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BBEEYYPPAAZZAARRII

BBAAKKAANN ÇÇAAĞĞLLAAYYAANN''DDAANN TTBBBB BBAAŞŞKKAANNII
ÖÖZZİİNNCCEE''YYEE BBEEYYPPAAZZAARR’’IINNDDAANN YYAANNIITT

KKaarr yyiinnee
eettkkiilleeddii
BBeeyyppaazzaarrıı,, ÇÇaammllııddeerree
vvee KKıızzııllccaahhaammaann''ddaa
BBaazzıı KKööyy YYoollllaarrıı
UUllaaşşıımmaa KKaappaannddıı 
AAnnkkaarraa''ddaa GGöörrüülleenn
YYooğğuunn KKaarr YYaağğıışşıı
NNeeddeenniiyyllee BBeeyyppaazzaarrıı,,
ÇÇaammllııddeerree vvee
KKıızzııllccaahhaammaann''ddaa BBaazzıı
KKööyy YYoollllaarrıı UUllaaşşıımmaa
KKaappaannddıı..  
Ankara'da görülen
yoğun kar yağışı
nedeniyle Beypazarı,
Çamlıdere ve
Kızılcahaman'da bazı
köy yolları ulaşıma
kapandı. 
Vatandaşların ihbarı
doğrultusunda Ankara
Valiliği'ne bağlı Alt
Yapı Hizmetleri Daire
Başkanlığı, köy yol-
larının ulaşıma açıl-
ması için çalışma
başlattı.

ÇÇAAĞĞLLAAYYAANN,, AANNKKAARRAA
İİLLÇÇEE EESSNNAAFF VVEE
SSAANNAAYYİİCCİİLLEERRLLEE
BBUULLUUŞŞTTUU..
-Sanayi ve Ticaret Bakanı
Zafer Çağlayan, Ayaş,
Beypazarı ve Nallıhan
ilçelerinde esnaf ve
sanayicilerle bir araya
geldi. 
Beypazarı’na gelen Zafer
Çağlayan Ak Parti İlçe
Binası önünde halka
hitaben bir konuşma yaptı
ve Küçük Sanayi Esnafını
ve Beypazarı Ticaret
Odasını ziyaret etti.
BBAAKKAANN ÇÇAAĞĞLLAAYYAANN''--
DDAANN BBAANNKKAALLAARRAA
UUYYAARRII
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Zafer Çağlayan, Türkiye
Bankalar Birliği Başkanı
ve Türkiye İş Bankası
Genel Müdürü Ersin
Özince'nin, "sicil affı" ile
ilgili sözlerine yanıt ver-
erek, "Bankalar Birliği
Başkanı'nın 'sicil affını
yapmak zorunda değiliz'
ifadesi inşallah farklı şek-
ilde söylenmiştir. Talihsiz
bir açıklamadır" dedi. 
Bakan Çağlayan,
Beypazarı Ticaret
Odası'nda yaptığı açıkla-
mada, sicil affına ilişkin
değerlendirmelerde
bulundu. 
SSaannaayyii vvee TTiiccaarreett BBaakkaannıı
ZZaaffeerr ÇÇaağğllaayyaann BBaannkkaallaarrıı

SSiicciill AAffffıı SSiicciill AAffffıı
YYaassaassıınnaa UUyymmaayyaa
ÇÇaağğıırrddıı..
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Zafer Çağlayan bankaları
sicil affı sicil affı yasası-
na uymaya, Sicil affı
Kanunu çerçevesinde
görevlerini yapmaya
çağırdı.
Çağlayan, Beypazarı
Ticaret Odasını ziyareti
sırasında yaptığı açıkla-
mada, çıkardıkları Sicil
Affı Kanununun 6 ay
geçerli olacağını ifade
ederek, ''Bankalarımızı,
Kanun çerçevesinde
görevlerini yapmaya
davet ediyorum. Bu
konuda geçtiğimiz gün-
lerde 1-2 banka ile
Bankalar Birliği
Başkanımızın açıklaması
oldu. Açıklamayı talihsiz
bulduğumu ifade etmek
istiyorum'' dedi. 
Bu noktada reel sektör ve
özel sektörün beraber
yaşama mecburiyeti
olduğunu belirten
Çağlayan, bankacılık sis-
teminin başka bir
düşüncesi ve amacı yoksa
topladığı parayı reel sek-
töre kullandırması gerek-
tiğini söyledi. Çağlayan,
''Çünkü bankacılık sis-
teminin toplamış olduğu,
pimi çekilmiş bombaya
benzer doğru ve yerinde

kullanmazsa. Tabii bun-
ları reel sektöre verecek''
diye konuştu. 
Bankalardan bu konuda
gelen farklı açıklamalara
tepki gösteren Çağlayan,
"Bu noktada reel sektör
özel sektörle beraber
yaşamak
mecburiyetindedir.
Bankacılık sistemi
topladığı parayı reel sek-
töre kullandırmak zorun-
dadır." dedi. 
BBaannkkaaccııllııkk ssiisstteemmiinnddee
kkaarraa lliisstteeyyee ddüüşşmmüüşş iissiimm--
lleerriinn tteemmiizzlleennmmeessiinnii
öönnggöörreenn ssiicciill aaffffııyyllaa iillggiillii
ttaarrttıışşmmaallaarr ddeevvaamm eeddiiyyoorr..
Beypazarı Ticaret
Odası'ndaki konuşmasın-
da bu konuya da değinen
Bakan Çağlayan,
bankacıları sicil affıyla
ilgili özellikle vicdanlı
davranmaya davet etti.
Çağlayan, "Bu konuda
bankalarımızın kanun
çerçevesinde görevlerini
yapmaya davet ediyorum.
Ben bu konuda
geçtiğimiz günlerde de
bir iki banka açıklaması
olmuştu. Bankalar Birliği
Başkanının açıklaması
olmuştu. Açıklamayı tal-
ihsiz bulduğumu ifade
etmek istiyorum. Bu nok-
tada reel sektör özel sek-
törle beraber yaşamak
mecburiyetindedir.

Bankacılık sistemi
topladığı parayı reel sek-
töre kullandırmak zorun-
dadır. Eğer düşünce
amacı yoksa. "Çünkü
bankacılık sisteminin
topladığı para doğru
yerde kullanılmazsa pimi
çekilmiş bombaya benzer. 
Tabii ki reel sektöre bun-
ları verecek. Bu noktada
da sicil affı ve bankacılık
sistemimizi özellikle vic-
danlı davranmaya davet
ediyoruz" dedi. 
Bankacılık sisteminin,
sicil affıyla ilgili ''vicdan-
lı olması'' gerektiğini de
dile getiren Çağlayan,
şöyle devam etti: 
''Merkez Bankası, zaten
tüm kayıtları silmiştir ve
Temmuz ayı sonuna
kadar da devam edecek
uygulamalarda kayıtlar
silinecektir. Bankacılık
sisteminde de olabilir.
Her insan hayatında hata
yapabilir. 
"Ekonomik şartlar sizin
elinizde olmayan dış şart-
larla etkileşim içinde kal-
abilir. Ama çeki karşılık-
sız çıkmış çekini ödemiş,
senedi protesto olmuş
senedini ödemiş, kredi
kartını zamanında ödeye-
memiş ancak borcunu
yerine getirmiş olanlara
sicil affı kapsamında
mutlak surette

bankalarımızı duyarlı
davranmaya davet ediyo-
rum. Sicil affını biz
kanuni yükümlülük
olarak yasaya koymadık.
Serbest piyasa sisteminin
mantığını benimsedik."
diyen Çağlayan;
‘ekonomik şartlar yüzün-
den çekini bir ödemeyen
ve sonra ödeyen, senedi
protesto olup da ödeyen-
lerin sicil affı kapsamında
bankaların kredi kul-
landırmasını istedi. 
Sanayi Bakanı şöyle bir
uyarıda da bulundu: 
Bankalar Birliği

Başkanımızın ifadesi de
inşallah farklı bir şekilde
söylenmiştir. Talihsiz bir
açıklamadır. Bankacılık
sistemi, bu konuda reel
sektörle beraber, kredi-
lerini paylaşıp, böylesine
bir ortamdan beraber çık-
mak durumundadır. 
Unutmasınlar ki,
bankacılık sistemi, KOS-
GEB kredilerini ve
devletin dağıtmış olduğu
birçok mekanizmayı
bankacılık sistemi
üzerinden yapıyoruz.
Yani etki, tepkiyi doğura-
bilir. Bankacılık sek-
törünün bu konuda daha
akıllı, daha reel sektör
yaklaşımlı bir tutum ve
davranış içinde olması
gerektiğini ifade etmek
istiyorum.'' 
Bakan Çağlayan, sigorta
ve vergi borçlarını ötelen-
mesinin de kendisine
uyacağını ancak bunun
görüşülüp karara bağlan-
ması gerektiğini aktardı.

--SSSSKK PPRRİİMMİİ VVEE VVEERRGGİİ
ÖÖDDEEMMEELLEERRİİ-- 
Kısa çalışma ödeneğiyle
ilgili açıklamalarda da
bulunan Çağlayan, ''Eğer
mali imkanlarınız el
veriyorsa, genel bütçe
dengelerini bozmuyorsa,
SSK primlerinde ve vergi
ödemelerinde bugünün
şartları dikkate alınarak

ve İşsizlik Sigortası Fonu
kullanılarak bir öteleme
yapılabilir'' dedi. 
Bunun kendisinin şahsi
görüşü olduğuna dikkati
çeken Çağlayan, bu
konunun Ekonomik
Koordinasyon Kurulunda
görüşülmesi gerektiğini
de sözlerine ekledi.  

