazı yayınlanmış. Yazısında isim vermeden
beni eleştirdiği açık. Yazıyı isteyenler üstteki link adresini
verdiğim siteye girip okuyabilirler.  Ben bu yazıya cevap
hakkımı  kullanıyorum.
Beypazarı tarihini bilenler konuşsun bilmeyenler sussun.
İnsanlar tarihi kendilerine göre yazamazlar. Beypazarı’nda bir
değişim başladı. Başlayan bu değişim 1999 yılında Mansur
Yavaş’ın seçilmesiyle değil 12  Eylül 1980 yılında Belediye
Başkanı olan Turhan Kamberli ile başladı. YYaazzııssıı SSaayyffaa 22’’ddee

kemalcelen@ortaanadoluas.com

11999999 SSeeççiimmlleerriinnddee YYaakkaassıınnddaakkii PPaarrttii RRoozzeettiinnii ççııkkaarrttaaccaağğıınnıı
ssööyylleeyyeenn bbaaşşkkaann,, FFiikkrriinnddeekkii vvee KKaallbbiinnddeekkii rroozzeettii hhiiçç ççııkkaarrttmmaaddıı..

GGAAZZEETTEEMMİİZZDDEENN
YYEENNİİ BBİİRR AANNKKEETT

BBeeşşiiğğiinnddee
ööllüü bbuulluunndduu
Beypazarı’ndabir çocuk, beşiğinde ölü
bulundu.
11 Aralık 2008 / 21:16
BBEEŞŞİİĞĞİİNNDDEE ÖÖLLÜÜ BBUULLUUNNDDUU 
Alınan bilgiye göre, Hacıkara mahallesi
Sanayi sitesinde 1.5 yaşındaki Eren
Uzunoğlu, ailesi tarafından beşiğinde cansız
yatarken görüldü. Öldüğü anlaşılan çocuğun
ceseti, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için
Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

SSaarraayyllııllaarr ddaa
eell eellee vveerrddiilleerr  
Beypazarı ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki
Saray Köyü’nde de cemevi ve cami yan yana
bulunuyor.
Geçen yıllarda Örnek Köy olarak seçilen
Beypazarı Saray Köyü hem görünümü, hem
de insan ilişkileriyle ön plana çıkıyor. Köy
halkı kendi aralarında topladıkları paralarla
köye cami, cemevi, çamaşırhane, çocuk
parkı ve köy konağı yaptırmış. İlçede yan
yana bulunan cami ve cemevinde köylüler,
kış geceleri etkinlikler düzenleyip sohbetler
ediyor. 

AAKK PPAARRTTİİYYEE 22.. NNCCİİ RREESSMMİİ BBAAŞŞVVUURRUUYYUU TTUUNNCCEERR KKAAPPLLAANN YYAAPPTTII



Haber Koordinatörü:
ŞŞüükkrraann ÇÇEELLEENN

Muhabirler
NNiihhaatt UUÇÇAARR

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

AAyyhhaann DDEEMMÝÝRRÇÇEELLÝÝKK
Sincan &Yenikent Temsilcisi

MMuussaa UUYYSSAALL
Güdül Temsilcisi
BBüünnyyaammiinn AAFFÞÞAARR

Kýbrýscýk Temsilcisi
ÝÝssaa BBÝÝLLGGÝÝNN

Seben Temsilcisi
ÇÇeettiinn BBÝÝLLEENN

SSoorruummlluu YYaazzýý ÝÝþþlleerrii MMüüddüürrüü
Murat ÇELEN
SSaayyffaa EEddiittöörrüü

Seyithan Melih BİNGÖL

GGaazzeetteemmiizz BBaassýýnn MMeesslleekk ÝÝllkkeelleerriinnee
uuyymmaayyaa ssöözz vveerrmmiiþþttiirr..

GGaazzeetteemmiizzddee yyaayyýýnnllaannaann yyaazzýýllaarr
yyaazzaarrllaarrýýnnýý bbaaððllaarr..

GGaazzeetteemmiizzddee yyaayyýýnnllaannaann yyaazzýý hhaabbeerr
vvee ffoottooððrraaffllaarrýýnn hheerr ttüürrllüü tteelliiff hhaakkkkýý

OOrrttaa AAnnaaddoolluu GGaazzeetteecciilliikk AA..ÞÞ..’’yyee aaiittttiirr..
ÝÝzziinn aallýýnnmmaaddaann,, kkaayynnaakk ddaahhii ggöösstteerriilleerreekk

iikkttiibbaass eeddiilleemmeezz.. 
DDiizzggii:: OOrrttaa AAnnaaddoolluu AA..ÞÞ.. 

TTeell--FFaaxx::776622 5511 6633 BBeeyyppaazzaarrýý
BBaasskkýý::RReennkk İİşş MMaattbbaaaassıı

TTeell--FFaaxx::776633 1122 7766 BBeeyyppaazzaarrýý//AAnnkk..

ÝÝmmttiiyyaazz SSaahhiibbii::OOrrttaa AAnnaaddoolluu GGaazzeetteecciilliikk AA..ÞÞ.. aaddýýnnaa KKeemmaall ÇÇeelleenn 
GGeenneell YYaayyýýnn YYöönneettmmeennii :: KKeemmaall ÇÇEELLEENN
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RREEKKLLAAMM VVEE AABBOONNEE FFÝÝAATTLLAARRIIMMIIZZ
TTaamm SSaayyffaa ((SSBB)) 11..550000 YYTTLL 
YYaarrýýmm SSaayyffaa ((SSBB)) 775500 YYTTLL
ÇÇeeyyrreekk SSaayyffaa ((SSBB))                     337755 YYTTLL
KKaarrttvviizziitt RReekkllaamm ((SSBB))             3300 YYTTLL
RReessmmii ÝÝllaannllaarr SStt//ccmm                66 YYTTLL
KKoonnggrree ÝÝllaannllaarrýý 6600 YYTTLL
SSoossyyaall iillaannllaarr 6600 YYTTLL

KÜLTÜR-EDEBÝYAT 2
19 Aralık 2008 Cuma

http://www.segmenlergazetesi.com/haberdetay.asp?ID=155
internet sitesi adresinde Köşe yazarı olarak gözüken Murat
Topbaşı imzalı bir yazı yayınlanmış. Yazısında isim vermeden
beni eleştirdiği açık. Yazıyı isteyenler üstteki link adresini
verdiğim siteye girip okuyabilirler.  Ben bu yazıya cevap
hakkımı  kullanıyorum.

