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BBEEYYPPAAZZAARRII

DDPP’’YYEE KKAATTIILLIIMMLLAARR AARRTTIIYYOORR

AANNKKAARRAA VVAALLİİSSİİ
KKEEMMAALL ÖÖNNAALL
BBEEYYPPAAZZAARRII’’NNDDAA
2266..0022..22000099 
Ankara Valisi Kemal
Önal, 26.02.2009
Perşembe günü
Beypazarı’na geldi.
Kaymakamlıkta
Kaymakam Hikmet
Aydın’dan İlçenin
sorunları ve devam eden
yatırımlar hakkında
brifing aldı. Başbakan
Erdoğan’ın
Beypazarı’na gelmesi
ile ilgili ilçede yapıl-
ması düşünülen
açılışlarla ilgili bilgi
alan Önal arkasında kal-
abalık bir mülki amirler-
le Beypazarı müzesinide
gezdi.

DP Beypazarı İlçe
Başkanı Lütfi SARI-
OĞLU gazetemize yap-
tığı açıklamada partiler-
ine her geçen gün ilçede-
ki tüm siyasi partilerden
katılım ve destek artmaya

devam ediyor dedi. 
Sarıoğlu; ‘’DP Beypazarı
ilçede yeni bir şahlanış
başladı. Eski Belediye
Başkanı İbrahim
Demir’in  DP den aday
olması ile birlikte par-
timize yoğun bir ilgi
oldu. Hem AKP’den,
hemde Ülkücü tabandan
partimize katılımlar
devam ediyor. MHP’li
olup ülkücü tabandan
gelen bir çok genç, parti
saflarımızda yer aldı.
Ayrıca ilçede Saadet
Partisi 2004 yılı
Beypazarı Belediye

Başkan Adayı da İbrahim
Demir’e gönüllü destek
veriyor. S P seçmen-
lerinden de Belediye
Başkanlığında gönüllü
destek alıyoruz. 
Ak Parti aday adayların-
dan 2 isim İbrahim
Demir’e gönüllü destek
veriyor. 
Geçen dönem Ak Parti
yönetiminde yer alan
Mehmet Katı da DP’ye
gönüllü destek veriyor.
Ak Parti tabanından bir
çok kişi DP saflarında
İbrahim Demir’e gönüllü
destek veriyor. 

Süreç lehimize işliyor ve
Beypazarı’nda kırat
şahlandı. Seçime 30 gün
kala Beypazarı’nda güneş
üzerimize doğmaya
başladı. Seçimi Allahın
izniyle kazanacağız. Parti
yönetimi ve Partimiz
kadın kolları yeniden
yapılandırıldı ve herkes
gönüllü çalışıyor. Bizim
partimizde menfeatsiz ve
beklentisiz çalışmalar son
hızla devam ediyor.
Belediye Başkan
Adayımız İbrahim Demir
meydanlara yeni inmeye
başladı. Seçim büro-

larımızı açmaya başladık.
Partimize ilgi diğer partil-
erden daha yoğun, gün
geçtikçe katılım ve
desteklerde artıyor.  Eski
AP, DYP tabanımızda bu
dönem partimizde tekrar
yer almaya başladılar.
2009 yerel seçimleri
Beypazarı’nda Demokrat
Partinin yerel iktidarı ile
tamamlanacak. İbrahim
Demir Belediye Başkanı
seçilecek, bu ışık şimdi-
den doğmaya başladı.’‘
dedi. 
Sarıoğlu; ‘’Kırat
şahlandı, artık bu

şahlanışın önüne kimse
geçemez. Kıbrıscık’dan,
Nallıhan’dan  ve diğer
bölgelerimizden bey-
pazarında yaşayan sevilen
isimlerde partimize
gönüllü destek veriyor.
Partimiz, ilçemizde
yaşayan, ilçemize değişik
yerlerden gelen bir çok
insanın umut ve ümit
kapısı oldu. Aradıklarını
partimizde buldular.
Katılımlar devam ediyor.
Gelişmeler 29 marta seçi-
mi bizim kazanacağımızı
müjdeliyor.’‘ dedi.