Halkın tarihi çevre bilincini ölçmek, kullanıcı profili-
ni ve kent kimliğini belirlemek, mevcut durumu ve
tarihi doku genelinde açık ve yeşil alanlara yönelik
yapılacak olan çalışmalarda halkın yaklaşımlarını
tespit etmek için toplam 1410 konutu içeren çalışma
alanında 141 kişi ile anket yapılmıştır. Bölüm
3.2.3.’de anlatılan“Basit Tesadüfi Örnekleme
Yöntemi” (Simple Random Sampling) ile konutların
% 10’u ankete alınmıştır. Anket verilerinin değer-
lendirilmesi ile aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 
• Ankete katılanlar mahallelerine park yapılmasını
istemektedir. Mahallelerinde yürüyüş yapabilecekleri
bir mekanın olmaması ve parka gidip-gelirken
yürüyüş yapmış olacakları düşüncesi ile 6-10
dakikalık uzaklıktaki park kullanımını tercih

etmişlerdir. 12-14 yaş grubundakiler ise, 3-5
dakikalık mesafeyi tercih 
etmiştir. Bunun nedenini de parkın uzak olması duru-
munda tek başlarına gitmelerine ailelerinin izin ver-
memesi olarak açıklamışlardır. 
• Parkı en yoğun olarak kullanacağını düşünenler, 15-
25 yaş ile 36-45 yaş arasındaki kişilerdir. Kadınların
ev hanımı olması ve çocukları ile birlikte vakit
geçirmek istemelerinden dolayı parkı kullanma sıklığı
erkeklerinkinden fazladır. 
• Ankete katılanların mahallelerine park yapılmasını
istemeleri ile kullanım sıklığı arasında meslek gru-
pları etkili olmamıştır. 
• Parkın yapımı sırasında bitki dikimi ve bakımı
işlerinde yardımcı olma konusunda 56 yaşın

üzerindekiler fiziksel güçlerinin buna uygun
olmadığını, 12-55 yaş grubundakiler ise, gönüllü
olarak yardımcı olabileceklerini ifade etmişlerdir. 
• Çalışma alanında topografyanın eğimli olması
nedeniyle, bahçesiz, bitişik nizamda konutlar ağırlık
kazanmaktadır. 
• Ankete katılanlar arasında Beypazarı’nın kimliğini
oluşturan unsurlardan tarihi evleri, el sanatları ve
geleneksel yiyecekleri ön plana çıkmıştır. 
• Denekler tarihi yapıların korunması gerektiğini
ifade etmişlerdir. Verilen bu cevaplar sırasında cin-
siyet etkili olmamıştır. 
• Tarihi doku genelinde yaşayanların eğitim durum-
ları oldukça düşüktür. Buna rağmen Belediyenin tari-
hi doku genelinde yapmış olduğu restorasyon çalış-

maları ile geleneksel dokuda yaşayan kişilerde
“Tarihi kent” kavramı gelişmiştir. Ankete katılanlar
tarihi kenti; gelenek ve görenekleri, tarihi ve doğal
değerleri ile geçmişin izlerini taşıyan kent ve kasa-
balar ile turistlerin ziyaret ettiği evler olarak tanım-
lamıştır. 
• Meslek grupları tarihi çevreleri korumaya yönelik
cevaplar üzerinde etkili olmamıştır. Bütün meslek
grupları tarihi yapıların korunmasını istemektedir. 
• Ankete katılanların büyük çoğunluğu düşük gelir
grubundadır. Tarihi yapıların korunması ve tarihi
doku dışında apartman dairesinde oturma isteği
üzerinde aylık gelir durumu etkili olmamıştır. Gelir
durumu artsa bile apartman dairesinde oturma isteği
aynı oranda artmamıştır.                YYaazzııssıı ssaayyffaa 33’’ddee

BAŞKENTTE ELEK-
TRİK KESİNTİSİ

HHaabbeerrii 22’’ddee
Asgari ücret ve emekli zamları ne
kadar arttı HHaabbeerrii 22’’ddee

BEYPAZARI'NDA
15 KÖYÜN SAKİN-
LERİ TOPRAĞINI
SATAMIYOR 

HHaabbeerrii 44’’ddee
Vergi Haftası
Başlıyor SSaayyffaa 44’’ddee

BEYPAZARINDA
ELEKTRİK KESİNTİSİ

HHaabbeerrii 44’’ddee
Nallıhan’lı Başörtülü
CHP li Belediye
Başkan Adayı İlgiden
Rahatsız HHaabbeerrii 22’’ddee

HHAABBEERR 
ÝÝSSTTÝÝHHBBAARRAATT

TTeell::776622 5511 6633

ÇİFTÇİ VERİM-
Lİ ARAZİYİ
BANKALARA
İPOTEK
GÖSTERE-
MEYECEK

HHaabbeerrii 44’’ddee

NALLIHAN HALK
EĞİTİMİ MERKEZİ
İLÇE ESNAFININ
EĞİTİMİNE
BÜYÜK ÖNEM
VERİYOR

HHaabbeerrii 22 ddee

AANNKKEETTİİMMİİZZİİNN
BBUU HHAAFFTTAAKKİİ
SSOONNUUÇÇLLAARRII

wwwwww..yyeenniiyyiillddiizzggaazzeetteessii..ccoomm
iinntteerrnneett ssiitteemmiizzee kkuullllaannııllaann ooyyllaarr

DDPP--İİbbrraahhiimm DDEEMMİİRR ((333366))          %%2233
MMHHPP--CCeennggiizz ÖÖZZAALLPP ((445500))        %%3311
CCHHPP--İİssaa VVAARRLLII ((2288))                  %%11
AAkk PPaarrttii--TTuunncceerr KKAAPPLLAANN ((228811)) %%1199
DDSSPP--MMeehhmmeett ÖÖZZDDOOĞĞAANN ((2211))   %%11
SSPP--MMeehhmmeett GGÖÖKKSSUU ((4433))           %%33
BBaağğıımmssıızz--KKeemmaall KKAAYYAAAALLPP ((227744))  %%1199

SSaannaayyii vvee TTiiccaarreett BBaakkaannıı ZZaaffeerr ÇÇaağğllaayyaann,, TTüürrkkiiyyee BBaannkkaallaarr BBiirrlliiğğii BBaaşşkkaannıı vvee TTüürrkkiiyyee İİşş
BBaannkkaassıı GGeenneell MMüüddüürrüü EErrssiinn ÖÖzziinnccee''nniinn,, ""SSiicciill AAffffıı"" iillee İİllggiillii SSöözzlleerriinnee YYaannııtt VVeerreerreekk,,

""BBaannkkaallaarr BBiirrlliiğğii BBaaşşkkaannıı''nnıınn SSiicciill AAffffıınnıı YYaappmmaakk ZZoorruunnddaa DDeeğğiilliizz İİffaaddeessii İİnnşşaallllaahh FFaarrkkllıı
ŞŞeekkiillddee SSööyylleennmmiişşttiirr.. TTaalliihhssiizz BBiirr AAççııkkllaammaaddıırr"" DDeeddii..

BBAAZZII BBAANNKKAALLAARR SSİİCCİİLL AAFFFFIINNII UUYYGGUULLAAMMIIYYOORR

BEYPAZARI HAKKINDA ÖNERİLER

FORUM
Kemal ÇELEN

SSİİTTEELLEERRDDEEKKİİ AANNKKEETTLLEERR SSAAĞĞLLIIKKSSIIZZ
Seçimlere 36 gün kaldı. Beypazarında siyasette hareketlenme
bu günlerde başlıyor. 
Adayların esnaf gezileri, el afişi dağıtımları, poster asımları
yoğunlaştı. Araçlar adayların adı ile süsleniyor. 
İlçeyi yönetecek Belediye Başkan Adaylarına çalışan ekipler
iddialı konuşuyor. Kime sorsanız bu seçimi biz kazanacağız
diyor. 
Bu şekilde konuşmaları gayet doğal. Kararsız seçmenlerin
etkilenebileceği bir metod. YYaazzssııssıı SSaayyffaa 22’’ddee

kemalcelen@ortaanadoluas.com

MMÜÜHHÜÜRR VVEE KKAAŞŞEELLEERRİİNNİİZZ
2200 DDAAKKİİKKAADDAA TTEESSLLİİMM  TTeell::77662255116633



Sayfa Editörü:
ŞŞüükkrraann ÇÇEELLEENN

Muhabirler
NNiihhaatt UUÇÇAARR

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

AAyyhhaann DDEEMMÝÝRRÇÇEELLÝÝKK
Sincan &Yenikent Temsilcisi

MMuussaa UUYYSSAALL
Güdül Temsilcisi
BBüünnyyaammiinn AAFFÞÞAARR

Kýbrýscýk Temsilcisi
ÝÝssaa BBÝÝLLGGÝÝNN

Seben Temsilcisi
ÇÇeettiinn BBÝÝLLEENN

SSoorruummlluu YYaazzýý ÝÝþþlleerrii MMüüddüürrüü
Murat ÇELEN

GGaazzeetteemmiizz BBaassýýnn MMeesslleekk ÝÝllkkeelleerriinnee
uuyymmaayyaa ssöözz vveerrmmiiþþttiirr..

GGaazzeetteemmiizzddee yyaayyýýnnllaannaann yyaazzýýllaarr
yyaazzaarrllaarrýýnnýý bbaaððllaarr..

GGaazzeetteemmiizzddee yyaayyýýnnllaannaann yyaazzýý hhaabbeerr
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iikkttiibbaass eeddiilleemmeezz.. 
DDiizzggii:: OOrrttaa AAnnaaddoolluu AA..ÞÞ.. 

TTeell--FFaaxx::776622 5511 6633 BBeeyyppaazzaarrýý
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ÝÝmmttiiyyaazz SSaahhiibbii::OOrrttaa AAnnaaddoolluu GGaazzeetteecciilliikk AA..ÞÞ.. aaddýýnnaa KKeemmaall ÇÇeelleenn 
GGeenneell YYaayyýýnn YYöönneettmmeennii :: KKeemmaall ÇÇEELLEENN

2200  ŞŞuubbaatt 22000099  CCuummaa YYIILL::55  SSAAYYII::221177

GGaazzii GGüünnddüüzzaallpp ÝÝþþ MMeerrkkeezzii PP.. KKaattýý NNoo:: 77--3322 BBeeyyppaazzaarrýý
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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