Beypazarı tarihini bilenler konuşsun bilmeyenler sussun.
İnsanlar tarihi kendilerine göre yazamazlar. Beypazarı’nda bir
değişim başladı. Başlayan bu değişim 1999 yılında Mansur
Yavaş’ın seçilmesiyle değil 12  Eylül 1980 yılında Belediye
Başkanı olan Turhan Kamberli ile başladı. Atatürk Parkı onun
mirası, Belediye binası ve Gümüşçüler çarşısı onun mirası, 2 nci
Belediye İşhanı onun mirası, Şehir içi otobüs durakları ve şehir
içi dolmuşlarının hizmete sokulması onun mirası. İkinci değişim
ise 1984 yılında Bağımsızdan İbrahim Demir’in seçilmesiyle
başladı. Turhan Kamberli’nin hizmetlerinden kalan borçların
ödenmesi de yine Bağımsızdan seçilen İbrahim Demir tarafın-
dan ödendi. Demir’in Belediye Başkanlığı yaptığı 15 yıl da
Beypazarı’nda çok şeyler değişti. Çok büyük yatırımlar yapıldı,
alt yapı seferberliğinden tutun, kaldırım, asfalt, parke, park gibi
bir çok değişim yaşandı. Okulların büyük çoğunluğu ve 2
Yüksek okulun ilçeye getirilmesi de yine bu dönemde açıldı.
Adı 1999 da yerel iktidar olan MHP tarafından konulan
Alparslan Türkeş Bulvarı ve yol ışıklandırması da Demir döne-
minde Refah iktidarı tarafından yapıldı. Seçim kazanıldıktan
sonra Fatih Sultan Mehmet Bulvarı konacaktı ama seçim kaybe-
dilince adı MHP lilerce alel acele Alparslan Türkeş Bulvarı
olarak konuldu. Daha da değişecekti. Turizmin alt yapıları
yapılmış projeler hazırlanmış evlerin restorasyonu gündeme
taşınmıştı. Tanıtım atağına başlanmıştı. Demir’in kinci tavır ve
tutumları başka bir değişimi beraberinde getirdi. 1999 seçim-
lerinde üçüncü bir değişim hamlesine geçildi. Beypazarı zaten
tanınıyordu. Gümüşü ile karasörü ile havucu ile Türkiye’nin her
yerinde tanınıyordu ama Turizm şehri olarak tanınmıyordu.
İsteyenlere o tarihlerde çıkan haber yazı ve bilgileri gösterebilir-
im. Evlerin badanalanması ve tanıtım atağıyla Beypazarı’na bir
de Turizmle tanıtım eklendi. Eskiden sadece Havuç için, gümüş
için, karasör için gelenlere 1999 dan itibaren turizm amaçlı
gezmeye gelenler eklendi.
Önce tarihi kendinize göre yazmaktan vazgeçin. Beypazarının
gerçeklerini ortaya koyun. Hep bana mantığından vazgeçin ve
başarıları paylaşmasını bilin. Başarıları hep kendinize alıkoy-
mayın. İbrahim Demir döneminde başlatılan turizm hareketinde
dışardan ilçeye gezmeye gelenlere mevcut yerel yönetimdeki
zihniyetin neler dediğini Beypazarı unuttuğu hafızalardan tekrar
hatırlasın. Sizin yaptığınızı sizin yerel iktidarınızda yapan oldu
mu? Tüm Beypazarı muhalefeti ile desteklemedi mi? Bu sizin
başarınız mı? Muhalefet yapılsaydı, destek çıkılmasaydı bu
tanıtımda başarı sağlayabilirmiydiniz?
Mevlananın sözü olan ‘Ya olduğun gibi görün yada göründüğün
gibi ol’ yazmış. Ne güzel bir söz değilmi. Bizim hatamız 1999
seçimlerinde desteklerken koyun postuna bürünmüş kurdu göre-
memişiz. Sonradan ortaya çıktı gerçek yüzler. İnsanların men-
feat için kendilerini kamufle etmeleri bizim suçumuz olmasa
gerek.  Meyveli ağaç taşlanır demişsin o söz de çok doğru bir
söz. Desteklediğimiz, köstek olmadığımız halde 10 yıldır
taşlanıyorum, bilememişiz sustukca sıranın bizede geleceğini.
Bakalım sıra size gelince ne yapacaksınız ben merak ediyom.
Başarıdan söz ediyorsun. Size göre başarı var bize göre başarısı-
zlık.  Evlerin boyanmasında, hıdırlık tepesinde, Beypazarı
reklamının ulusal basın ve medyada yapılmasında başarı var
ama bu başarının bedeli de var. Geçmiş yönetimler de bu bedeli
ödeselerdi bu değişim 15 yıl önce olacaktı. Borca batmış bir
belediye var ortada. 10 yıl önce Belediye borçla mı devralındı?
Kaç işyeri ve arsa vardı devralındığında şimdi kaç işyeri ve arsa
kaldı? Şimdi kaç lira borçla devredilecek? İMF’den borç para
alarak hükümeti ve borçlanmayı eleştiren anlayış Belediyenin
borçlanmasını neden eleştiremiyor? Çünkü belediye sizden değil
mi?.. Bizde 1999 seçimlerinde desteklerken Belediye, bizim
belediyemiz demiştik ama bizim belediyemiz olamadı, sizin
belediyeniz oldu. 
Yorumlarda yazmışlar belediye ile sorunu var diye.  Evet
belediye ile sorunum var. Adaletli bir yönetim siyasi görüşü
farklı da olsa idaresi altındakileri adaletle yönetir. 7,5 milyardan
başlayıp 20 milyar belediye borcu olanların hangisine bana
yapılanlar yapıldı. Ki benim borcum 3,5 milyarı hiç geçmedi.
Benim şu an Belediyeye kuruş borcum yok ama halen borcu
olanlar var. Bana yapılanları onlara neden yapmadılar.
Adaletsizlik varken bir şeyler yazdığınızı sanıyorsunuz. Önce
adil olunmasını tavsiye edin. Allahın da adaleti var, esas adalet
orada hesaplaşılacak. 
Birde kendi çıkarlarımız için siyaset yapmayalım demişsin.
Çıkar elde edenleri, menfeatçileri tüm Beypazarı biliyor. Biz
çıkar değil, menfeat değil  haklarımızı koruma mücadelesi veriy-
oz. Ayaklarımızın üzerinde durma ve yıkılmama mücadelesi
veriyoz. Bunun neresi çıkarcılık. Çıkarcı olsaydık
Beypazarı’ndaki zenginliğimize sizin hayalleriniz erişemezdi. 

FFOORRUUMM
Kemal ÇELEN 

kemalcelen@ortaanadoluas.com

BBEEYYPPAAZZAARRII TTAARRİİHHİİ DDEEĞĞİİŞŞTTİİRRİİLLEEMMEEZZ

EENN ZZEENNGGİİNN TTOOPPRRAAKKLLAARR ÜÜZZEERRİİNNDDEE YYAAŞŞIIYYOORRUUZZ..

MTA verilerinden derlenen bilgilere göre,
Türkiye'nin karmaşık jeolojik yapısı çok çeşitli
madenlerin ülkede bulunmasına olanak sağlıyor.
Türkiye yer altı kaynakları yönünden dünya maden-
ciliğinde adı geçen 132 ülke arasında toplam üretim
değeri itibariyle 28'inci, maden çeşitliliği itibariyle
10'uncu sırada yer alıyor. Türkiye başta endüstriyel
ham maddeler olmak üzere, metalik madenler, enerji
ham maddeleri ve jeotermal kaynaklar açısından zen-
gin bir konumda bulunuyor.
Türkiye'de günümüzde dünyada ticareti yapılan 90
çeşit madenden 77'sinin varlığı Türkiye'de sap-
tanırken, halen 60 civarında farklı maden ve mineral
üretimi yapılıyor.
Dünya metal maden rezervlerinin yüzde 0,4'ü,
endüstriyel ham madde rezervlerinin yüzde 2,5'i,
kömür rezervlerinin yüzde 1'i ve jeotermal potan-
siyelinin yüzde 0,8'i Türkiye'de bulunuyor.
Zengin olunan madenler arasında ilk sırayı, 3,066
milyar ton ile dünya rezervlerinin yüzde 72'ini oluş-
turan, bor mineralleri alıyor. 
AALLTTIINN PPOOTTAANNSSİİYYEELLİİ
Türkiye'nin teorik altın potansiyelinin 6 bin 500 ton
olduğu tahmin ediliyor. Türkiye, bu potansiyelle
dünyada ikinci potansiyel durumunda bulunuyor. Şu
ana kadar yapılan çalışmalarla 600 ton altın varlığı
görünür hale getirilirken, mevcut potansiyelin yüzde
10'u bulundu ve altın yataklarından şu ana kadar 50
ton civarında altın üretildi.
Takı, mücevher tasarımında dünyanın önde gelen
ülkeleri arasında yer alan Türkiye'de yılda 300 ton
altın ithal ediliyor. İthal edilen altının 100-150 tonu
Türkiye'de işlendikten sonra ihraç ediliyor, kalanı ise
yurt içinde tüketiliyor.
JJEEOOTTEERRMMAALLDDEE AAVVRRUUPPAA BBİİRRİİNNCCİİSSİİYYİİZZ
Teorik jeotermal enerji potansiyeli 31 bin 500 MWt
(megavat termal) olan Türkiye, bu potansiyeli ile
dünyada 7'inci, Avrupa da ise birinci konumda
bulunuyor. Türkiye'nin bugün jeotermal enerjiyi
doğrudan kullanım kapasitesi bin 229 MWt.
Doğrudan kullanım açısından ise Türkiye dünya
sıralamasında 5'inci konumda.
KKÖÖMMÜÜRR
Enerji ihtiyacının yerli kaynaklardan karşılanması
politikası kapsamında da son 3 yılda yapılan kömür
arama projeleri kapsamında (özellikle derin sondajlar
yaparak) 20-25 yıldır değişmeyen 8,3 milyar ton
kömür rezervi, 300 bin metre sondaj yapılarak ve 2,3
milyar ton yeni kömür rezervi bulunarak yüzde 28
oranında arttı. Toplam linyit rezervi de 10,6 milyar
tona yükseltildi.
YYIILLDDAA 55--66 MMİİLLYYAARR DDOOLLAARR KKAATTMMAA DDEEĞĞEERR
Türkiye'de yılda 150 milyon ton seviyelerinde
üretilen maden ürünleri, inşaat sektöründe ve
Sanayide ham madde olarak tüketilirken, yılda
Türkiye'ye 5-6 milyar dolar katma değer kazandırıy-
or.
endüstriyel ham madde potansiyeli açısından Türkiye
dünya rezervinin yüzde 2,5'ine sahip. Bazı
endüstriyel ham madde mineralleri açısından ise çok