GGeeççeenn HHaaffttaannıınn DDeevvaammıı
CCaaddddee vvee ssookkaakkllaarraa aaiitt öönneerriilleerr;; 
• Hareketli ve yoğun yaya trafiğinin olduğu Sokakta
döşeme malzemesinde bozulan bölümlerin onarılması
gerekmektedir. 
• Müze bahçesi dışına yapılan gişenin, sokak siluetini boz-
duğu için kaldırılması önerilmektedir. 
Kent mobilyalarına ait öneriler; 
• Meslek lisesinin bahçesi, halkın kullanımına açık çay
bahçesi niteliğinde olduğu halde yönlendirici bir levha
olmadığı için turistler tarafından fark edilememektedir. Bu
nedenle tarihi yapı ve dokuyla uyum gösterecek tarzda bir
bilgi ve yönlendirme levhası ilave edilmelidir. 
TTaarriihhii yyaappııllaarraa aaiitt öönneerriilleerr;;
• Yenice Sokaktaki müze, pansiyon, meslek lisesi uygulama
evi, restoran kullanımları devam etmelidir. 

• Vakıflara ait Paşa Hamamı şu an kullanıma kapalıdır.
Hamamın Beypazarı’nın geçmiş yaşantısında önemli bir
yeri vardır. Özellikle bir hafta süren düğünlerde ayrı bir
öneme sahiptir. Hamamın konut alanına yakın olmasına
rağmen turizm faaliyetlerinin yoğun olması nedeniyle müze
olarak kullanıma açılarak, hamamda düğün geleneklerini
anlatan yazılı ve görsel belgelerin sunulması önerilmekte-
dir. 
AALLAAAATTTTİİNN SSOOKKAAKK:: 
Yenice Sokağa dik olarak bağlanan Alaattin Sokak’ta ise,
Alaattin Cami el dokuma atölyeleri, hediyelik eşya satış
merkezleri, bakkal, restoran, konutlar, anıt ağaç ve küçük
bir otopark alanı mevcuttur. Harita 5.2.’de Alaattin Sokak
görülmektedir. 
Harita 5.2. Alaattin Sokak 
AAççııkk vvee yyeeşşiill aallaannllaarraa aaiitt öönneerriilleerr ;; 

• Anıt ağacın budama ve bakım işlemleri yapılmalıdır. 
• Alaattin Sokakta genellikle bahçesiz konutlar mevcuttur.
Bu nedenle sokağa cephesi olan konutlardaki pencere
önlerine saksılar içinde çiçek konulması (Pelargonium sp.-
Sardunya ve Ocimum sp-Fesleğen gibi) önerilmektedir. 
CCaaddddee vvee ssookkaakkllaarraa aaiitt öönneerriilleerr;; 
• Sokaktaki otopark alanının yerine turizm danışma bürosu
önerilmektedir. Böylece gelen turistlere hem danışmanlık
hem de rehberlik hizmetleri bu birimden verilebilir. 
• Otopark alanları tarihi doku içinde önerilmediği için bu
dokuya yakın olan otopark alanlarının kullanımları teşvik
edilmelidir. 
• Üzeri kapatılan Mundarcı Deresi’nin tekrar açılması öner-
ilmemektedir. Çünkü zaman içerisinde suyun görsel ve
fiziksel kalitesi bozulduğu için üzeri açıldığı takdirde güzel
bir görüntü sergilemeyecektir. Eğer açılması düşünülüyorsa,

su kalitesinin iyileştirilmesi gerekmektedir. 
• Bu sokakta kapatılan derenin üzerindeki yöresel yiyecek-
lerin satıldığı birimlerin kaldırılması önerilmektedir. Çünkü
bu tezgahlar tarihi sokak siluetini bütün halinde algılamaya
engel olmaktadır. Bu nedenle bunların yerine imar paftasın-
da yeşil alan olarak ayrılmış, fakat şu an boş olarak duran
alan üzerine küçük satış büfeleri önerilmektedir. Bu büfel-
erde yerli halk kendisinin yaptığı geleneksel yiyecekleri
turistlere satabilecektir. 
• Alaattin Sokak’taki döşeme malzemesinde, Arnavut
kaldırımı, beton parke taş ve asfalt olmak üzere birbirinden
farklı üç malzeme mevcuttur. Bu döşeme malzemelerinin
tarihi dokuya uyumlu Arnavut kaldırımı olarak değiştir-
ilmesi önerilmektedir.          