RREEKKLLAAMM VVEE  ÝÝ LLAANNLLAARRIINNII ZZ II  
GGAAZZEETTEEMMÝÝZZDDEE  DDEEÐÐEERRLLEENNDDÝÝRR ÝÝNN

ÝÝ LLAANN VVEE  RREEKKLLAAMMIINNIIZZ  
DDEEÐÐEERR BBUULLSSUUNN

KÜLTÜR-EDEBÝYAT 2

HHOOSSTTİİNNGG
FFİİYYAATTLLAARRII
AALLAANN AADDII 
TTEESSCCİİLLİİ 

HHeemmddee 770000 MMBB 
AARRTTIIKK HHEERRKKEESSEE

110000 YYTTLL
BBUU FFIIRRSSAATT
KKAAÇÇMMAAZZ

TTEELL::776622 5511 6633
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Seçimlere 36 gün kaldı. Beypazarında siyasette hareketlenme bu
günlerde başlıyor. 
Adayların esnaf gezileri, el afişi dağıtımları, poster asımları
yoğunlaştı. Araçlar adayların adı ile süsleniyor. 
İlçeyi yönetecek Belediye Başkan Adaylarına çalışan ekipler
iddialı konuşuyor. Kime sorsanız bu seçimi biz kazanacağız
diyor. 
Bu şekilde konuşmaları gayet doğal. Kararsız seçmenlerin etk-
ilenebileceği bir metod. 
Seçim yaklaştıkca anketlerde yapılmaya başlandı. 
Gazetemiz internet sitesine de anket koyduk. Bazı sitelerde de
Beypazarı adayları ile ilgili anketler var. 
Son haftalarda seçim yaklaştıkça internet sitemize oy kullanma
oranında artış oldu. Oy kullanım oranlarını incelediğimizde bir
bilgisayardan yüzlerce oy kullanıldığını gördük. 
Biz sitemize koyduğumuzanketi birilerinin kendilerini yükselt-
meleri, biz ilerdeyiz demeleri, hobilerini tatmin etmek için koy-
madık. Seçmenlerin bireysel olarak kimleri tercih edeceğini
görmek için koyduk. 
Ama maalesef Bilgisayar dilinden anlayanlar cookies yasakla-
ması getirsende, IP yasaklaması getirsende ısrarla kendi destek-
lediği adaya defalarca oy kullanıyor. 
Fazla oy kullanımı sitelerdeki anketleri sağlıksız hale getiriyor. 
Anketlerde öne çıkılsa veya geride kalınsa ne farkedecek ki?.
Gerçek anket sandıktan 36 gün sonra zaten ortaya çıkacak. 
Örgütlü toplumlar internet sitelerinde yayınlanan anketleri yük-
selterek kendilerini, partileri veya destekledikleri adayları öne
çıkartmak için bir kişi yüzlerce oy kullanıyor.
Türkiye’de daha çok katedmemiz gereken yol var. Dürüst
olmadıkçe, kendimizi değiştirmedikçe, yenilgiyi hazmetmedikçe
değişim değişim sözleri hep askıda kalacak ve hiç bir şeyi
değiştirmeyeceğiz. 
Önce kendimiz değişmek zorundayız. Başkalarının haklarına
saygılı olmak zorundayız. Eleştiriye açık olmak zorundayız.
Yenilgi varsa yenilgiyede tahammül göstermek zorundayız. 
Siyaset demokrasi demektir. Demokrasi ise herkesin birbirine
saygılı olması demektir. 
Anketlerde desteklediğiniz adayın önde çıkmasını sağlamak
tahammülsüzlük ve başkalarının haklarına saygısızlıktır. Kendi
kendini tatminden başka bir şey değildir. Demokrasiyi yok
etmektir. İnsanları çoğunluğun peşinden yönlendirmek için
kandırmaktır. 
İnternet sitemizde yayınladığımız anketin sağlıklı bir anket
olmasını arzu etmiştik. 
Ama maalesef internet sitemizdeki anketimiz bir bilgisayardan
yüzlerce oy kullanımını tesbit ettik. Bu yüzden sağlıklı bir anket
olmaktan çıktı. Adaylar arası yarış haline geldi. 
Bu yüzden seçime 15 gün kala ilçemizde tarafımızdan bir anket
çalışması yapılacaktır. 
İnternet sitemizdeki anketin sağlıksızlığı nedeniyle seçime 15
gün kala yapılacak anket seçimden önce hangi adayın ve hangi
partinin kazanacağını kaç kararsız olduğunu kimlerin hangi
gerekçelerle hangi partiye oy vereceğini göreceğiz. 
Anketi mecbur kalmadıkça gazetemizde yayınlamayacağız.
İsteyen siyasi partilere anket sonuçlarını masrafları karşılanmak
şartıyla verebiliriz. Tabii durumlarını merak edenler varsa. 
Biz ilçemizde çok fazla anket çalışması yapmadık. 3 anket çalış-
mamız oldu. Bu 3 anket çalışmamızda da seçimden önce hangi
siyasi partinin ve hangi adayın seçim kazanacağını seçimden
önce tesbit ettik ve hata payı sıfır olarak karşımıza çıktı. Seçime
15 gün kala yapılacak anket çalışmamızda da da hata payını
sıfır olarak alacağız ve bu yüzden 800 kişi üzerinde yapmayı
planlıyoruz. 
Bu yazıyı neden yazma gereği duyduk. İnternet sitemizde
açtığımız ve diğer internet sitelerinde açılan anketlerin sağlıksız
oluşundan dolayı. Bu güne kadar internet sitemizdeki anketleri
hep yayınladık. Bu haftada yayınlayacağız. Bu haftadan sonra
internet sitemizdeki anketi yayınlamayı düşünmüyoruz.
Yayınlarsakta aynı bilgisayardan defalarca kullanılan oyları
silerek yayınlayabiliriz. Çünkü Sitemiz Bilgisayar IP’lerini kayıt
etmekte ve kimlerin ne kadar oy kullandığı görülmektedir. Eğer
sitemizde yayınlanan anketi bundan sonra yayınlayacak olursak
tekrar tekrar oy kullanılan bilgisayarlardan  IP’leri aynı olan
oylar silinecek ve daha sağlıklı bir anket ortaya çıkacak. 
Biz silsekte bazı kişiler bilgisayarlarından yüzlerce kere yine
desteklediği yere oy kullanacak. Bu yüzden yayınlama noktasın-
da kararsızız. 
Çünkü gazetemizde yayınladığımız anketlerin kamuoyunu etk-
ilediğini görmeye başladık. Sağlıksız anketlerin kamuoyunu etk-
ilemesini istemiyoruz. Bu yüzden bu sayıda son anketimizi
yayınlıyoruz. 
Bundan sonra ilçe genelinde yapacağımız bir anket çalışması
olacak. Belki bu anketi son 10 gün içinde yayınlayabiliriz.
Seçimin ilçemizde huzur ve sağlıklı şekilde geçmesi temen-
nisiyle tüm adaylara başarılar dileriz.

FFOORRUUMM
Kemal ÇELEN 

kemalcelen@ortaanadoluas.com

SSİİTTEELLEERRDDEEKKİİ AANNKKEETTLLEERR SSAAĞĞLLIIKKSSIIZZ

TTüümm iillaannllaarrıınnıızz iiççiinn wwwwww..bbeeyyppaazzaarriiiillaann..ccoomm ssiitteemmiizz yyaayyıınnaa ggiirrddii..
İİLLAANNLLAARRIINNIIZZII ÜÜCCRREETTSSİİZZ YYAAYYIINNLLAAYYAABBİİLLİİRRSSİİNNİİZZ..

EEmmllaakk iillaannllaarrıınnıızz iiççiinn wwwwww..bbeeyyppaazzaarriieemmllaakk..ccoomm ssiitteemmiizz
ççookk yyaakkıınnddaa aakkttiiff oollaarraakk bbööllggee hhaallkkıımmıızzıınn hhiizzmmeettiinnee ggiirreecceekk.... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

770000 MMBB WWeebb aallaannıı 44 GGBB TTrraaffiikk HHıızzıı,, 5500 aaddeett 2200 MMBB llııkk mmaaiill 
HHoossttiinngg vvee WWeebb AAllaann aaddıı aallıımmıı ssaaddeeccee 6655 YYTTLL

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

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

TTeell::776622 5511 6633 BBeeyyppaazzaarrýý//AANNKKAARRAA

FFİİYYAATTLLAARRII
DDÜÜŞŞÜÜRRDDÜÜKK

HHoossttiinnggiinniizzii
BBiizzee TTrraannssffeerr EEddiinn

İİmmkkaannllaarrddaann
YYaarraarrllaannıınn

Dağıtım Şebekelerinde Önceden Planlanan
Yıllık Periyodik İşletme, Bakım, Onarım ve
Tesis Çalışmaları Nedeniyle 16, 17 ve 18
Şubatta Ankara'nın Bazı Yerlerine Elektrik
Verilmedi.
Dağıtım şebekelerinde önceden planlanan yıllık
periyodik işletme, bakım, onarım ve tesis çalış-
maları nedeniyle 16, 17 ve 18 Şubatta
Ankara'nın bazı yerlerine elektrik verilmedi. 

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı
açıklamaya göre, 16 Şubat Pazartesi günü
Çankaya'da Uğur Mumcu Caddesi'nin bir kısmı,
Uğur Mumcu Sokağı, Çayhane Sokak ve civarı
09.00-14.00 saatleri arasında, 17 Şubat Salı
günü Mamak'ta Yeşil Ümitkent Sitesi ve civarı,
ASKİ P26 pompa istasyonu 09.00-13.00 saatleri
arasında elektrik kesintisi yapıldı.

Beypazarı'nda Oymaağaç, Dikmen köylerine 17

Şubat Salı günü 10.00-15.00 saatleri arasında,
Çamlıdere'de Yılanlı, Özmüş, Osmansin,
Dağkuzören, Çukurören köyleri ve mahallelerine
09.00-14.00 saatleri arasında elektrik verilmedi. 

Nallıhan'da Eymir, Zaimoğlu, Yeşilyurt ve Atça
köylerinde 18 Şubat Çarşamba günü 10.00-
15.00 saatleri arasında, Haymana'da
Emirlerkesikkavak köyünde, 16, 17 ve 18
Şubatta 10.00-15.00 saatleri arasında elektrik
kesintisi uygulandı.

Haymana'nın Bumsuz beldesi, Samsam Yaylası,
Yeşilköy, Yergömü, Sazağası, Bostanhöyük,
Yukarı Sebilibala, Kutluhan, Altıpınar köylerine
16 ve 17 Şubatta 10.00-15.00 saatleri arasında,
Güdül'ün Meyve Bükü, Akçakese, Güzel, Çukur
köylerine ise 17 ve 18 Şubatta 09.00-12.00 saat-
leri arasında ikişer gün elektrik verilemedi. 

2009 yılı içerisinde
asgari ücret ve emekli
maaşlarına yapılan zam
oranları belirlendi.
Asgari ücret, yılın ocak
ve temmuz aylarında
ayrı ayrı yüzde 4 oranın-
da artacak. Emekli aylık-
ları da, 6 aylık enflasyon
tahminleri çerçevesinde
ocakta yüzde 4,89, tem-
muzda ise yüzde 3,76
oranında zamlanacak. 
Resmi Gazete`de yayım-
lanan 2009 Programına
göre, halen brüt 638,7
YTL olan asgari ücret, 1
Ocak 2009`da yüzde 4
zam gördü. Bu zam,
asgari ücretlinin brüt
maaşında 25,55 YTL
artış sağlayacak ve yeni
asgari ücret 664,25
YTL`ye yükselecek.
Ancak yılbaşından
itibaren YTL`deki Yeni
ifadesi kalktı ve tekrar
TL`ye geçildi. Bu şek-
ilde Ocak-Haziran döne-
minde asgari ücretlilere
brüt 664,25 TL