daha fazla oranlarda rezerve sahip olan Türkiye'de
maden ihracatının en büyük kısmını (yüzde 70-
80'ini) endüstriyel ham maddeler oluşturuyor.
Özellikle de 1 milyar doları aşan ihracatla mermer,
400 milyon dolar ihracatla bor önemli yer tutuyor.
DDEERRİİNN MMAADDEENN AARRAAMMAACCIILLIIĞĞIINNIINN ÖÖNNEEMMİİ
Türkiye'nin zengin kaynaklara sahip olduğu maden-
ler arasında bor, linyit, mermer, perlit, pomza,
felDSPat, bentonit, barit, manyezit, sodyumsülfat,
kayatuzu, trona, jips, stronsiyum Tuzları, zeolit,
olivin, asbest, lületaşı, sepiyolit, profilit, dolomit,
kalsit, fluorit, kuvars-kuvarsit, siliskumu, zımpara,
diyatomit, kireçtaşı, yer alıyor.
Söz konusu madenler ile daha çok kömür rezervi
bulmak için derin maden aramacılığı ve işletmecil-
iğine geçmek önem taşıyor.
22001100 MMAADDEENN İİHHRRAACCAATT HHEEDDEEFFİİ 1100 MMİİLLYYAARR
DDOOLLAARR

Türkiye'nin 2004 yılında yaklaşık 1,3 milyar dolar
olan maden ürünleri ihracatı, 2005 yılında 1,5 milyar
dolara çıktı. 2006 yılında yaklaşık 2 milyar dolara
ulaşan maden ihracatı, geçen sene 2 milyar 715
milyon dolara yükseldi. Bu yılın ilk 6 aylık döne-
minde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
34 arttı.
Maden ihracatında doğal taşlar 1 milyar 250 milyon
dolar ile ilk sırada yer alıyor. Doğal taşlar ürün
grubunu 544,3 milyon dolar ile metalik madenler,
491 milyon dolar ile endüstriyel ham maddeler takip
ediyor.
Maden ihracatında bor, krom, selestit, manyezit,
barit, mermer, ponza, felDSPat gibi madenlerin ilk
sırada yer aldığını ifade eden yetkililer, Türkiye'de
yılda yaklaşık 60 milyon ton kadar üretilen kömürün
ise büyük çoğunluğunun termik santrallerde olmak
üzere yurt içinde tüketildiğini belirttiler.
Madencilikle yeniden yapılanma ve planlama döne-
mine geçildiğine dikkat çeken yetkililer, 2010 yılında
da maden ihracatının 10 Milyar dolar olarak hede-
flendiğini kaydettiler. Diğer önemli maden rezervleri
şöyle:
--ÇÇiinnkkoo--kkuurrşşuunn:: Türkiye'nin metal içeriği olarak 860
bin ton kurşun, 2,3 milyon ton çinko rezervi
bulunuyor.
--DDeemmiirr:: Ortalama yüzde 50-55 tenörlü işletilebilir
demir rezervi toplamı 113 milyon ton dolayında
bulunuyor.
--KKrroomm cceevvhheerrii::Türkiye'nin krom rezervi 26 milyon
ton civarında.
--BBoorr:: Türkiye 3 milyar 66 milyon ton olan bor rez-
ervleri ile dünya bor potansiyelinin yüzde 72'sini
elinde bulunduruyor.
--AAllüümmiinnyyuumm:: Alüminyum üretimine uygun boksit
rezervi 87 milyon ton civarında bulunuyor.
--BBaakkıırr::Türkiye'de toplam bakır rezervi, metal içeriği
olarak 1,5 milyon ton bakır düzeyinde bulunuyor.
ekonomik olarak değerlendirilmeyen düşük tenörlü
bakır kaynakları dahil edildiğinde toplam bakır kay-
nağı metal içeriği olarak 3,5 milyon tonu buluyor.
--TTrroonnaa::Türkiye'nin Beypazarı ve Kazan yataklarıyla
beraber toplam trona rezervi 836 milyon ton
düzeyinde.
--AAllççııttaaşşıı:: Büyük alçıtaşı potansiyeline sahip olan
Türkiye'nin rezervleri tam olarak belirlenmedi. Yıllık
alçı taşı üretimi 3 milyon ton civarında.
--MMeerrmmeerr vvee ddooğğaall ttaaşşllaarr:: Türkiye'nin 80 bölgesinde
150'den fazla değişik renk, desen, ve kalitede mer-
mer rezervleri bulunuyor. Türkiye'nin mermer potan-
siyelinin 5,1 milyar metreküp civarında olduğu tah-
min ediliyor.
--SSeerraammiikk vvee ccaamm hhaamm mmaaddddeelleerrii:: Sektörün ana ham
maddesini kuvars, kuvarsit, kuvars kumu, felDSPat,

kil ve kaolen oluşturuy-
or. Türkiye'de 89 milyon
ton kaolen, 354 milyon
ton seramik ve refrakter
kil, 239 milyon ton
felDSPat, 1,3 milyar ton
kuvars kumu, 2,3 milyar
ton kuvars-kuvarsit
potansiyeli bulunuyor.
--ÇÇiimmeennttoo vvee ddiiğğeerr yyaappıı
mmaallzzeemmeelleerrii::İnşaat sek-
töründe büyük oranda
hafif yapı elemanı ve
beton agregası olarak da
kullanılan ponza potan-
siyeli 1,5 milyar
metreküp, perlit potan-
siyeli ise 5,7 milyar ton
düzeyinde.
--BBeennttoonniitt:: Türkiye'de
Ankara Çankırı, Tokat,
Edirne ve Ordu illerinde
yoğunlaşan değişik alan-
larda kullanılabilir 250
milyon ton bentonit rez-
ervi bulunuyor.
--MMaannyyeezziitt:: 41-48
manyezit içerikli 111
milyon ton manyezit
rezervi bulunuyor. 
ŞŞiirrkkeettiimmiizz aaddıınnaa