YYaazzııssıı ssaayyffaa 33’’ddee

CHP Genel Bşk. Yrd.
Yılmaz Ateş

Beypazarında Seçim
Bürosu Açtı.HHaabbeerrii 22’’ddee
Melih Gökçek’den
İbrahim Demir’e övgü

HHaabbeerrii 44’’ddee

Partilerde Listeler
Açıklandı HHaabbeerrii 22’’ddee
Beypazarı Üniversitesi
için ilk adım

SSaayyffaa 22’’ddee

Beypazarı Ticaret
Odası Başkanlığı
Seçimi Yapıldı

HHaabbeerrii 22’’ddee
Ankara-Beypazarı
Yolu Tek Taraflı
Trafiğe Kapandı

HHaabbeerrii 22’’ddee

HHAABBEERR 
ÝÝSSTTÝÝHHBBAARRAATT

TTeell::776622 5511 6633

Beypazarılı Gençler Müzik
ve Halk Oyunları
Kurslarında Bir Aaraya
Geliyor. HHaabbeerrii 22’’ddee
Sabah Gazetesinden
Beypazarı Gerçeği

HHaabbeerrii 44’’ddee

“Kardeş Belediye” için
İspanya Viledecas’a
Beypazarı’ndan
Ziyaret Yapılacak 

HHaabbeerrii 22 ddee
Sabah Dönüş Yaptı

HHaabbeerrii 44’’ddee

AANNKKEETTİİMMİİZZİİNN
BBUU HHAAFFTTAAKKİİ
SSOONNUUÇÇLLAARRII
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FORUM
Kemal ÇELEN

SSeeççiimmee eennddeesskklleennddiikk
Seçime 30 gün kaldı. Piyasa durgun, cepte para
yok, alışverişler durdu, esnaf müşteri bekliyor, mal
çok alan yok, satan yok. Piyasaların krizde
olduğunu söylemeyen kalmadı. Vatandaşın da
diline düştü. İcra daireleri dosyalarla dolmuş.
Vatandaş borcunu ödeyemez halde. 

YYaazzssııssıı SSaayyffaa 22’’ddee

kemalcelen@ortaanadoluas.com

MMÜÜHHÜÜRR VVEE KKAAŞŞEELLEERRİİNNİİZZ
2200 DDAAKKİİKKAADDAA TTEESSLLİİMM  TTeell::77662255116633

SSEEÇÇİİMM TTAAKKVVİİMMİİ AAÇÇIIKKLLAANNDDII
Seçmenler TC kimlik
numaralarını girerek oy
verecekleri yeri
öğrenebiliyorlar.
Yüksek Seçim
Kurulunun (YSK)
belirlediği seçim
takvimine göre, geçici
olarak ilan edilen aday
listelerine karşı ilgili ilçe
seçim kuruluna,
büyükşehir belediye
başkan adaylığı için ilgili
il seçim kuruluna yapılan
itirazlar karara bağlandı.
YSK'nın, 29 Mart
2009'da yapılacak
mahalli idareler seçim-
lerine ilişkin belirlediği
seçim takvimi işliyor.
Muhtarlıklar, seçmen
bilgi kağıtlarının
dağıtımına başladı.
Ayrıca, seçmenler
YSK'nın

“www.ysk.gov.tr” inter-
net adresinden TC kimlik
numaralarını girerek oy
verecekleri yer ile sandık
ve sıra numaralarına
ulaşabiliyor. 
Takvime göre,  geçici
olarak ilan edilen aday
listelerine karşı ilgili ilçe
seçim kuruluna,
büyükşehir belediye
başkan adaylığı için ilgili
il seçim kuruluna yapılan
itirazlar karara bağlandı.
İlgililerin ilçe seçim
kurulu kararlarına karşı il
seçim kuruluna, il seçim
kurulunun büyükşehir
belediye başkanlığı aday-
larına ilişkin kararlarına
karşı Yüksek Seçim
Kuruluna itirazlarının
son günü 25 Şubat 2009
Çarşamba. 
2972 sayılı Kanun'un