ödenecek. 
1 Temmuz 2009`da
asgari ücret yüzde 4
daha zamlanacak ve bu
şekilde kümülatif zam
oranı yüzde 8,16`ya
çıkacak. Temmuz zammı
da, asgari ücrette 26,57
TL artış olarak yansıya-
cak. Böylece brüt asgari
ücret 2009`un 2. yarısın-
da 690,82 TL olarak
uygulanacak. 
22000099''DDAA KKİİMM
NNEE KKAADDAARR
ZZAAMM
AALLAACCAAKK??
Asgari Ücret, Yılın Ocak
ve Temmuz Aylarında
Ayrı Ayrı Yüzde 4
Oranında Arttı.
Emekli aylıkları da, 6
aylık enflasyon tahmin-
leri çerçevesinde ocakta
yüzde 4,89, temmuzda
ise yüzde 3,76 oranında
zamlanacak. 
Resmi Gazete'de yayım-
lanan 2009 Programına

göre, halen brüt 638,7
YTL olan asgari ücret, 1
Ocak 2009'da yüzde 4
zam görecek. Bu zam,
asgari ücretlinin brüt
maaşında 25,55 YTL
artış sağlayacak ve yeni
asgari ücret 664,25
YTL'ye yükselecek.
Ancak yılbaşından
itibaren YTL'deki Yeni
ifadesi kaltı ve tekrar
TL'ye geçildi. Bu şekilde
Ocak-Haziran döne-
minde asgari ücretlilere
brüt 664,25 TL
ödenecek. 
1 Temmuz 2009'da
asgari ücret yüzde 4
daha zamlanacak ve bu
şekilde kümülatif zam
oranı yüzde 8,16'ya çıka-
cak. Temmuz zammı da,
asgari ücrette 26,57 TL
artış olarak yansıyacak.
Böylece brüt asgari ücret
2009'un 2. yarısında
690,82 TL olarak uygu-
lanacak. 
Bu arada emekli aylıkları
da, 6 aylık enflasyon tah-

minine göre 2009'un
Ocak ayında yüzde 4,89
oranında artacak.
Emeklinin Temmuz
zammı da yüzde 3,76
olacak. Emekli
maaşlarındaki yıllık zam
oranı ise yüzde 8,83
olarak belirlenecek. 
Program çerçevesinde,
2009 yılında sosyal
güvenlik kuruluşlarının
toplam gelirleri 81,3 mil-
yar TL, toplam giderleri
ise 102,8 milyar TL
düzeyinde bulunacak. Bu
şekilde sosyal güvenlik
kuruluşlarının
bütçelerinde 21,4 milyar
TL'lik bir açık meydana
gelecek. 
Öte yandan 2009
Merkezi Yönetim
Bütçesi uyarınca da,
memurlar ile kamudaki
sözleşmelilerin maaşları-
na yeni yılın ilk yarısın-
da yüzde 4, ikinci
yarısında ise yüzde 4,5
zam yapılacak. Ocak ve
Temmuz zammı ile

BBAAŞŞKKEENNTTTTEE EELLEEKKTTRRİİKK KKEESSİİNNTTİİSSİİ

memur ve sözleşmeli
maaşlarındaki yıllık artış
yüzde 8,68'e ulaşırken,
6'şar aylık dönemlerdeki
enflasyonun zam oranını
geçmesi halinde, aradaki
fark maaşlara eklenecek. 

Asgari ücret ve emekli zamları ne kadar arttı

NNaallllııhhaann’’llıı
BBaaşşöörrttüüllüü
CCHHPP llii
BBeelleeddiiyyee
BBaaşşkkaann AAddaayyıı
İİllggiiddeenn
RRaahhaattssıızz 
CCHHPP BBeeyyppaazzaarrıı vvee NNaallllııhhaann İİllççeelleerriinnddee
GGöösstteerrddiiğğii AAddaayyllaarr MMeeddyyaannıınn İİllggii OOddaağğıı OOlldduu..  
CHP Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde gösterdiği
adaylar medyanın ilgi odağı oldu. CHP'nin Beypazarı
adayının Diyanetten emekli bir başimam olması dikkat
çekerken Nallıhan adayı ise başörtülü. 
CHP'nin Nallıhan Belediye Başkan Adayı Meryem
Bıçkıcı, başörtülü olmasından ötürü partisinden her
hangi bir tepki görmediğini söyleyerek, ''Başörtülü
olmam nedeniyle medyada bu kadar yer almaktan
memnuniyet duymuyorum." diyerek gördüğü ilgiden
duyduğu rahatsızlığını ifade etti. 
"Partisinde bu şekilde kabul gördüğünü" dile getiren
Meryem Bıçkıcı, CHP'den her hangi bir şekilde
'başörtüsü'nü çıkar şeklinde bir yaklaşım olmadığını
dile getirdi. Başörtüsünün Türkiye'nin temel sorun-
larından biri olmadığını, ülkenin önünde daha temel
sorunlar bulunduğunu açıklayan CHP'li Bıçkıcı, ''Beni
ilçemde kimse abasle karşılamıyor. Seçmende son
derece iyi yaklaşıyor." dedi. 
Bıçkıcı bazı yerlerde başını açma durumunda
kaldığını, ancak buna kendisinin karar verdiğini de
söyledi. Dünya görüşünün CHP tarafından yadırgan-
madığını ve bundan dolayı bu partiyi seçtiğini
söyleyen Bıçkıcı, Nallıhan'da başörtülü olduğu için
değil projeleriyle anılmak istediğini açıkladı. 
CHP, Nallıhan'a komşu Beypazarı'nda da seçimlere
emekli başimam İsa Varlı ile giriyor. Diyanetten başi-
mam olarak emekli olduğunu anlatan Varlı, partiden
aday olmak istemesinin nedeninin öncelikli olarak
Beypazarı'na hizmet olduğunu dile getirdi. Varlı, par-
tisinde kendisine karşı bir kişinin bile bulunmadığını
ve CHP'nin dine karşı bir parti olduğu şeklinde
toplumda var olan bazı düşüncelerin gerçekleri yansıt-
madığını ifade etti.

NNAALLLLIIHHAANN HHAALLKK EEĞĞİİTTİİMMİİ MMEERRKKEEZZİİ İİLLÇÇEE
EESSNNAAFFIINNIINN EEĞĞİİTTİİMMİİNNEE BBÜÜYYÜÜKK ÖÖNNEEMM VVEERRİİYYOORR
Nallıhan Halk Eğitimi
Merkezi Nallıhan ilçesinde-
ki esnaflara ve çalışanlarına
satış elemanı eğitimi veriy-
or. Konu hakkında açıklama
yapan Halk Eğitimi
Merkezi Müdür Yardımcısı
Mustafa ERYİĞİT şunları
söyledi;
Avrupa Birliği uyum pro-
gramı çerçevesinde işyer-
lerinden ve çalışanlarından
istenen belgelerden biri
olan Satış Elemanı Belgesi
için bu kursu başarıyla
tamamlamak gerekmekte-
dir. 
Programın amacı,satış
ortamını
hazırlayabilen,ürünü kon-
trol edebilen, satışa sun-
abilen, satabilen ve satış
sonrası işlemleri yapabilen

satış elemanı yetiştirmektir.
Programın süresi 80 saattir.
Bu programı başarı ile
tamamlayan ve belgesini
alan kişi kendi iş yerinde bu
işleri yaparak ailesine katkı-
da bulunacağı ve kazanç
temin edebileceği gibi,
işletmelerde çalışarak
kazanç sağlayabilir. 
Daha önce açılan kurslarda
başarılı olan 140 kursiyer-
imiz belge almaya hak
kazanmıştır. Devam eden
kursumuzda ise 40 kursiyer
eğitim almaktadır. 
Halk Eğitimi Merkezi
Müdür Yardımcısı Mustafa
ERYİĞİT tarafından verilen
eğitimlerde;  Satış Ortamını
Hazırlama, Ürün Kontrolü
Yapma, Ürünü Satışa
Sunma, Ürün Satışı