ggaazzeetteemmiizz iimmttiiyyaazz ssaahhiibbii KKeemmaall ÇÇeelleenn,, TTüürrkkiiyyee
hhaazziinnee üüssttüünnddee ddiilleennccii kkoonnuummuunnddaa ddiiyyeerreekk,, üüllkkeemm--
iizziinn yyeerraallttıı kkaayynnaakkllaarrııyyllaa aallaakkaallıı şşuu aaççııkkllaammaallaarrddaa
bbuulluunndduu:: 'Kendi topraklarında dilenci olmak yerine
mutluluk içerisinde refah bir yaşam sürmek elimizde.
Yeter ki ayağımızın altındaki 3 katrilyon dolar
değerindeki servete sahip çıkalım. Bu zenginlik,
sadece bize değil bütün insanlığa ikram etsek dahi
bitmeyecek büyüklüktedir.  Dünyanın en fakir ülkesi
Sierra Leone, dünyanın elmas madenleri bakımından
en zengin ülkelerinden biridir. Elmas madenleri
global aktör De Beer tarafından sömürülen bu ülke
insanı, yıllık yaklaşık 417 dolar gelirle yaşamak
zorundadır.
Eğer devletler, yer altı kaynaklarını yabancılara
çıkarttırıyor ve işlenmeden hammadde olarak satılıy-
orsa; bu durum, millete ait yeraltı kaynaklarının
yabancılara aktarılması demektir. Çünkü birçok ülke,
ihraç ettiği yeraltı kaynaklarını işlendikten sonra 100
kat, hatta 1000 kat daha fazla para vererek tekrar geri
almaktadır. Yaptığım araştırmayı kamu oyu ile pay-
laşmak görevimiz.  ''MMaaddeennlleerriimmiizz ddeevvlleett––mmiilllleett
oorrttaakkllıığğııyyllaa iişşlleettiillmmeellii'' madenlerimiz devlet–millet
ortaklığı ile kurulacak şirketler tarafından
çıkartılarak işletilmeli ki hem devlet, hem millet
zenginleşmeli ve işsizlik de yok edilmeli. 
EENN ZZEENNGGİİNN TTOOPPRRAAKKLLAARR ÜÜZZEERRİİNNDDEE YYAAŞŞIIYY--
OORRUUZZ.. TTÜÜRRKKİİYYEENNİİNN GGEELLEECCEEĞĞİİ YYEERR AALLTTIINNDDAA
Türkiye maden rezervi açısından dünyanın en zengin
ülkeleri arasında yer alırken, adeta büyük bir servetin
üzerinde oturan dilenciler gibi yaşıyoruz.
MTA verilerinden derlenen bilgilere göre,
Türkiye'nin karmaşık jeolojik yapısı çok çeşitli
madenlerin ülkede bulunmasına olanak sağlıyor.
Türkiye başta endüstriyel ham maddeler olmak
üzere, metalik madenler, enerji ham maddeleri ve
jeotermal kaynaklar açısından zengin bir konumda
bulunuyor.
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel
Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye yer altı kay-
nakları yönünden dünya madenciliğinde 132 ülke
arasında toplam üretim değeri itibarıyla 28'inci,
maden çeşitliliği itibarıyla 10'uncu sırada yer alıyor.
Dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenin 77'si
Türkiye'de var  Türkiye'de günümüzde dünyada
ticareti yapılan 90 çeşit madenden 77'sinin varlığı
Türkiye'de saptanırken, halen 60 civarında farklı
maden ve mineral üretimi yapılıyor. Zengin olunan
madenler arasında ilk sırayı, 3,066 milyar ton ile
dünya rezervlerinin yüzde 72'ini oluşturan bor miner-
alleri alıyor.
TTüürrkkiiyyee ''aallttıınn''ddaa iikkiinnccii ssıırraaddaa
Türkiye'nin teorik altın potansiyelinin 6 bin 500 ton
olduğu tahmin ediliyor. Türkiye, bu potansiyelle
dünyada ikinci potansiyel durumunda bulunuyor. Şu
ana kadar yapılan çalışmalarla 600 ton altın varlığı
görünür hale getirilirken, mevcut potansiyelin yüzde
10'u bulundu ve altın yataklarından şu ana kadar 50
ton civarında altın üretildi. 
Takı, mücevher tasarımında dünyanın önde gelen
ülkeleri arasında yer alan Türkiye'de yılda 300 ton
altın ithal ediliyor. İthal edilen altının 100–150 tonu
Türkiye'de işlendikten sonra ihraç ediliyor, kalanı ise
yurt içinde tüketiliyor.
JJeeootteerrmmaallddee AAvvrruuppaa bbiirriinncciissiiyyiizz
Teorik jeotermal enerji potansiyeli 31 bin 500 MWt
(megavat termal) olan Türkiye, bu potansiyeli ile
dünyada 7'inci, Avrupa da ise birinci konumda
bulunuyor. Türkiye'nin bugün jeotermal enerjiyi
doğrudan kullanım kapasitesi bin 229 MWt.
Doğrudan kullanım açısından ise Türkiye dünya
sıralamasında 5'inci konumda.
HHaammmmaaddddee oollaarraakk ssaattııyyoorruuzz
Bazı endüstriyel ham madde mineralleri açısından
çok daha fazla oranlarda rezerve sahip olan
Türkiye'de maden ihracatının en büyük kısmını
(yüzde 70–80'ini) endüstriyel ham maddeler oluştu-
ruyor. Özellikle de 1 milyar doları aşan ihracatla
mermer, 400 milyon dolar ihracatla bor önemli yer
tutuyor.
TTüürrkkiiyyee kkaayynnaakk zzeennggiinnii
Türkiye'nin zengin kaynaklara sahip olduğu maden-
ler arasında bor, linyit, mermer, perlit, pomza,
felDSPat, bentonit, barit, manyezit, sodyumsülfat,
kayatuzu, trona, jips, stronsiyum Tuzları, zeolit,
olivin, asbest, lületaşı, sepiyolit, profilit, dolomit,
kalsit, fluorit, kuvars–kuvarsit, siliskumu, zımpara,
diyatomit, kireçtaşı, yer alıyor. Türkiye'nin 2004
yılında yaklaşık 1,3 milyar dolar olan maden ürünleri
ihracatı, 2005 yılında 1,5 milyar dolara çıktı. 2006
yılında yaklaşık 2 milyar dolara ulaşan maden ihra-
catı, geçen sene 2 milyar 715 milyon dolara yüksel-
di. 2007 yılının ilk 6 aylık döneminde ise bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 34 arttı. Maden ihra-
catında doğal taşlar 1 milyar 250 milyon dolar ile ilk
sırada yer alırken 544,3 milyon dolar ile metalik
madenler, 491 milyon dolar ile endüstriyel hammad-
deler ihracatta ön plana çıkıyor. Madencilikle
yeniden yapılanma ve planlama dönemine
geçildiğine dikkat çeken MTA yetkilileri 2010 yılın-
da da maden ihracatının 10 milyar dolara ulaşmasını
beklediklerini söyledi.

BBÖÖLLGGEEYYÝÝ WWEEBB’’LLÝÝYYOORRUUZZ
OORRTTAA AANNAADDOOLLUU AA..ÞÞ.. WWEEBB HHÝÝZZMMEETTÝÝNNÝÝ AAYYAAÐÐIINNIIZZAA GGEETTÝÝRRDDÝÝ..

tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
OODDTTÜÜ nniicc..ttrr ÝÝddaarrii ssoorruummlluulluukk yyeettkkiimmiizzllee 

.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
tteesscciilllleerriinnii ddee bbiizz yyaappýýyyoorruuzz

AAllaann aaddıı tteesscciillii vvee HHoossttiinngg bbaayyiilliilliikklleerriimmiizzllee
.com - .net - .org - .býz - .ýnfo

aallaann aaddýý tteesscciilllleerriinniiddee bbiizz yyaappýýyyoorruuzz..
Web sitenizin yayýnlanmasý hizmetinide biz veriyoruz. 

Domain paketlerinizi de bizden alabilirsiniz.
Sýnýrlý ve sýnýrsýz Paketleriniz bizden.

Evinizden, veya iþyerinizden sitenizin kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz.
Ýsterseniz tüm hizmetleri bizim yapmamýzý talep edebilirsiniz.

Beypazar’na yepyeni bir hizmet ve yeni bir fýrsat.
Domain ve Hosting Paketlerinde 

Ýþte size bir Fýrsat
İnternet Hizmetleri Bayisi  Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.

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

Ýþte size fýrsat. Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin   .
SSiizziinnddee bbiirr ssiitteenniizz oollssuunn.. 
FFiiyyaattllaarrıı DDüüşşüürrddüükk

770000 MMBB WWeebb aallaannıı 44 GGBB TTrraaffiikk HHıızzıı,, 5500 aaddeett 2200 MMBB llııkk mmaaiill 
HHoossttiinngg vvee WWeebb AAllaann aaddıı aallıımmıı ssaaddeeccee 110000 YYTTLL

WWeebb SSiitteemm YYookk EElleekkttrroonniikk PPoossttaa AAddrreessii AAllaabbiilliirrmmiiyyiimm?? EEvveett HHeerrkkeessee EElleekkttrroonniikk PPoossttaa
Ýsterseniz Web tasarýmlarýnýzý da biz yapýyoruz. 

Kendinizin yaptýðý veya baþkalarýna yaptýrdýðýnýz Web sayfalarýnýz var, ama siteniz yok.
Gelin size bir site kuralým. Hemde size özel elektronik posta hesabýnýz olsun.

TTeell::776622 5511 6633 BBeeyyppaazzaarrýý//AANNKKAARRAA

FFİİYYAATTLLAARRII
DDÜÜŞŞÜÜRRDDÜÜKK

HHoossttiinnggiinniizzii
BBiizzee TTrraannssffeerr EEddiinn

İİmmkkaannllaarrddaann
YYaarraarrllaannıınn
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FFAABBRRİİKKAA BBaalloonnuu PPaattllaaddıı..
HHaannii 22 FFaabbrriikkaa kkuurruullaaccaakkttıı??