15/2. maddesine göre
adaylar hakkında adaylık
koşullarında noksanlık
veya aykırılıklar
nedeniyle yapılacak itira-
zların il seçim kurulunca,
büyükşehir belediye
başkanlığı adaylarına
ilişkin olarak da YSK'ca
kesin karara bağlan-
masının son günü.
Sandık kurullarının
oluşum işlemleri tamam-
lanacak ve oluşumda
görev alanlara bu
hususun bildirilmesine
26 Şubat 2009 Perşembe
günü başlandı.
YSK'nın il seçim kurulu,
il seçim kurulunun ilçe
seçim kurulu kararlarına
karşı yapılmış itirazları
kesin olarak 27 Şubat
2009 Cuma günü
bağlanacak. Seçim

kurullarınca yapılan
inceleme veya itiraz
üzerine kesin olarak ver-
ilen kararlar sonucunda
ya da istifa nedeniyle
siyasi partilerin aday lis-
telerinde eksiklik mey-
dana gelmesi halinde, bu
durum ilçe veya il seçim
kurullarınca siyasi par-
tilere bildirilecek.
Aday listelerinde mey-
dana gelen eksikliklerin
siyasi partilerce tamam-
lanarak ilgili seçim
kurullarına
bildirilmesinin 28 Şubat
2009 Cumartesi günü
son gün.
MMAARRTT AAYYII TTAAKKVVİİMMİİ
Kesin aday listeleri
(bağımsız adaylar dahil)
ilçe seçim kurullarınca,
büyükşehir belediye
başkanlığı için il seçim

kurullarınca1 Mart 2009
Pazar günü ilan edilecek.
İl seçim kurullarınca,
birleşik oy pusulalarının
basımına ve basımı
tamamlandıkça bir plan
dahilinde ilçe seçim
kurulu başkanlıklarına
dağıtımına ve teslimine
başlanacak.
Seçim propagandası ve
yasakları 19 Mart 2009
Perşembe günü başlaya-
cak.
Seçmen bilgi kağıtlarının
seçmenlere dağıtılması
23 Mart 2009 Pazartesi
günü tamamlanacak ve
dağıtılmayanlar oy tor-
balarına konulmak üzere
ilgili ilçe seçim kurulları
başkanlıklarına teslim
edilecek.
28 Mart 2009 Cumartesi
günü Saat 18.00'den
itibaren seçim propagan-
dası yapılamayacak.
29 Mart 2009 Pazar
günü Oy verme günü.
Seçim yasakları saat
00.00'da sona erecek.

BBAALLOONNLLAARR PPAATTLLIIYYOORR
YYAAZZII  DDİİZZİİMMİİZZ

GGEELLEECCEEKK SSAAYYIIDDAANN  İİTTİİBBAARREENN  
DDEEVVAAMM EEDDEECCEEKK

Beypazarı ile ilgili Belediye Başkan
Adaylarına ve Partilere Tavsiyeler yazı
dizimiz nedeniyle diğer yazı dizimize
geçici olarak ara verdik.



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
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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

2277  ŞŞuubbaatt 22000099  CCuummaa YYIILL::55  SSAAYYII::221188

GGaazzii GGüünnddüüzzaallpp ÝÝþþ MMeerrkkeezzii PP.. KKaattýý NNoo:: 77--3322 BBeeyyppaazzaarrýý
TTeell::776622 5511 6633 FFaaxx::776622 6677 7700 CCeepp::00..553322..555577 9988 5533

RREEKKLLAAMM VVEE AABBOONNEE FFÝÝAATTLLAARRIIMMIIZZ
TTaamm SSaayyffaa ((SSBB)) 11..550000 YYTTLL 
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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