Yapma,Satış Sonrası
İşlemleri Yapma, Beden
Dili, Müşteri İlişkileri, Satış
teknikleri, İşyeri
Düzenleme, eğitimi ver-
ilmektedir. Kurslardan
eğitim alarak mezun olan
kursiyerlerimiz eğitimin
faydasını gördüklerini
belirtmektedirler. 
Kurslarımızda teorik
eğitimin yanı sıra alanında
uzman hocaların videoları
ve slaytları kursiyerlere
izletilmektedir. Ayrıca
yapılan uygulamalarla da
işlenen konular pekiştir-
ilmektedir. 
Bu anlamda Türkiye'de
açılan ilk kurslardan biri
olan Satış Elemanı kursu
yeni dönem kayıtları devam
etmektedir. 
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BEYPAZARI HAKKINDA ÖNERİLER
• Tarihi yapıların korunması, yıkılıp yerine yenisinin yapıl-
ması konusunda ev sahibi ya da kiracı olmaları etkili
olmamıştır. Tarihi doku dışında apartman dairesinde oturma
istekleri üzerinde tarihi yapıların çağdaş yaşam konforuna
sahip olmama nedenleri yatmaktadır. 
• Ankete katılanlar ağırlıklı olarak 15-45 yaş arasındaki
gençlerden ve orta yaşlılardan oluşmaktadır. Yoğun olarak
tarihi doku dışında apartman dairesinde oturmak isteyenler
36-45 yaş grubundakilerdir. Diğer yaş gruplarındakiler ise,
ağırlıklı olarak tarihi doku dışında apartman dairesinde
oturmak istememektedir. 
• Tarihi dokuda yaşayan kişilerin çoğunluğu ev sahibidir.
Yani oturdukları mekanları terk etmedikleri görülmektedir.
Ankete katılanların çoğunluğunu Beypazarı’nın yerli halkı
oluşturmaktadır. 
• Ankete katılanlar tarihi çevrelerin korunmasında belediye,
mal sahibi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün
görev alması gerektiğini düşünmektedir. Denekler yerel
yönetimin merkezi yönetimden daha çok koruma konusun-
da etkili olabileceğini ifade etmiştir. 
• Ankete katılanlar ağırlıklı olarak tarihi yapı ile birlikte
çevresinin de korunması gerektiğini söylemiştir.
Yapılan anket çalışması sonucunda kentsel tarihi çevre
korumada cephe restorasyonu şeklinde uygulanan koruma
çalışmalarının yeterli olmadığı, tarihi yapıların korunması
gerektiği, bu yapıların kent kimliği üzerinde belirleyici
olduğu, tarihi dokuda doğup büyüyen kişilerin yine aynı
mekanda yaşamak istedikleri, daha genç yaşta olanların tar-
ihi yapıların çağdaş yaşam konforuna sahip olmadıkları için
günümüzün gereksinimlerine cevap veren, yeni imkanlar
sunan apartman dairesinde oturmak istedikleri, araştırma
alanında rekreasyonel faaliyette bulunabilecek açık ve yeşil
alanların bulunmadığı, koruma çalışmalarında yerel yöne-
timlere büyük görev düştüğü ve tarihi dokuda yaşayan
kişilerde koruma bilincinin gelişmiş olduğu tespit
edilmiştir. Bunun yanı sıra denekler tarihi konutlarının çağ-
daş yaşam koşullarına kavuşturulmasını ve belediyenin
kendilerine bu konuda yardımcı olmasını istemektedir. 
55..22.. 22886633 SSaayyııllıı ((55222266 ssaayyııllıı kkaannuunn iillee ddeeğğiişşiikk)) KKoorruummaa
KKaannuunnuunnddaakkii EEkkssiikklleerree YYöönneelliikk ÖÖnneerriilleerr 
2863 sayılı (değişik 5226 sayılı kanun) Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu Peyzaj Mimarlığı meslek disi-
plini açısından incelendiğinde aşağıdaki önerilerde bulunul-
muştur. 
22886633 ssaayyııllıı ((55222266 ssaayyııllıı KKaannuunn iillee ddeeğğiişşiikk)) KKoorruummaa
KKaannuunnuunnddaa;; • Madde 3’de, “koruma” ve “korunma”nın
tanımı, korunacak kültür varlığı tek yapı ise, yapı ve bahçe-
si ile birlikte; doku ölçeğinde ise kentsel kamusal alanları
da içine alan koruma şeklinde açık ve net olarak ifade
edilmelidir. Bu nedenle “koruma” ve “korunma”nın tanımı
aşağıdaki gibi önerilmiştir. 
““kkoorruummaa”” vvee ““kkoorruunnmmaa””;; 
* yapı, heykel gibi taşınmaz kültür varlığında kültür var-
lığının tamamlayıcısı olan bahçe ve yakın çevresi ile koru-
ma; 
* kentsel bir tarihi doku ise cadde, sokak, meydan, açık ve
yeşil alanlar gibi kamusal alanlar ile kentsel donatı eleman-
larında koruma ve; 
* tabiat varlıklarındaki koruma işlemleridir. Koruma
kavramı içine, muhafaza, bakım, onarım, restorasyon,
fonksiyon değiştirme işlemleri girmektedir. 
* Taşınır kültür varlıklarında koruma ise muhafaza, bakım ,
onarım ve restorasyon işlemleridir. 
• Günümüzde 1/1000 ölçekteki koruma imar plan ölçeğin-
den kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle, koru-
mada detay ölçeğe inmeyi engellemekte ve başarısız uygu-
lamalara neden olmaktadır. Bu nedenle Madde 3’de
“Koruma İmar Planı” ölçeğinin 1/1000, 1/500, 1/200 gibi
daha alternatifli verilmesi önerilmektedir. Gerekli durum-
larda 1/1000 ölçeğinden başlayan koruma imar plan ölçeği,
çevre düzeni projesi ile uyum içinde olması için 1/500
ölçeğe kadar büyüyebilmelidir. “Çevre düzeni projesi” ise,
sadece ören yerleri için hazırlanmamalı, korumanın
önceliğine göre seçilecek mekanlardan başlayıp bütün koru-
ma alanlarında yapılmalıdır. Ören yerleri diye bir sınırla-
manın olmaması gerekmektedir. 
• Madde 7’de, “Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat
varlıklarının tespitinde uzman kişilerin hangi bilim dalın-
dan olacağı net değildir. Bu nedenle korunması gerekli
taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının tespitinde uzman
kişilerin hangi bilim dallarından olacağı daha kesin ifadel-
erle belirtilmeli, bu meslek disiplinleri arasında peyzaj
mimarları da mutlaka yer almalıdır. Çünkü, peyzaj mimar-
ları sadece doğal sit alanlarının tespitinde değil, kentsel sit
alanları ya da tescilli yapı bahçelerindeki anıt ağaçların
tespitinde, tarihi yapıdaki yaşamın devamı niteliğinde olan
açık ve yarı açık mekana ait kullanımların bulunduğu bahçe
ve avludaki korunması gereken unsurların tespitinde,
kentsel peyzaj üzerinde etkili olan doğal oluşumların (ilginç
jeolojik oluşumlar gibi) tespitinde de bulunabilmelidir. 
• Madde 10’a göre, belediyeler ve valilikler, koruma, uygu-
lama ve denetim büroları ile proje büroları ve eğitim birim-
leri kurabileceklerdir. Bu bürolardaki görev alacak meslek-
ler arasında peyzaj mimarlığı meslek disiplini de mutlaka
yer almalıdır. Görev alacak kişilerin uzmanlık konuları da
belirtilmelidir. Bu bürolar koruma bölge kurulları tarafın-
dan uygun görülen koruma amaçlı imar plânı, proje ve
uygulamayı yapmalı fakat uygulamanın denetimini Koruma
Bölge Kurulları gerçekleştirmelidir. 
• Madde 12’ye korunması gerekli kültür ve tabiat varlık-
larının korunması, bakım ve onarımı için yeni finans kay-
nakları önerilmiştir. Bunlar, 
* Valiliklerde kurulan Çevre Koruma Vakfı’ndan koruma
ve yenileme çalışmaları için belirli bir payın ayrılması, 
* Toplu Konut İdaresi’nin yeni yapılarla birlikte tarihi
yapıların ve çevrelerinin restorasyonuna da kredi vermesi, 
* Loto, Toto, Milli Piyango gibi şans oyunlarından belirli
bir oran ayrılması, 
* Müze gelirlerinden belediyeye ayrılan payların korumada
kullanılması, 
* Belediyeye ödenen vergi (çevre temizlik vb), resim, harç,
temel vizesi, inşaat ruhsatı, iskan izni gibi işlemlerde alınan

ücretlerin bir bölümünün korumada kullanılması, 
* Özel kişi ve kuruluşların bağışta bulunması için vergiden
düşmenin önerilmesi, 
* Restore et, işlet, devret modeli ile elde edilen gelirlerin
korumada kullanılması, 
* Dernek, vakıf ve kooperatiflerden alınan bağışların koru-
ma amacıyla kullanılması, 
* Uluslararası kuruluş ve fonlardan (Avrupa Topluluğu,
Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası) teknik ve parasal
yardım alınması. 
Yukarıda sayılan finans kaynakları yeni açılacak olan
“koruma fonunda” toplanıp, korunması gerekli taşınmaz
kültür varlıklarının bakım ve onarımları için isteyen kişilere
gerekli yardımda bulunulabilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı
bu fondan sorumlu kurum olacaktır. 
• Madde 54 ve Madde 58’de, Koruma Yüksek Kurulu ve
Koruma Bölge Kurullarının oluşumunda belirtilen
Arkeoloji, Sanat Tarihi, Hukuk, Mimari ve Şehir Planlama
bilim dallarına ek olarak peyzaj mimarlığı bilim dalının da
yer alması gerekmektedir. Çünkü, korunacak alanlar özel,
yarı özel ve kamusal mekanları içine almaktadır. Hem
fiziksel, hem de sosyal çevrenin gündeme geldiği tarihi
çevrelerde peyzaj mimarlığı da dahil olmak üzere mimar,
şehir plancısı, arkeolog, sanat tarihçi vb. diğer meslek gru-
pları birlikte görev yapmak durumundadır. 
Ayrıca, 2863 sayılı koruma kanunu ile 1580 sayılı
Belediye, 3194 sayılı İmar Kanunları’nda, koruma alan-
larında yapılacak çalışmalarda görev alacak uzman kadro-
ların da uyum içinde olması gerekmektedir. 
55..33.. TTaarriihhii ÇÇeevvrree KKoorruummaaddaa TTaassaarrıımm HHeeddeeff vvee İİllkkeelleerriinnee
iilliişşkkiinn ÖÖnneerriilleerr 
Peyzaj mimarlığı meslek disiplininin çalışma alanları
kentlerdeki özel kullanım alanlarından yarı özel, yarı
kamusal ve kamusal alanlara kadar uzanmaktadır. Sokaklar,
meydanlar, tarihi kentlerdeki sivil mimarlık örnekleri ile
anıtsal yapılar kadar kentin ayrılmaz parçalarıdır ve dış
mekan kullanım alanlarıdır. Aynı zamanda bulunduğu
kentin mimari, sosyo-kültürel ve ekonomik yapısına ait
ipuçları da vermektedir. Ayrıca; yapı, yapı grubu, sokak,
meydan, park gibi kentsel öğeler yayayı yönlendirmekte ve
bulunduğu mekanın algılanmasını, tanınmasını sağlamak-
tadır. Kentsel kamusal alanlar sadece tarihi dokuda yaşayan
kişilerin kullanıp algıladığı mekanlar değil, turistik amaçla
gelen kişilerin de kullandıkları, bunun yanı sıra kentle ilişk-
ili olayların yer aldığı ortamlardır. 
Tarihi kentlerdeki koruma ve yenileme çalışmalarında
öncelikle tasarım ilkelerinin belirlenmesi ve bu ilkelerin
yasa ve yönetmeliklerde yer alması gerekmektedir. Plan ve
projelerin koruma konusunda uzman kişiler tarafından
hazırlanması, uygulama aşamasında denetlenmesi, proje
yönetimi, birbirini takip eden işlemlerdir. Bu sırada yerel
yönetimlere ve koruma kurullarına büyük görev düşmekte-
dir. 
55..33..11.. KKeennttsseell ppeeyyzzaajj ttaassaarrıımm hheeddeefflleerriinnee iilliişşkkiinn öönneerriilleerr 
Tarihi çevrelerde yapılacak olan korumaya yönelik kentsel
peyzaj tasarımlarında önerilen hedefler aşağıda maddeler
halinde verilmiştir. 
• Korumada sadece fiziki koruma değil, sosyo-kültürel yapı
ile birlikte koruma hedeflenmeli ve bütüncül koruma ana
hedef olmalıdır. 
• Koruma kararları, uzun ya da orta süreli ideal hedefler
olmalıdır. 
• Koruma konusunda halkın güvenini kazanmak için uzun
dönemli planlarda özel proje alanları oluşturulmalı, daha
küçük alanlarda kısa sürede sonuca ulaşılmalıdır. 
• Korumayı amaçlayan fiziki planların yanı sıra yönetim
planı da yapılmalı, uygulamayı kim ya da hangi kuruluşun
ne kadar bir sürede hangi işi yapacağı planlanmalıdır. 
55..33..22.. KKeennttsseell ppeeyyzzaajj ttaassaarrıımm iillkkeelleerriinnee iilliişşkkiinn öönneerriilleerr 
Tarihi çevrelerde yapılacak olan koruma amaçlı kentsel
peyzaj tasarımlarında önerilen ilkeler genel olarak verildik-
ten sonra; açık ve yeşil alanlar, cadde ve sokaklar, kent
mobilyaları ve tarihi yapılardaki ilkeler olarak dört ayrı
grup halinde ele alınmıştır. 
Kentsel peyzaj tasarım ilkelerine ilişkin genel öneriler; 
• Halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik
çalışmalar yapılmalıdır. 
• Tarihi çevre korumada turizm bir amaç değil, araç olarak
kullanılmalıdır. 
• Toplum çıkarları, bireysel çıkarların üzerinde tutulmalıdır. 
• Doğal ve sosyo-kültürel özellikleri birbiri ile örtüşen alan-
lar için geliştirilecek ortak tasarım ilkeleri yasa ve yönet-
meliklerde yer almalı, özel alanlar için ise ek tasarım
ilkeleri belirlenmelidir. 
• Biyoklimatik konfor değerlerinin sağlanabilmesi açısın-
dan kültürel kimlikle örtüşen yapısal ve bitkisel çözüm-
lemeler geliştirilmelidir. 
• Tarihi kentteki mevcut siluet ve görsel değerler korun-
malıdır. 
• Elektrik ve telefon hatları yer altından geçirilmeli ya da
mevcutlar daha düzenli bir şekilde bir araya getirilmelidir. 
• Tarihi dokudaki dükkanların cephelerinde doku ile uyu-
mun sağlanması için ahşap malzeme kullanılmalıdır.
Vitrinler birbirleri ile uyum içinde olacak şekilde düzenlen-
melidir. 
• Hem kent bütününün algılanması, hem de ayrıntılı karar-
ların plan üzerinde gösterilebilmesi için 1/500 ölçekte
tasarım yapılmalı; daha sonra 1/200, 1/20, 1/1 ölçeğine
kadar detay paftaları hazırlanmalıdır. 
AAççııkk vvee yyeeşşiill aallaann iillkkeelleerriinnee iilliişşkkiinn öönneerriilleerr;; 
Tarihi dokudaki açık ve yeşil alanların projelendirilmesine
yönelik ilkeler genel olarak verildikten sonra, 
• Konut olarak kullanımına devam edilen sivil mimari
örneklerinin bahçe ve avlularına ait ilkeler; 
• Fonksiyon değiştirmiş tarihi yapıların bahçe ve avlularına
ait ilkeler; 
• Tarihi doku içinde yeni yapılan binaların bahçelerine ait
ilkeler; 
• Park ve çocuk oyun alanlarına ait ilkeler olarak ayrı ayrı
ele alınmıştır. 
AAççııkk vvee yyeeşşiill aallaann iillkkeelleerriinnee iilliişşkkiinn ggeenneell öönneerriilleerr;; 
• Geleneksel konutlarda yaşayan kişiler bahçelerinin