MHP ‘li Belediye
Başkanı Mansur Yavaş
TV proğramlarında
Beypazarı’nda kriz yok
diyor ama Yavuz Donat
imzalı yazı yayınlanınca
Beypazarı Belediyesi
Basın birimince tüm
Türkiye’ye maille gön-
derilen Yavuz Donat’ın
yazısına göre Yavuz
Donat’ın Kurtlar Vadisi
adı altında yazdığı yazı-
da Kurtlar vadisinde bir-
inci sorun işsizlik diyor.
Mansur Yavaş’ın görüş-
lerine yer verilerek bir
yandan da işçi sorunu
var diyor ve 500 milyon
maaşla kargo firmasına
76 kişinin zor bulunduğu
anlatılıyor. 
Nallıhan Belediye
Başkanı Sefa Gürün de
görüşleri birleştirilerek
verilen yazıda yılda 5 bin
lira günde 3 öğün yemek
yatacak yer hazır, giye-
cek verilecek Ama çoban
bulunamıyor, şeklinde
devam eden bir yazı yer
alıyor. İnsanların masa
başı iş istediği vurgula-
narak adam aylardır işsiz
bulunan işlerde çalışmıy-
or diyerek eleştiriler
yapılıyor. Herkes masa
başı iş istiyor. Milletin
gözü memuriyette denil-
erek Belediye ye iş
amaçlı gelenler eleştir-
iliyor. 
Sayın Başkan1999
seçimlerinde ve 2004
seçimlerinde işsiz insan-
lara iş bulma vaadiniz
yokmuydu. Bu amaçla
masa oluşturup
Belediyede işsizlere
müracaat dosyası
açmadınız mı? İnsanlara
seçimi kazanalım iş bula-
cağız demediniz mi? 
Okumuş, Liseyi bitirmiş,
Üniversiteyi bitirmiş
insanların mesleklerine
göre iş istemeleri yanlış
mı?.
Park Termik’e
Belediye’ye iş için müra-
cat edenlerden Park
Termik’e gönderdiğiniz
insanların Park Termik
bünyesinde nasıl işlerde
çalıştırıldığı, işe girip bir
hafta sonra işi bırakan-
larca anlatılmakta. ‘En
pis işlerde çalıştırıldık
burnumuzdan getirdiler’
denilmekte. Bu insanlar
sizin referansınızla işe
alındılar. Burada bir
anormallik yok mu? İşe
başlayıp bırakıp gelen bu
insanlara ne dediniz? İş
buluyoz bırakıp geliyor-
sunuz demediniz mi?...
Gönderdiğiniz insanların
çalışma ortamlarının

iyileştir-
ilmesi için Park
Termik yetk-
ilileri ile kaç
sefer
görüştünüz?..
Sizler çoban,
kapıcı, amele ve
çöpcü mü arıy-

orsunuz? İş bulduk deyip
bulunan iş de ezilmeleri-
ni mi istiyorsunuz? 
YYAAVVUUZZ DDOONNAATT
GGÜÜZZEELL BBAAŞŞLLIIKK
AATTMMIIŞŞ.. 
BBUURRAASSII GGÖÖRRÜÜNNEENN
VVEE GGÖÖRRÜÜNNMMEEYYEENN
YYÖÖNNLLEERRİİYYLLEE
GGEERRÇÇEEKKTTEENN
KKUURRTTLLAARR VVAADDİİSSİİ..
Bu vadide olanları ancak
yaşayanlar bilir.
Dışarıdan davulun sesi
hoş gelir. Dışarıdan
bakışta her şey toz pem-
bedir. İçine girerseniz
estegfirullah tövbedir. 
TTUURRİİZZMM DDOOSSYYAASSII
BBEELLGGEELLEERRİİYYLLEE 
Gazetelerde Beypazarı
ile ilgili yazılar çıktıkça
sevindik ama bir o kadar
da üzüldük. 
‘Sihirli bir el değdi’,
‘Beypazarı Mucizesi’
Beypazarı’nın başarısı’
Başlıklar çok güzel ama
içerisini okuduğumuzda
başarıların hep birine
mal edilmesine üzüldük. 
Beypazarı Tarihinin
yeniden yazılmasına
üzüldük. 
Sanki Beypazarı’nda
tarih 1999 yılında başladı
ve bu yıldan itibaren
Beypazarı kendini buldu.
Beypazarı’nda hayat bu
yıl itibariyle yeşerdi!...
TTUURRİİZZMMİİNN
TTAARRİİHHÇÇEESSİİNNİİ
YYAAZZIIYYOORRUUZZ..
HHİİZZMMEETTİİ
GGEEÇÇEENNLLEERRİİ
ŞŞÜÜKKRRAANNLLAA
AANNIIYYOORRUUZZ..
Bir yerleşim birimi tarihi
yerleşim yeri olabilir.
İnsanların, turistlerin bu
yerleşim yerine
gelebilmesi için eğer alt
yapı hizmetlerini tamam-
lamış olmazsanız yapılan
tanıtımların hiç bir
önemi yoktur. 
Turistin gelebilmesi için
yolunuz olacak, sosyal
ihtiyaçlarını karşılaya-
cağı alt yapılarınız ola-
cak konaklamanız olacak
vb. gelecek insanların
tekrar gelebilmesinin alt
yapısını hazırlayacak-
sınız. 
Beypazarı tarihi çok
eskilere dayanan bir
kent. Yer altında yatan
binlerce eser var. Ama
bu eserler yer altında
kaldığı sürece bu kentte
yaşayanlara bile faydası
yok ki gelecek turistler
nerden bilsin yer altında-
ki tarihi kalıntıları ve 

eserleri. 
Beypazarı’nın görünürde
sadece Ahşap evleri var.
Bunlar Konak bile değil.
Beypazarı’nda bir tek
konak vardı oda
Çayırlıoğlu Konağı idi.
Ama bu da Çayırlıoğlu
ilkokulunun yapım tari-
hinden 3 yıl önce yıkıldı
ve yok edildi. Geride
kalan tarihi ahşap evlerin
ise bir çoğu ilçede çıkan
yangınlarda yandı kül
oldu. Halen ilçede
3500’e yakın Ahşap Ev
bulunmakta. Ama bu
Evlerin çoğu tarihi
değeri olmayan evlerden
oluşmakta. İlçede buluna
tarihi evler ve eserler ise
anıtlar yüksek kurulunca
tescili yapılmış halde.  
BBEEYYPPAAZZAARRIINN’’DDAA İİLLKK
TTUURRİİZZMMİİ 11998800 DDEE
TTUURRAANN KKAAMMBBEERRLLİİ
BBAAŞŞLLAATTTTII..
Turizmi birden başlata-
mazsınız?. Alt yapısı
olmayan hiç bir şeyde
mucize yaratamazsınız. 

İİşşttee mmuucciizzeenniinn
yyaarraattııllıışş hhiikkaayyeessii.. 

Beypazarı’nda değişim 
1980’de Turhan
Kamberli ile başladı,
İbrahim Demir’le ve
Mansur Yavaş’la devam
etti. Değişimler devam
edecek. Kimse kendinde

keramet görmesin.
HHAATTIIRRLLAANNMMAASSII İİÇÇİİNN
TTUURRHHAANN KKAAMMBBEERRLLİİ
NNİİNN HHİİZZMMEETTLLEERRİİNNİİ
BBAAŞŞLLIIKKLLAARR
HHAALLİİNNDDEE YYAAZZIIYY--
OORRUUZZ..
1-Belediye hizmetlerinin
kamuoyuna duyurulması
ve tanıtılması için 3 sayı
Belediye Bülteni
Bastırılmıştır.
2-İlk Beypazarı Festivali
Havuç Festivali adı ile
başlatılmıştır.
Beypazarı’nın tanıtımın-
da büyük rol oynamıştır. 
3-TEKEL tarafından
Beypazarı 2. Havuç
Festivalinin anısına
sigara üretilmiştir. Tüm
ülkede Beypazarı adı
tanıtılmıştır.
4-Festival amacıyla
Beypazarı tanıtımı için
Festival Bayrağı ve
Festival Bardağı yap-
tırılmış tüm Türkiye’de
tanıtılmıştır. 
4-Halen kullandığımız
Atatürk Parkı ve Çocuk
Bahçesi yapılmıştır. 
5-120 yataklı Belediye
Turistik Otel yapılmıştır.
Şimdiki yönetim bu
otelin adını Akşemseddin
Oteli olarak değiştir-
miştir. 
6-150 Dükkanlı Şu an
Belediyenin oturduğu ve