27 Şubat 2009 Cuma

Seçime 30 gün kaldı. Piyasa durgun, cepte para yok,
alışverişler durdu, esnaf müşteri bekliyor, mal çok
alan yok, satan yok. Piyasaların krizde olduğunu
söylemeyen kalmadı. Vatandaşın da diline düştü.
İcra daireleri dosyalarla dolmuş. Vatandaş borcunu
ödeyemez halde. 
Bir sıkıntı ki sormayın. Kime nasılsın diye sorsan
bin tane dert sıralıyor arka arkaya. Kredi kartını
ödeyemeyenlerden tutun da, bankalardan çekilen
kredinin nasıl ödeneceğini anlatanlara. 
İnsanın vicdanını sızlatan sa evde çoluk çocuğuna
ekmek götüremeyenlerin durumu. 
Seçim büroları yardım isteyenlerle dolup taşıyor.
Ekmek parası isteyenlerden tutunda gıda paketi
isteyenlere kadar. 
Seçim birilerinin hiç umurunda değil. Onlar karnını
doyurma derdindeler. Seçim bürolarına gelme sebe-
pleride derdlerine derman olunurmu diyedir. 
Hele birileri varki seçimleri fırsat bilip seçim büro-
larına kadar gelerek ne kopartabilirsek kar anlayışın-
da olanlar. Oy pazarlığı yapanlar. Şu kadar oyum
var deyip oylarını pazarlayanlar. Her partinin seçim
bürosuna gidip her partiye aynı söylemlerle oy
pazarlayanlar. Seçim dönemleri onlar için bir fırsat.
Geçinmenin başka bir yöntemi. Sanki bir meslek.
Acınarak yapılan yardım ise hayırlı bir yere gitmez.
Ya alkol parasıdır, yada cigara parası. Üç kafadarla
bir yerlerde oturup kafa çekme parası. 
Adaylar bunları bile bile yardım ederler. Amaç
ayaklarına gelen belanın bir an önce uzaklaştırıl-
masıdır. Seçim döneminin huzurlu bir şekilde atlatıl-
masıdır. Vermeseler musallat olunur diye korkulur.
Kamuoyuna başka türlü reklam edilir belki!..
Son günlerde bizim ilçemizde de bazı söylentiler
dolaşıyor. Kömür dağıtılıyormuş oy isteniyormuş,
gıda paketi dağıtılacakmış gibi söylentiler. Ben fakir
fukara için bu dağıtıma göz yumuyorum. Fakir
fukara seçimden seçime bayram etsin. Yoksa vatan-
daşı seçimden sonra arayan soran olmayacak. 5
yılda bir vatandaşın kapısı çalınıyor ve yardımlar
ulaştırılıyor. Yardımların karşılığında da oy isteniy-
orsa yazık bu ülkemin haline. Yazık insanlarımızın
bu durumlara düşürülmesine. Yazık aldığı yardım-
ların karşılığında yardım aldığı partiye oy verenlere
ve oyunu parayla satanlara. Vah memleketim vah..
İnsanları özgür iradeleriyle oy vermelerine bile
müsaade edilmiyor. Yardıma muhtaç kalan insan-
ların iradeleri yardımla gebe bırakılıyor. Daha benim
ülkemde ne gariplikler göreceğiz bakalım. 
Benden bir tavsiye. Kapınıza kim ne getirirse
getirsin almamazlık etmeyin. Yardım geldi diye de
oyunuzu yardım şartına bağlayanlara vermeyin. Siz
nereye oy vermek istiyorsanız oraya verin oyunuzu.
Yardımın şartı olmaz. Şartlı verilense yardım olmaz.
Başka yere oy verirsenizde günah olmaz. Yemin de
ettirseler bu yemin yemin olmaz. 
İnşallah duyduklarımız doğru değildir. Oy amaçlı
yardımlar dağıtılmıyordur. Varsa olay biz ordayız.

FFOORRUUMM
Kemal ÇELEN 

kemalcelen@ortaanadoluas.com

SSeeççiimmee EEnnddeesskklleennddiikk

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

Türkiye ve İspanya’daki Belediyeler arasında
işbirliğinin geliştirilmesi projesi kapsamında
geçtiğimiz günlerde Beypazarı’nda gerçekleşen
toplantı sonucunda mevcut durum, kaynaklar,
potansiyeller işbirliği imkanları, nüfus isteklilik
gibi kriterler göz önüne alınarak İspanya’nın
Viladecans kenti ile kardeş şehir olmanın uygun-
luğu belirlenmişti.
Bu doğrultuda Beypazarı Belediyesince 5393
sayılı Belediye Kanununun 74. maddesi uyarın-
ca Viladecans Belediyesi ile Kardeş Şehir ilişk-

isi kurulmasına ilişkin meclis kararı alındı.
Beypazarı Belediyesinden iki yetkilinin katıla-
cağı Türkiye ve İspanyadaki belediyeler arasın-
da işbirliğinin geliştirilmesi projesi kapsamında
24-28 Şubat tarihleri arasında İspanya’daki
Kardeş Şehrimiz Viladecans’a çalışma ziyareti
düzenlenecek.
Çalışmanın tüm giderlerinin proje kapsamından
karşılanacağı ve bu ziyaret neticesinde ortak
çalışma yapılacak alanlar ve işbirlikleri geliştir-
ileceği belirtildi.