bakımlı olması konusunda özendirilmeli, en güzel tarihi
konut bahçesi gibi yarışmalar düzenlenmeli, bahçe süs
çiçekleri, ibreli ve yapraklı ağaçlar indirimli fiyata satıl-
malıdır. 
• Bitkisel düzenlemelerde yörenin iklim ve toprak özel-
liğine uygun cins ve türlerden seçim yapılmalıdır. 
• Mevcut olan bitkiler korunmalı, hastalık ve zararlılarla
mücadele, gübreleme, budama gibi bakım işlemleri yapıl-
malıdır. 
• Bitkisel malzeme tarihi doku ile biçim, renk, doku yönü
ile uyum sağlamalıdır. 
• Temele ve yapıya zarar vermeyecek şekilde bitkisel
malzeme tercih edilmelidir. 
II-- KKoonnuutt oollaarraakk kkuullllaannıımmıınnaa ddeevvaamm eeddiilleenn ssiivviill mmiimmaarrii
öörrnneekklleerriinniinn bbaahhççee vvee aavvlluullaarrıınnaa iilliişşkkiinn iillkkee öönneerriilleerrii ;; 
• Bitkisel düzenlemede gölge ağacı, meyve ağacı, bahçe süs
bitkileri gibi mevcut olan bitkiler ve sebze üretim birimleri
korunmalıdır. 
• Bahçe ya da avluda bulunan kiler, depo, mahzen, ambar,
ahır, samanlık, ocak, çeşme, kuyu gibi kullanımlardan
günümüzün çağdaş yaşamına uyum sağlayanların kul-
lanımına devam edilmelidir. Kullanılmayanlarda fonksiyon
değişimine gidilmeli ya da geleneksel yaşantıyı temsil ettiği
için mimari obje olarak korunması önerilmelidir. 
IIII-- FFoonnkkssiiyyoonn ddeeğğiişşttiirrmmiişş ttaarriihhii yyaappııllaarrıınn bbaahhççee vvee aavvlluullaarrıı--
nnaa iilliişşkkiinn iillkkee öönneerriilleerrii;; 
Getirilmiş olan fonksiyona göre bitkisel ve yapısal düzen-
leme yapılmalıdır. 
PPaannssiiyyoonn oollaarraakk kkuullllaannııllaaccaakkssaa;; 
• Pansiyon bahçelerinde büyük sert zeminlere ihtiyaç olma-
maktadır. Özellikle pansiyonda kalan kişilere meyve ve
sebzeleri dalında görmek, kuyudan çekilen su ile sulama
yapmak ilginç gelebilir. Bu nedenle mevcut bitkiler ve
yapısal kullanımlar korunmalıdır. 
• Bahçesi büyük olan konutların, bahçeleri hobi bahçesi
olarak kullanılabilir. 
TTaarriihhii yyaappıı kkaaffeetteerryyaa,, rreessttoorraann oollaarraakk kkuullllaannııllaaccaakkssaa;;
• Bahçede büyük sert zeminlere ihtiyaç olacağı için, sebze
alanları kaldırılıp oturma alanı olarak düzenlenmeli, yeni
ilave edilecek bitkiler gölge ağacı olmalıdır. Dekoratif bitk-
ilere ve bahçe süs bitkilerine yer verilmelidir. Meyve
ağaçları turistler için ilgi çekici olabileceği için korun-
malıdır. 
• Ocak, kuyu gibi kullanımlar fonksiyonel olarak kullanıl-
masa bile plastik obje olarak değerlendirilmelidir. Kiler,
depo, mahzen, ambar, ahır, samanlık gibi kullanım alan-
larından uygun mekansal büyüklüğe sahip olanlar kafeterya
ya da restoranın birimleri olarak veya hediyelik eşya satış
birimleri olarak değerlendirilmelidir. 
• Gölge amaçlı kullanılan şemsiyelerde reklam yazıları yer
almamalı ve pastel renkte olmalıdır. 
MMüüzzee oollaarraakk kkuullllaannııllaaccaakkssaa;; 
• Bahçe ve avludaki yaşam tarzını da sergilemesi için
yapısal kullanım alanları ve bitkiler korunmalıdır. Kullanım
alanlarından bir kısmı danışma, gişe gibi ihtiyaçlar doğrul-
tusunda fonksiyon değiştirebilir. 
IIIIII-- TTaarriihhii ddookkuu iiççiinnddee yyeennii yyaappııllaann bbiinnaallaarrıınn bbaahhççeelleerriinnee
iilliişşkkiinn iillkkee öönneerriilleerrii;; 
• Yeni yapılan binaların bahçelerinde konutta yaşayan kişil-
er için tarihi doku ile uyum içinde olan pergola yapıl-
malıdır. 
• Kullanılacak bitkisel düzenlemede gölge ağacı ve bahçe
süs bitkilerine yer verilmelidir. Tarihi yapıların
bahçelerinde fazla miktarda ibreli ağaç kullanılmadığı için
yeni yapılan konut bahçelerinde de fazla miktarda ibreli
ağaç kullanılmamalıdır. (Böylece, doku içinde bütünlük
sağlanmış olur. Ayrıca, yapraklı ağaç kullanımıyla yaz ve
kış mevsimleri arasında yapıların çevreden algılanmasında
da farklılık sağlanmış olur.) 
• Bahçe duvarı ve kapısı geleneksel mimari özelliklerini
yansıtmalıdır. 
IIVV-- PPaarrkk vvee ççooccuukk ooyyuunn aallaannllaarrıınnaa iilliişşkkiinn iillkkee öönneerriilleerrii;; 
• Tarihi dokudaki yeşil alan düzenlemelerinde alanı kul-
lanan kişilerin rekreasyonel etkinlikte bulunmasına olanak
sağlayacak kullanımlara yer verilmeli, çocuk oyun alan-
larında ahşap ağırlıklı malzeme kullanılmalı, kent
mobilyalarında da tarihi dokuya uygun malzeme seçilme-
lidir. 
• Bitkisel düzenlemelerde gölge ağaçlarına, dekoratif süs
bitkilerine ve mevsimlik çiçeklere ağırlık verilmelidir. 
• Bitkisel düzenlemelerin yanı sıra su öğesi de kullanıl-
malıdır. 
• Açık ve yeşil alan düzenlemesi cadde ve sokakları, parsel
içindeki yapıların yerleşim düzeniyle organik bir yapılanma
gösteren kente uyum sağlamalı, doğal tarzda olmalıdır. 
CCaaddddee vvee ssookkaakkllaarraa iilliişşkkiinn iillkkee öönneerriilleerrii;; 
• Bir bina üzerindeki mimari detaylar binanın yüksekliğine
eşit bir mesafeden bakıldığında en iyi şekilde algılanmak-
tadır. Bu nedenle yapılacak tasarımlarda bina önünde
gerekli miktarda sert zemin ayrılmalı, oturma mekanı, yeşil
alan gibi kullanımlar bu ilkeye göre tasarlanmalıdır. 
• Tarihi dokudaki trafik akışı tekrar ele alınmalı, yaya yol-
ları oluşturulmalıdır. 
• Tarihi kentteki meydanlar kültür-sanat etkinlikleri, okul
gösterileri, ressam, müzisyenler vb sanatçıların çalış-
malarını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. 
• Kentsel dış mekanların tasarımında monotonluğu kıracak
şekilde hareketli-durağan, dar-geniş mekanların birbirini
takip etmesi sağlanmalıdır. 
• Tarihi kentin iklim özellikleri ön planda tutularak döşeme
malzemesi seçilmelidir. İklim özelliklerinden; yıllık yağış
ortalaması, ortalama rüzgar hızı ve yönü, bulutluluk ve
güneşlenme durumu, bağıl nem durumu, yıllık ortalama
sıcaklık değerleri dikkate alınmalıdır. Bu kriterlere göre,
yağışın çok olduğu ve düşük sıcaklığın bulunduğu bölgel-
erde, zeminde kaymayı önleyen, aşırı güneşli olan bölgel-
erde ise yüzeyden ışık yansımasını önleyen, bulutlu gün
sayısı çok olan yerlerde ise açık renk malzeme tercih
edilmelidir. Ayrıca, zeminde yürüme kolaylığı sağlayan
malzeme seçilmelidir. 
• Tarihi doku içinde bulunan otopark alanlarına tarihi doku
dışında yer bulunmalıdır. 