Gümüşçüler Çasrşısı
olarak kullanılan
Belediye İşhanı
yapılmıştır. 
7-Günlük 16000 kapa-
siteli Belediye Ekmek
Fabrikası kurulmuştur.
(Maalesef Ekmek
Fabrikasıda satılmıştır)
8-Marangozlar Sanayi
sitesi İnşatına
başlanılmıştır. 
9-Şimdiki Dolmuş
duraklarının olduğu yer
Terminal (Oto Gar)
olarak yapılmış ve binası
da o dönem yapılmıştır.
Yıllarca Şehirler arası
Otobüs terminali olarak
hizmet vermiştir. 
10- Belediye Otobüsleri
alınmış Belediye Halk
Otobüsleri olarak şehir
içi hizmete konulmuştur. 
11-Resmi Daire ve
Dükkan inşaatları
yapılarak üst katı Vergi
Dairesine alt tarafındaki
dükkanlar esnaflara
kiralanmıştır. (Şimdi
Çilingirlerin oturduğu
bina) Dükkan sıkıntısına
belediye çözüm getir-
miştir.
12-İlçede Elektriği
bulunmayan bir çok
bölge bu dönem elektriğe
kavuşmuştur. Madadın
gibi semtler toplam 13
bölgeye eletrik

götürülmüştür. 
13-İlçenin içme suyu 15
km mesafedeki
Uşakgöl’den saniyede 90
litrelik su getirilmesi için
çalışmalara başlanmış
1982 yılında iller
bankasına keşfi yap-
tırılmıştır. Yine aynı
bölgede Sular toplanarak
Şebeke hattına bağlan-
mıştır. Atatürk Parkı
önünde sondaj vurularak
su çıkartılmış ve depo
yapılarak parkın sulan-
ması sağlanmıştır. 
14-Bozulan yollar
onarılmıştır.
15-Döner merdaneli 3
adet çöp kamyonları
alınmış İlçenin çöp
toplama sorununa çözüm
getirilmiştir. 
16-30 km lik çevre yolu
açılmıştır. Bunların bir
kısmı kumlanmış, bir
kısmıda parke döşen-
miştir. 
17-Yetersiz olan
Televizyon Vericisi
olarak TV verici istasy-
onu ve yansıtıcı
yapılmıştır. 
TTUURRİİZZMMİİNN İİKKİİNNCCİİ

AAYYAAĞĞII İİBBRRAAHHİİMM
DDEEMMİİRR DDÖÖNNEEMMİİNNDDEE
AATTIILLMMIIŞŞTTIIRR..
Beypazarı İlçe
Kaymakamı Musa Uçar
ile uyumlu bir çalışma

içine giren İbrahim
Demir ilk defa
Beypazarı’nın Turizm
potansiyeli olduğunu
görmüşler ve çalışmalara
başlamışlardır. Beypazarı
Kültür Evi Müze açılmış,
Beypazarı kültürel
zenginlerini içine alan
Turizm kitapçığı
bastırılarakTürkiyedeli
tüm muhtarlıklar,
belediyeler, kaymakam-
lıklar ve valiliklere gön-
derilmiştir.  Turizm
Koordinasyon heyeti bu
dönem kurulmuş, turizm
büroları oluşturulması
kakarı alınmış, bu
amaçla Belediye 1997
yılında tanıtım kitapçık-
ları bastırarak tüm ülk-
eye dağıtımı yapılmış
aynı zamanda gelenlere
rehber kitapçığı olmuş-
tur.  İlçedeki tarihi kalın-
tıların restorasyonu bu
dönem yapılmıştır. 1998
yılında KTVK Genel
Müdürlüğü tarafından
‘’Ankara-Beypazarı
Korunması Gerekli
Sokak Sağlıklaştırma
Projesi’‘ yapılmış olup
Yenice Sokak’da tarihi
yapıların restorasyonları
tamamlanmıştır. 
Alt yapı hizmetleri bel-
gelerle  GGeelleecceekk ssaayyııddaa

BBEELLGGEE

BBEELLGGEE

BBEELLGGEEKKUURRTTLLAARR

VVAADDİİSSİİNNDDEE

11.. SSOORRUUNN

İİŞŞSSİİZZLLİİKK

FFAA
BBRRİİKK

AADDAA

BBAALLOO
NNMM

UUŞŞ

BBEELLGGEE

11999999 SSeeççiimmlleerriinnee ggiirreerrkkeenn SSeeççiimm bbrrooşşüürrüünnüüzzddee iillkk vvee eenn öönneemmllii pprroojjeelleerrddeenn oollaann BBeelleeddiiyyee SSaarraayyıı PPrroojjeenniizz
nnee oolldduu?? AArraaddaann 1100 yyııll ggeeççttii BBeelleeddiiyyee SSaarraayyıı PPrroojjeenniizzddeenn EEsseerr YYookk.. KKaassaappllaarr HHaallii’’ddee,, EEsskkii BBeelleeddiiyyee
BBiinnaassıı’’ddaa,, EEsskkii DDüüğğüünn SSaalloonnuu bbiinnaassıı ddaa yyeerriinnddee dduurruuyyoorr..  YYııkkaaccaağğıımm ddeeddiiğğiinniizz EEsskkii DDüüğğüünn SSaalloonnuunnaa eekk
bbiinnaa oollaarraakk yyeennii bbiinnaa yyaappııllddıı.. BBaaşşkkaann pprroojjeelleerr yyaappııllmmaakk iiççiinn yyaazzııllıırr vvee ssööyylleenniirr.. 

BBeeyyppaazzaarrıı’’nnddaa TTuurriizzmm 11998800’’ddee bbaaşşllaaddıı..
KKİİMMSSEE SSAAHHİİPPLLEENNMMEESSİİNN VVEE

TTAARRİİHHİİ YYEENNİİDDEENN YYAAZZMMAASSIINN

1122 EEyyllüüll DDaarrbbeessii iillee
BBeeyyppaazzaarrıı’’nnaa

BBeelleeddiiyyee BBaaşşkkaannıı
oollaarraakk aattaannaann

BBeeyyppaazzaarrıı BBeelleeddiiyyee
BBaaşşkkaannıı TTuurraann
KKaammbbeerrllii’’yyii

aannııyyoorruuzz..

1999 seçimlerinde
seçimi kazanıp
Belediye Başkanı
seçilen Mansur Yavaş
05 Temmuz 2000 tar-
ihinde hepimizin
sevineceği bir haberle
karşımıza çıktı.
Beypazarı’na Kıbrıslı
İş Adamı Fabrika
kuracaktı ve bu
amaçla Belediye
1350 dönümlük
araziyi çok ucuz bir
fiyata (70 Milyar)
Asil Nadir’e sattı.
500 kişiye iş imkanı
sağlayacak Fabrika
kurulacaktı.
Elektronik ve Tarım
Ürünleri Fabrikaları
kurulacaktı. Aradan
yıllar geçti ama
Fabrikalardan iz yok.
3 yıl sonra satılan
arsanın Asil
Nadir’den geri
alındığı bildirildi. 
Fabrika neden kurul-
madı? Asil Nadir’e
Tapu verildi mi? Asil
Nadir Fabrika kur-
maktan neden
vazgeçti? 
Halen bu sorular
açıklık kazanmadı. 

BBEELLGGEE



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

1199 AArraallııkk 22000088 CCuummaa YYýýll::44  SSaayyýý::220088 KKuurruulluuşş::11999966 FFiiyyaattýý:: 7700..-- YYKKrr
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’

IIÞÞIIKKLLII TTAABBEELLAA
BBEEZZ AAFFÝÝÞÞ--BBRRAANNDDAA  AAFFÝÝÞÞ

SSÝÝPPAARRÝÝÞÞLLEERRÝÝNNÝÝZZ  ÝÝÇÇÝÝNN

OORRTTAA AANNAADDOOLLUU

RREEKKLLAAMM AAJJAANNSSII

HHÝÝZZMMEETTÝÝNNÝÝZZDDEE..

TTEELLEEFFOONNUUNNUUZZ

YYEETTEERRLLÝÝ

KKeemmaall ÇÇEELLEENN

TTEELL::776622 5511 6633

CCeepp::00..553322..555577 9988 5533

BBEEYYPPAAZZAARRII

HHAAFFTTAALLIIKK MMÜÜSSTTAAKKÝÝLL SSÝÝYYAASSÝÝ BBÖÖLLGGEE GGAAZZEETTEESSÝÝ

BBeeyyppaazzaarrıı iiççiinn HHaavvaa DDuurruummuu
Türkiye yağışlı ve çok daha soğuk bir döneme
giriyor. Romanya üzerinden gelen soğuk bugünden
itibaren batı kesimlerde etkili olmaya başlıyor.
Sıcaklıklar 6-7 derece düşecek, önümüzdeki hafta
ise hava daha da soğuyacak.
Hava sıcaklığı, yurdun güney, iç ve doğu kesim-
lerinde 6 ile 10 derece azalacak, diğer yerlerde
önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar genellik-
le kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu ve
Güneydoğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yön-
lerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'de
kuvvetlice esecek. 
İç Anadolu’da bugün de pus var, ancak yaklaşık
bu beş gün bölgede yağış olacak. Bugün öncelikle
Ankara, Eskişehir-Konya arasında başlayan yağ-
mur, yarından itibaren bölgenin geneline yayıla-
cak. Hava soğuk olduğundan Sivas-Kayseri,
Yozgat çevresinde yağış kar şeklinde olacak.
Bugün Eskişehir 9, Niğde 8, Sivas -3 derece.
Yurdun büyük bir bölümünde görülecek
yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu
(Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay), Doğu
Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı (Erzincan,
Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl), Güneydoğu
Anadolu ile Sivas ve Ordu çevrelerinde kuvvetli
olması bekleniyor.
Bazı illerimizde beklenen hava durumuyla günün
en düşük ve yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı çok bulutlu, sabah ilk saatlerde
kuzey ve doğu çevreleri hafif karla karışık yağ-
mur, yüksekleri kar yağışlı Ankara’da da bugün-
den itibaren beş gün yağış var, yarın hava daha
soğuk olacağından yağış karla karışık yağmura
dönüşebilir. 6 -3
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde
kuzeydoğusu (Şile çevreleri) kısa süreli aralıklı
yağmurlu, İstanbul’da rüzgar karayele döndü,
kentte görülen sağanak yağmur, öğleden sonra
hızını azaltacak ancak İstanbul yaklaşık beş gün
soğuk hava ve yağışın etkisinde kalacak.11 5
İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece saat-
lerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İzmir’de gece yağmur daha kuvvetliydi, bugün
hafif olarak sürecek. Yarın hava daha fazla soğuy-
or ve yine hafif yağmur var, Pazartesi günü ise
kuvvetli rüzgar sıcaklığı 10 dereceye düşürecek.
13 5
Adana: Parçalı ve çok bulutlu Adana’ya yarın
ulaşacak sağanak yağmur, Çarşamba’ya kadar
kalacak.18 8
Antalya: Parçalı bulutlu 19 10
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve
sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri sabah
ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8
5
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde
kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak
yağışlı 12 9
Erzurum: Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık
yağmur ve kar yağışlı 7 -1
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu , kuvvetli yağmur
ve sağanak yağışlı geçecek 12 7
Bursa’da bugün yağmur kuvvetli, önümüzdeki
günler boyunca yağış ve soğuk devam edecek. 9

Beypazarında  beklenen hava
durumu ve günün en yüksek
sıcaklıkları 6 günlük tahmin
raporu  şöyle:

Sıcaklık (ºC) 7
Nem (%) 63
Basınç (hPa)
Görüş (km) .......
Rüzgar (km/sa) Batıdan 7

20 Aralık Cumt.
En Yüksek 

6°C 
En Düşük 

2°C

21 AralıkPazar
En Yüksek

5°C 
En Düşük

1°C

22 aralık  P.tesi
En Yüksek

4°C 
En Düşük

0°C

23 Aralık Salı
En Yüksek

3°C 
En Düşük

-1°C

24 aralık  Çrşam.
En Yüksek

1°C 
En Düşük

-3°C

25 Aralık Perşem.
En Yüksek

0°C 
En Düşük

-6°C

OORRTTAA AANNAADDOOLLUU
RREEKKLLAAMM AAJJAANNSSII

DDİİJJİİTTAALL BBAASSKKII MMEERRKKEEZZİİ
SSAAÇÇ TTAABBEELLAA,, IIÞÞIIKKLLII TTAABBEELLAA,, AAĞĞAAÇÇ TTAABBEELLAA 
PPÝÝRRÝÝNNÇÇ TTAABBEELLAA,,  BBEEZZ AAFFÝÝÞÞ,, BBRRAANNDDAA AAFFÝÝÞÞ,,

BBÝÝLLGGÝÝSSAAYYAARRLLII FFOOLLYYEE KKEESSÝÝMM,, DDİİJJİİTTAALL BBAASSKKII
RROOZZEETT,, ÞÞÝÝLLTT,, BBRROOVVEE,, PPLLAAKKEETT,, KKAAÞÞEE

KKÝÝTTAAPP,, DDEERRGGÝÝ,, GGAAZZEETTEE,,  DDÝÝZZGGÝÝ VVEE BBAASSKKIILLAARRIINNIIZZ,,
BBRROOÞÞÜÜRR,, AAFFÝÝÞÞ  vvee KKAATTAALLOOGGLLAARRIINNIIZZ HHAAZZIIRRLLAANNIIRR -- BBAASSIILLIIRR..

DDÝÝJJÝÝTTAALL BBAASSKKII SSÝÝSSTTEEMMLLEERRÝÝMMÝÝZZLLEE  BBAASSKKIILLAARR
OOrrttaa AAnnaaddoolluu AA..ÞÞ.. GGaazzii GGüünnddüüzzaallpp ÝÝþþ MMeerrkkeezzii PPaazzaarr KKaattýý NNoo::77--3322 

TTeell::776622 5511 6633  FFaaxx::776622 6677 7700  BBEEYYPPAAZZAARRII//AANNKKAARRAA
KK.. ÇÇeelleenn GGssmm::00..553322..555577 9988 5533 --00..554422..776622 5511 6633
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ÇÇiiffttllii 5500 YYTTLL
TTeekkllii 4400 YYTTLL

Windows Proğramları
Windows XP, Windows Vista Proğramları

Windows Ofis Proğramları
ŞŞiirrkkeett vvee İİşşlleettmmeelleerree MMuuhhaasseebbee PPrrooğğrraammllaarrıı

DDeemmoollaarrıınnıı ddeenneeyyiinn.. HHooşşuunnuuzzaa ggiittmmeezzssee AAllmmaayyıınn!!....
İnternet Kafeler İçin Cafe Yönetim Proğramı 

Ağ ve Network olan Kurumlara PC Yönetim Proğramı
İnternet Filtreleme Proğramları

Server Proğramları
Anti Virüs ve İnternet Security Proğramları

Bilgisayarlar için Güvenlik ve Yedekleme Proğramları
ÇÇooccuukkllaarrıınnıızzıı PPoorrnnoo ssiitteelleerrddeenn,, KKuummaarr ssiitteelleerriinnddeenn,,

ZZaarraarrllıı ssiitteelleerrddeenn,, OOyyuunn SSiitteelleerriinnddeenn,, 
KKoorruummaakk iissttiiyyoorrssaannıızz MMyy YYaazzııllıımm İİnntteerrbbeett FFiillttrreelleemmee

PPrrooğğrraammıı CCDD’’ssii SSaaddeeccee 1199 YYTTLL

FFOOTTOOÐÐRRAAFF
AALLBBÜÜMMÜÜNNÜÜZZDDEEKKÝÝ TTÜÜMM

FFOOTTOOÐÐRRAAFFLLAARRIINNIIZZ
VVCCDD -- DDVVDD AALLBBÜÜMM HHAALLÝÝNNEE

GGEETTÝÝRRÝÝLLÝÝRR..
11 CCDD AALLBBÜÜMM 113300 YYTTLL..