KKeenntt mmoobbiillyyaallaarrıınnaa vvee kkeennttsseell ddıışş mmeekkaann ööğğeelleerriinnee iilliişşkkiinn
iillkkee öönneerriilleerrii;; 
• Su öğesi günümüzde de önemli bir tasarım elemanı olarak
kullanıldığı için, tarihi dokuda mevcut olan çeşmeler
korunmalı, eğer kullanılmıyorsa kullanılır hale getirilmeli
ve çevre düzenlemesi yapılmalıdır. 
• Kentsel donatı elemanları (çöp kutusu, bank, aydınlatma
elemanı vb) malzeme, renk, doku, biçim yönü ile tarihi
doku ile uyum içinde olmalıdır. 
• Tarihi doku içindeki tescilli yapı, çeşme, anıt ağaç gibi
kültürel ve doğal varlıklar bir levha ile belirtilmelidir. 
• Yönlendirme levhaları tarihi doku ile uyum içinde olacak
biçim, renk ve malzemeden olmalıdır. 
• Bu levhalar tarihi yapıların üzerinde yer almayıp, köşe
başlarında ya da algılama açısından uygun yerlerde bulun-
malıdır. 
• Reklam panoları, güneşliklerde kullanılan malzemeler tar-
ihi dokuya uyumlu renk ve dokuda seçilmelidir. 
• Açık alanlarda kullanılan yapısal malzemeler tarihi doku
ile renk, malzeme, doku yönünden uyum göstermeli, uygun
maliyet ve kullanım kolaylığı sunmalıdır. 
TTaarriihhii yyaappııllaarraa iilliişşkkiinn iillkkee öönneerriilleerrii;; 
• Tarihi yapının bahçesine sonradan yapılan ve geleneksel
mimari ile uyum içinde olmayan eklentiler kaldırılmalı,
önceden mevcut olanların bakım ve onarımları yapılmalıdır. 
• Yıkılmış olan bahçe ve avlu duvarlarının yerine orijinal
özelliğini yansıtan bahçe duvarı yapılmalı, mevcut olanların
ise, bakım ve onarım işlemleri tamamlanmalıdır. 
• Bahçe ve avludaki zemin kaplaması tarihi yapıda kul-
lanılan malzeme ile uyum içinde olmalıdır. 
• Mevcut olan bahçe kapıları korunmalı, bakım ve onarım-
ları yapılmalıdır. 
• Yeni yapılan binaların cephelerindeki dolu-boş oranı
geleneksel mimari özelliğini yansıtmalı, eğer yansıtmıyorsa
yeni tadilatlar ile bu özellikler kazandırılmalıdır. 
• Tarihi kentlerdeki turizm faaliyetlerinden elde edilen
ekonomik kazanımlardan öncelikli olarak yerel halk yarar-
lanmalıdır. Bunun için, geleneksel çarşı-pazar kültürü
korunmalı, doğrudan üreticiden tüketiciye yiyecek, içecek,
süs eşyası gibi ürünlerin satıldığı birimler oluşturulmalıdır. 
• Tarihi doku genelinde geleneksel el sanatları, eğlenme-
dinlenme, kültür ve turizm sektörlerinin yer alması, hem
fiziksel hem de sosyo-kültürel ve ekonomik yapının güçlen-
mesini/korunmasını sağlayacaktır. Bu nedenle toptan
ticaret, 
• küçük sanayi, depolama gibi sektörler gürültüye neden
olduğu ve bireylerin doğrudan kullanımına uygun olmadığı
için tarihi doku dışına taşınmalıdır. 
• Tarihi dokuda sivil mimarlık örneklerinden uygun olanları
kültürel etkinlikler vb için düzenlenmeli; kültür evi, açık ve
kapalı sergi salonları oluşturulmalıdır. 
55..44.. AArraaşşttıırrmmaa AAllaannıınnddaa II.. BBööllüümmee İİlliişşkkiinn KKeennttsseell PPeeyyzzaajj
TTaassaarrıımm ÖÖnneerriilleerrii 
Yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda araştırma alanına
ait önerilerde bulunulmuştur. Bu öneriler sıralanırken,
araştırma alanı bir bütün olarak ele alınmış ve getirilen kul-
lanımların birbiri ile olan ilişkisine, önerilen malzemelerin
tarihi doku ile olan uyumuna dikkat edilmiştir. Alan
genelindeki kentsel peyzaj tasarım önerileri geliştirildikten
sonra, Yenice Sokaktan itibaren çalışma alanındaki diğer
cadde ve sokaklar (anlatımın daha kolay olması açısından)
ayrı ayrı verilmiştir. 
Alandaki cadde ve sokaklara ait önerilerde; yine açık ve
yeşil alanlara, cadde ve sokaklara, kent mobilyalarına, tari-
hi yapılara ait öneriler olarak dört grup halinde ele alın-
mıştır. 
AArraaşşttıırrmmaa AAllaannıınnıınn GGeenneelliinnee İİlliişşkkiinn KKeennttsseell PPeeyyzzaajj
TTaassaarrıımm ÖÖnneerriilleerrii 
• Görsel kirliliğe neden olan elektrik ve telefon hatları yer
altından geçirilmelidir. 
• Tarihi doku genelinde kullanılacak olan aydınlatma ele-
manı, sokak isimleri, yönlendirme levhası, çöp kutusu,
bank gibi kentsel mobilyalar tarihi doku ile form, renk,
doku yönü ile uyum içinde olmalıdır. 
• Tarihi doku genelinde açılmış olan restoran bahçelerinde
kullanılan, reklam amacıyla firma adı yazılı gölgelikler tari-
hi doku ile uyum sağlamadığı için kaldırılmalı, bunların
yerine yazısız pastel renklerde gölgelikler kullanılmalıdır. 
• Kent peyzajında önemli bir yeri olan kalker tepeleri
korunmalı, etrafındaki yapılaşmanın artmasına engel olun-
malıdır. 
Tarihi dokunun yeni yerleşim alanlarından ayırt edilebilme-
si için cadde ve sokaklarda kullanılan döşeme malzemesi,
aydınlatma elemanı, bank vb. kullanımların tarihi dokuda
farklı, yeni yerleşim alanında farklı olması gerekmektedir.
Örneğin, tarihi dokuda kullanılan Arnavut kaldırımı ile
beton parke taş deseni yeni yerleşim alanlarında ki cadde
ve sokaklarda kullanılmamalıdır. 
YYEENNİİCCEE SSOOKKAAKK:: 
Yenice Sokak araştırma alanının batısında yer almakta ve
başlangıç noktasında bulunmaktadır. 1998 yılında KTVK
Genel Müdürlüğü tarafından “Ankara-Beypazarı
Korunması Gerekli Sokak Sağlıklaştırma Projesi” yapıldığı
için tarihi yapıların restorasyonları tamamlanmıştır. Yenice
Sokağa ait öneriler aşağıda verilmiştir (Harita 5.1.). 
Harita 5.1. Yenice Sokak 
AAççııkk vvee yyeeşşiill aallaannllaarraa aaiitt öönneerriilleerr;; 
• Beypazarı Tarih ve Kültür Müzesi bahçesinde (komşu
parselin alınmasıyla büyütülen bahçede) sütun merkezli for-
mal bir yol, yapay bir şelale, oturma alanı ve WC eklen-
miştir. Yapay şelalenin yerine Türk bahçe kimliğini yansı-
tan kuyu ya da çeşmeyi temsil edecek küçük bir süs
havuzu, informal yol bağlantısı ve ağaç altı oturma birimi
önerilmektedir. Mevcut olan Pinus pinea (Fıstık çamı) ve 
Punica sp.(Nar ağacı)ye yakın olarak Rosa sp.(gül) ve
Pinus nigra (Çam ağacı) dikilmiştir. Sonradan ilave edilen
bu bitkilerin habitusları dikkate alınmadığı için yerlerine
çalı ya da mevsimlik çiçekler önerilmektedir. 
• Kafeterya olarak kullanıma devam edilen Paşa
Hamamı’nın bahçesine ve Meslek Lisesi Uygulama evi
bahçesine bahçe süs bitkileri ilave edilmelidir. 

DDeevvaammıı hhaaffttaayyaa
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BBEEYYPPAAZZAARRII

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

BBeeyyppaazzaarrıı iiççiinn HHaavvaa DDuurruummuu
Türkiye, ardarda gelen soğuk sistemlerin etkisinde.
Bugün kar yağışları hafifledi. Yeni haftada soğuk hava
yurtta kalacak. Perşembe ve cuma günü de ülkede
yoğun kar yağışı bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük
bölümünde görülecek yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu
Anadolu’nun doğusu (Erzurum, Ağrı, Ardahan, Kars,
Van, Hakkari, Şırnak, Muş, Bitlis) ile Güneydoğu
Anadolu’nun doğusunda (Diyarbakır, Batman, Siirt,
Mardin) kuvvetli olması bekleniyor.
İç Anadolu genelinde bugün kar yağışları ve rüzgar
hafif. Sıcaklık 1 derecenin de altına indi, Sivas’da -1
dereceyi görüyor. Hava kapalı, zayıf rüzgar nedeniyle
hafif puslu. 
HHAAVVAA SSIICCAAKKLLIIĞĞII:: Kuzey ve iç bölgelerimizde 2 ila 4
derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik
olmayacak.
RRÜÜZZGGAARR:: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden
hafif arasıra orta kuvvette, kuzeybatı kesimlerde akşam
saatlerine kadar kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. 
UUYYAARRIILLAARR 
KKUUVVVVEETTLLİİ YYAAĞĞIIŞŞ;; Yağışların;Doğu Karadeniz, Doğu
Anadolu’nun doğusu (Erzurum, Ağrı, Ardahan, Kars,
Van, Hakkari, Şırnak, Muş, Bitlis) ile Güneydoğu
Anadolu’nun doğusunda (Diyarbakır, Batman, Siirt,
Mardin) kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek
olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, taşkın vb.) tedbir-
li olunması gerekmektedir. 
Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de akşam saatlerine
kadar kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde
esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara
karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. 
BBUUZZLLAANNMMAA VVEE DDOONN UUYYAARRIISSII:: Sabah ve gece saat-
lerinde iç ve doğu bölgelerde (Trakya, İç Ege, Göller
Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu
Anadolu) buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşan-
abilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olun-
ması gerekmektedir. 
ÇÇIIĞĞ RRİİSSKKİİ:: Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu
(Erzurum, Van, Ağrı, Bitlis ve Hakkari başta olmak
üzere) ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde
(Gümüşhane, Bayburt ve Artvin) yüksek ve eğimli yer-
lerinde meydana gelebilecek muhtemel çığ tehlikesine
karşı tedbirli olunması gerekmektedir. 
BBÖÖLLGGEELLEERRİİMMİİZZDDEE HHAAVVAA
Çok bulutlu ve karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçe-
cek. Rüzgar; akşam saatlerine kadar kuzey yönlerden
kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Sabah ve gece saat-
lerinde Trakya’da (Edirne ve Kırklareli) buzlanma ve
don olayı görülecek. 
Ankara üç gün aralıklı kar yağışlı. Ankara 1
İstanbul’da hava soğurken, yağışlar birçok ilçede kara
dönüşüyor. Yarın sulu kar şeklinde sürecek yağış, salı
hafifleyecek. İstanbul 3
İzmir bugün çok soğurken,İzmir 5 derece
Bursa’da iki gün aralıklı kar olacak. Bursa 3
Adana parçalı bulutlu ve
soğuk. Adana 9 derece. 
Beypazarı’nda ise son 6
günlük hava tahmin
raporu ise şöyle;

Sıcaklık (ºC) -0,3
Nem (%) 50
Basınç (hPa) 1004,7
Görüş (km) .......
Rüzgar (km/sa) Doğubatıdan 15
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SU
DAN

TASAR
RUF

ÇÇiiffttllii 5500 YYTTLL
TTeekkllii 4400 YYTTLL

Her türlü bilgisayar ürünleri için fiyat alınız.

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

İİsstteeddiiğğiinniizz KKaatteeggoorriiyyee GGöörree
BBiillggiissaayyaarr TTooppllaannıırr..