DDÜÜĞĞÜÜNN SSÜÜNNNNEETT NNİİŞŞAANN
VVİİDDEEOO KKAASSEETTLLEERRİİNNİİZZ

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

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

CHP Ankara Milletvekili
Yılmaz Ateş,
Beypazarı’nın 50 kilo-
metreki Eğriova’da bulu-
nan ve bölge halkının
yüzlerce yıldır kullandığı
su kaynağının, Bolu
Orman Bölge
Müdürlüğü’ne bağla-
narak özel bir firmaya
tahsis edildiği iddialarını
TBMM gündemine
taşıdı.

Soru önergesi veren
Ateş, Bolu Orman Bölge
Müdürlüğü yetkililerinin
vatandaşların şikayetler-
ine "Bu firma, işi
AKP’ye yakın yönetici
ve üst düzey bürokratlar-
dan bağladı. Haklısınız
ama yoğun baskı altın-
dayız, yapacak bir şey-
imiz yok" yanıtı verdik-
lerini de öne sürdü.

Yılmaz Ateş, öner-
gesinde şu ifadelerine
yer verdi.

"Eğriova 1600 metre
rakımlı , sarıçam, karaça
m ve köknar ormanları
arasında yer alan
Eğriova Yaylası ahşap
evleri, kendine has doğal

güzellik-
leriyle, yayla
turizm açısın-
dan
Ankara’nın ve
ülkemizin en
önemli turizm
merkez-
lerinden biri
olmaya aday-
dır. 

Beypazarı Karaşar
Beldesi Eğriova Yaylası
"Hor Hor " mevkiinde
bulunan söz konusu kay-
nak,, Eğriova
Yaylası’nın içinden
geçen en büyük dereyi
besleyen, sürekli akan
tek su kaynağıdır. Bölge
halkının hayvanlarının
sulama ihtiyacını
karşılayan bu dere, aynı
zamanda Karaşar
Eğriova Yaylası’nda
bulunan yangın
söndürme göletini de
besleyen yeğane kaynak-
tır.

TTeehhlliikkee iillee kkaarrşşıı kkaarrşşııyyaa

Bölge halkı için yaşam-
sal önem taşıyan bu su
kaynağının, Ankara
mücavir alanı içinde
bulunan Eğriova
Yaylası’ndan geçen
derenin ana kaynağı
olmasına ve yüzyıllardır
bu bölgede yaşayan
vatandaşlarımız tarafın-
dan kullanılmasına rağ-
men, anlaşılmaz bir şek-
ilde Bolu Orman Bölge
Müdürlüğü’ne bağ-
landığı ve şu anda ise bir
su firmasına tahsis

edilmekte olduğu
yönünde yoğun
şikayetler almaktayım.
Eğriova Yaylası, ana su
kaynağının özel sektöre
kiralanması nedeniyle
büyük bir tehlikeyle
karşı karşıya bulunmak-
tadır.

Fiili olarak yöreye ait
olan bu su kaynağının
özel bir firmaya kiralan-
ması yöre halkının hay-
vanlarını sulaması
konusunda sorun oluştu-
racağı gibi, bu bölgenin
tek yangın söndürme
göletini de tehdit ede-
cektir. 

Konuyla ilgili olarak,
bölge halkı tarafından
Bolu Orman Bölge
Müdürlüğü’ne yapılan
şikayetler nedeniyle,
yetkilerin "Bu firma, işi
AKP’ye yakın yönetici
ve üst düzey bürokratlar-
dan bağladı. Haklısınız
ama yoğun baskı altın-
dayız, yapacak bir şey-
imiz yok" yönünde
ifadelerde bulundukları
iddia edilmektedir. 

AAtteeşş’’iinn ssoorruullaarrıı

Eriova Yaylası’ndan
geçen bir derenin kay-
nağı olan ve bölge
halkının yüzyıllardır kul-
landığı bu kaynak, hangi
gerekçelerle Bolu Bölge
Orman Müdürlüğü’ne
bağlanmıştır?

Bu su kaynağının söz
konusu firmaya tahsis

edilmesi halinde bölge
halkı hayvanlarını nere-
den sulayacaktır?

* Yangın söndürme
göletinin ana kaynağı
olan bu suyun,
damacana suyu sağla-
mak amacıyla kiralan-
ması hukuken mümkün
müdür? Bu gölete su
gelmemesi durumunda
olası orman yangınlarını
söndürmek için nereden
su sağlanacaktır?

* Bu su kaynağının
kesilmesi nedeniyle,
Ankara’nın en önemli
turizm merkezi olmaya
aday Eğriova
Yaylası’nın doğal
yapısında ortaya çıkarta-
cağı olumsuzluklar nel-
erdir?

* Söz konusu kaynağının
özel bir şirket tarafından
kiralanması bölgenin en
önemli geçim kaynağı
olan hayvancılığı ve
tarımı olumsuz yönde
etkilemeyecek midir? 

* Bu kiralama-tahsis
nedeniyle bölge halkının
uğrayacağı zararlar, kim-
ler tarafından ve nasıl
karşılanacaktır?

* Bu su kaynağının söz
konusu şirkete kiralan-
ması için yapılan başvu-
ru ve çalışmalar neden
kamuoyundan saklan-
mıştır? Bu kiralamadan
kimler çıkar sağlamak-
tadır?

CCHHPP AAnnkkaarraa MMiilllleettvveekkiillii YYııllmmaazz AAtteeşş SSoorruu ÖÖnneerrggeessii VVeerrddii..
‘‘BBeeyyppaazzaarrıı’’nnıınn yyüüzzlleerrccee yyııllllııkk kkaayynnaağğıı nnaassııll BBoolluu’’yyaa vveerriillddii’’        

Diyaliz Hastalarına
Ücretsiz Servis 

Beypazarı’na  bağlı
merkez, kasaba ve
köylerde ikamet eden
diyaliz hastaları için
ücretsiz servis hizmeti
veriliyor. Diyaliz hasta-
ları evlerinden alınıp
Devlet Hastanesi
Diyaliz Merkezine
getirilirken, tedaviden sonra tekrar evlerine
götürülüyor. Uygulamanın başlamasından
sonra Beypazarı Kaymakamı Hikmet
AYDIN, diyaliz merkezinde tedavi gören
hastaları ziyaret etti. Konuyla ilgili olarak
Kaymakam Hikmet AYDIN, Beypazarı’nda
bulunan diyaliz hastalarının ulaşım sıkın-
tılarını daha önce bildiklerini ve bu sıkın-
tılarını kısa sürede çözdüklerini belirterek,
ilçemizde bulunan diyaliz hastalarının her
gün evinden alınarak, yapılacak tedavinin
ardından ücretsiz olarak tekrar evlerine
bırakıldığını söyledi.

MMaannssuurr YYaavvaaşş OODDTTÜÜ ÇÇaallıışşttaayyıınnddaa
KKeennttlleerrii KKoorruummaayyıı AAnnllaattttıı……

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin düzen-
lediği “Yerin Korunması: Tarihi Kentlerde
Kitle Turizminin Yönetimi Kentsel Koruma
ve Yaşam Kalitesi” Çalıştayına konuşmacı
olarak davet edilen Beypazarı Belediye
Başkanı Mansur Yavaş; Beypazarı’nda yap-
tıkları çalışmalardan örneklerin yer aldığı
görsel bir sunum gerçekleştirdi.

ODTÜ Kültür ve Kongre Salonunda düzen-
lenen çalıştaya pek çok restorasyon uzmanı
ve mimar katıldı. Katılımcılar kenti koru-
manın yanı sıra somut ve somut olmayan
kültürel değerleri korumanın öneminden
bahseden Mansur Yavaşı  katılımcılar
alkışladılar.  

Beypazarı SKYLİFE Dergisi'nin Aralık
Sayısına Kapak Oldu.

Tarihi, doğası ve halen yaşatılan Anadolu kültürü ile turistler kadar
basınında ilgi odağı olan Beypazarı; Skylife dergisinin Aralık
sayısına kapak oldu.
Her gün yurtiçi ve yurtdışına düzenlediği seferlerle binlerce kişiyi
taşıyan THY seyahat esnasında yolcularının iyi bir zaman geçirmesi
adına bastırdığı derginin Aralık ayı sayısının kapağında “Başkentin
gizli Bahçesi BEYPAZARI” başlığı ve iç sayfalarında da Beypazarı
tanıtımına geniş yer verdi.