BBiizziimm FFiiyyaattllaarrıımmıızzaa BBaaşşkkaa YYeerrddeenn
BBiillggiissaayyaarr BBuullaammaazzssıınnıızz.. 

FFOOTTOOÐÐRRAAFF
AALLBBÜÜMMÜÜNNÜÜZZDDEEKKÝÝ TTÜÜMM

FFOOTTOOÐÐRRAAFFLLAARRIINNIIZZ
VVCCDD -- DDVVDD AALLBBÜÜMM HHAALLÝÝNNEE

GGEETTÝÝRRÝÝLLÝÝRR..
11 CCDD AALLBBÜÜMM 113300 YYTTLL..

DDÜÜĞĞÜÜNN SSÜÜNNNNEETT NNİİŞŞAANN
VVİİDDEEOO KKAASSEETTLLEERRİİNNİİZZ

CCDD YYEE AAKKTTAARRIILLIIRR
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21 Şubat Cumt.
En Yüksek 

4°C 
En Düşük 

- 2°C

22 Şubat Pazar
En Yüksek

5°C 
En Düşük

-4°C

23 Şubat P.tesi
En Yüksek

3°C 
En Düşük

1°C

24 Şubat Salı
En Yüksek

3°C 
En Düşük

0°C

25 Şubat Çrşam.
En Yüksek

4°C 
En Düşük

2°C

26 Şubat  Perşem.
En Yüksek

2°C 
En Düşük

0°C

ÇÇİİFFTTÇÇİİ VVEERRİİMMLLİİ AARRAAZZİİYYİİ BBAANNKKAALLAARRAA
İİPPOOTTEEKK GGÖÖSSTTEERREEMMEEYYEECCEEKK

YYaabbaannccıı OOrrttaakkllıı TTüürrkk BBaannkkaallaarrıı ÇÇiiffttççii
KKrreeddiissiinnee YYöönneelliinnccee,, HHüükküümmeett VVeerriimmllii
AArraazziilleerriinn KKoorruunnmmaassıı İİççiinn TTaarriihhii BBiirr
RReeffoorrmmaa GGiittttii.. ÇÇiiffttççiilleerr BBuunnddaann BBööyyllee ÖÖzzeell
BBaannkkaallaarrddaann KKrreeddii AAllmmaakk AAmmaaccııyyllaa VVeerriimmllii
TToopprraakkllaarrıı İİppootteekk VVeerreemmeeyyeecceekk..
TTüürrkkiiyyee''ddeekkii TTaarrıımm AArraazziilleerriinniinn ÜÜççttee İİkkiissii
BBuu DDüüzzeennlleemmeeddeenn EEttkkiilleenneecceekk..
Yabancı ortaklı Türk bankaları çiftçi kredi-
sine yönelince, Hükümet verimli arazilerin
korunması için tarihi bir reforma gitti.
Çiftçiler bundan böyle özel bankalardan
kredi almak amacıyla verimli toprakları
ipotek veremeyecek. Türkiye'deki tarım
arazilerinin üçte ikisi bu düzenlemeden etk-
ilenecek. 2008 yılı Eylül sonu itibariyle
devlet bankaları 644 bin çiftçiye 7,2 milyon
TL zirai kredi kullandırırken, özel bankalar
aynı dönemde toplam 10.2 milyon lira çiftçi
kredisi kullandırdı.  
Tarım Reformu Kanunu'nun 13. maddesinde
yapılan düzenlemeyle devlet köylünün arazi-
sine sahip çıktı. Düzenlemenin 19 Aralık
2009'da Resmi Gazete'de yayınlanmasının
ardından beş yıl süre ile gerçek kişilerle özel
hukuk tüzel kişilere ait araziler mülkiyeti
devir, temlik ve ipotek edilemeyecek, satış
vaadine konu olamayacak. Yapılan düzen-
leme ile kanun kapsamındaki araziler yalnız-
ca Ziraat Bankası, Zirai Donanım Kurumu
ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ipotek ver-
ilebilecek. 
Söz konusu düzenleme ile çiftçilerin, verim-
li arazileri özel bankalara ipotek ettirmesi
engellenirken, miras ve satış yolu ile
parçalanan, rantabl olmayan arazilerin tekrar
verimli bir şekilde kullanılmasının amaç-
landığı ifade ediliyor. Yıllardır sadece devlet
bankaları ile çiftçi kuruluşlarından kredi kul-
lanan çiftçilerin son yıllarda yabancı ortaklı
özel bankalara yönelmesi sonucu devletin
verimli arazileri koruma altına aldığına

dikkat çekiliyor. 2008 yılı Eylül sonu
itibariyle devlet bankaları 644 bin çiftçiye
7,2 milyon TL zirai kredi kullandırırken,
özel bankalar aynı dönemde toplam 10 mily-
on 200 bin TL çiftçi kredisi kullandırdı.
Yapılan düzenlemeyle ayrıca, toprakların
miras yoluyla bölünmesinden kaynaklanan
üretim düşüklüğü toplulaştırma yöntemiyle
çözülecek. Her bölgedeki vatandaşın parça
parça arazileri Tarım Bakanlığı tarafından
birleştirilecek. Tarlalar sulanabilir hale getir-
ilerek daha çok verim elde edilmesi
sağlanacak. 
Verimli arazilerin korunması ve toplulaştırıl-
masını getiren toprak reformu 81 ilin valil-
iğine ve kaymakamlıklara gönderildi. Özel
bankalara tarlasını ipotek ettirip zirai kredi
almak isteyen köylüler eli boş dönüyor. 25
bin liralık kredi için kavun ve marul ektiği
22 dekarlık arazisini ipotek göstermek için
bütün işlemlerini tamamladığını söyleyen
Beypazarı ilçesi Oymaağaç Köyü çiftçi-
lerinden Ali Osman Bozkaya, "1 ay önce
Şekerbank'a zirai kredi almaya gittim. Kredi
için gerekli olan bütün belgeleri tamamlayıp
sözleşmeyi kefillerime imzalattım. Arazinin
değerini belirlemek için geçen hafta eksper
geldi, bütün işlemleri yaptı. Sadece Tapu
Müdürlüğüne gidip tarlayı ipotek ettirme işi
kalmıştı. Sonra tapuya gittik. Oraya bir yasa
gelmiş. 14 tane köyün arazisi özel bankalara
ipotek verilemiyormuş. 25 bin TL kredi ala-
caktık alamadık." diye konuştu. Bozkaya,
geçen yıl aynı bankadan 12 bin TL çiftçi
kredisi kullandığını aktardı. 
BBEEYYPPAAZZAARRII''NNDDAAKKİİ
1155 KKÖÖYYÜÜNN SSAAKKİİNNLLEERRİİ
TTOOPPRRAAĞĞIINNII SSAATTAAMMIIYYOORR 
Köylünün arazisine sahip çıkmak için
çıkarılan kanun kapsamına giren bölgeler

BBEEYYPPAAZZAARRIINN--
DDAA EELLEEKKTTRRİİKK
KKEESSİİNNTTİİSSİİ
DDaağğııttıımm ŞŞeebbeekkeelleerriinnddee ÖÖnncceeddeenn PPllaannllaannaann
YYııllllııkk PPeerriiyyooddiikk İİşşlleettmmee,, BBaakkıımm,, OOnnaarrıımm vvee
TTeessiiss ÇÇaallıışşmmaallaarrıı NNeeddeenniiyyllee 1199 --2200 ŞŞuubbaattttaa
AAnnkkaarraa''nnıınn BBaazzıı YYeerrlleerriinnee EElleekkttrriikk
VVeerriilleemmeeyyeecceekk..
Dağıtım şebekelerinde önceden planlanan yıllık
periyodik işletme, bakım, onarım ve tesis çalışmaları
nedeniyle 19-20 Şubatta Ankara'nın bazı yerlerine
elektrik verilemeyecek. 
Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıkla-
maya göre, Güdül'de 19 ve 20 Şubatta Garipçe,
Karacaören, Kayı, Adalı Kuzu ve Kavaközü köy-
lerinde 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesin-
tisi uygulanacak. 
1199 ŞŞuubbaattttaa BBeeyyppaazzaarrıı OOyymmaaaağğaaçç vvee DDiikkmmeenn
KKööyylleerriinnddee eelleekkttrriikk kkeessiilleecceekk
Beypazarı'nda da 19 Şubat Perşembe günü 10.00-
15.00 saatleri arasında Oymaağaç ve Dikmen köy-
lerine; 20 Şubat Cuma günü aynı saatler arasında
Harmancık, Yukarı Ulcak ve Eminağa köylerine
elektrik verilemeyecek. 
2222 ŞŞuubbaattttaa BBeeyyppaazzaarrıı MMeerrkkeezzddee AAyyvvaaşşııkk,,
BBeeyytteeppee,, KKuummssüürreenn,, CCeevviizzlleerrkkaaşşıı,, BBaaşşççeeşşmmeeöönnüü
MMeevvkkiilleerriinnddee vvee İİnnöözzüü VVaaddiissiinnddee  eelleekkttrriikk
kkeessiilleecceekk.. 
Dağıtım Şebekelerinde Planlanan Yıllık Periyodik
İşletme, Bakım, Onarım ve Tesis Çalışmaları
Nedeniyle, 22 Şubatta Ankara'nın Bazı Yerlerine
Elektrik Verilemeyecek.
Beypazarı'nda, 10.00-15.00 saatleri arası; Ayvaşık,
Beytepe mahalleleri, Kumsüren, Cevizlerkaşı,
Başçeşmeönü mevkileri ve İnözü Vadisi. 

VVEERRGGİİ HHAAFFTTAASSII
BBAAŞŞLLIIYYOORR

arasında ülke tarımında önemli bir yer tutan
Beypazarı öne çıkıyor. İlçeye bağlı 2 belde
ile 14 köyde arazi satışı ve ipotek Tarım
Bakanlığı iznine bağlandı. Buna göre, Uruş
ve Kırbası Beldeleri ile Üreğil, Yoğunpelit,
Kızılcasöğüt, İncepelit, Tahir, Tacettin,
Oymaağaç, Dikmen, Mahmutlar, Kırşeyhler,
Kapullu, Gürsöğüt ve Yalnızçam köylüleri
arazilerini özel bankalara ipotek göstere-
meyecek. Yetkililer, Beypazarı bölgesinin en
verimli arazisinin düzenleme kapsamına alı-
nan bu köylerde bulunduğunu belirtti.

-Vergi konusunda kamuoyunun dikkatini çekmek, vergi bilinci-
ni geliştirmek ve mükelleflere vergi ödeme alışkanlığı
kazandırmak amacıyla her yıl kutlanan Vergi Haftası'nın
20'ncisi 23 Şubat-1 Mart 2009 tarihleri arasında çeşitli etkin-
liklerle kutlanacak. 
Beypazarı Vergi Müdürlüğü tarafından 23.02.2009 Pazartesi
günü Saat 9,30 da Atatürk Parkında Ataürk Anıtına çelenk
konulacak. 