Ankara Üniversitesi
Rektörlüğü ile
Beypazarılı işadamları
ve yetkilileri arasında 24
Şubat 2009 tarihinde
Ankara Üniversitesi
Beypazarı Demirbey
Yerleşkesi İşbirliği

Protokolü imzalandı
Karaoğuz Vakfı’nın
bağışladığı 500 dönüm-
lük arazi ile birlikte,
Belediye tarafından tah-
sis edilecek 500 dönüm-
lük arazi üzerinde kuru-
lacak olan Ankara

Üniversitesi için 24
Şubat tarihinde
Karaaoğuz Vakfı yöneti-
cilerinin, Ankara
Üniversitesi yetk-
ililerinin ve Beypazarı
Belediye Başkanı
Mansur Yavaş’ın

katıldıkları işbirliği pro-
tokolü Ankara
Üniversitesi Rektörlük
binasında imzalandı.
İmar ve alt yapı çalış-
malarının Ankara
Üniversitesi tarafından,
fakülte binalarının ve

BBEEYYPPAAZZAARRII BBEELLEEDDİİYYEESSİİNNDDEENN ““KKAARRDDEEŞŞ BBEELLEEDDİİYYEE”” İİÇÇİİNN
İİSSPPAANNYYAA VVİİLLAADDEECCAASS’’AA ZZİİYYAARREETT YYAAPPIILLAACCAAKK

öğrenci yurdunun ise
bağışçılar tarafından
yapılacağı Üniversitenin
öğrenci kapasitesi
10.000 olarak plan-
landığı açıklandı.
Bağışçılar, projenin
amacını; doğdukları ilç-
eye işadamı kimlik-
leriyle hizmet etmek,
Beypazarı'na önemli bir
yüksek öğretim kurumu
kazandırmak ve Ankara
Üniversitesi gibi üstün
nitelikli bilim insan-
larının bulunduğu bir
kuruma gerekli desteği
sağlayarak, Atatürkçü
yeni nesillerin yetiştir-
ilmesine katkıda bulun-
mak olduğunu belirttiler.
İmzalan protokol sonrası
Beypazarı Belediye
Başkanı Mansur Yavaş;
Ankara Üniversitesi
Rektörüne, Karaoğuz
Vakfı, Beypiliç ve
Aktürk İnşaat yönetici-
lerine Beypazarı’na
kurulacak Üniversite
için katkılarından dolayı
teşekkür etti.

BBEEYYPPAAZZAARRII ÜÜNNİİVVEERRSSİİTTEESSİİ İİÇÇİİNN İİLLKK AADDIIMM

BBEEYYPPAAZZAARRIILLII GGEENNÇÇLLEERR MMÜÜZZİİKK VVEE HHAALLKK
OOYYUUNNLLAARRII KKUURRSSLLAARRII’’NNDDAA BBİİRR AARRAAYYAA
GGEELLİİYYOORR 
Beypazarı Belediyesi Gençlik Merkezi’nin; kültür
ve sanat etkinlikleri çerçevesinde açtığı müzik ve
halk oyunları kurslarına Beypazarılı gençlerden
yoğun katılım bekleniyor 
2006 yılından bu yana gençlere sosyal ve kültürel
eğitim veren Beypazarı Gençlik Merkezi
(BEYGEM),  bu güne kadar 2000’in üzerinde
Beypazarılı gence hizmet veren ve 40’a yakın  ulus-
lararası, ulusal ve yerel düzeyde organizasyonlar
düzenledi. Bu yılda, tüm hızıyla devam eden ve  her
dönem yoğun ilgi ile beklenen  gitar, piyano, keman,
halkoyunları, ritim, tiyatro ve Avrupa Birliği gençlik
projeleri eğitimlerine tüm Beypazarılı gençlerin
katılımı hedefleniyor.
Konservatuarlı profesyonel eğitmenler tarafından
verilen müzik kursları; piyano, keman, gitar , ritim
ve tiyatro olmak üzere beş ayrı dalda sürdürülüyor.
Müzik kurslarında toplam 145 öğrenciye eğitim
verdiklerini belirten Gençlik Merkezi yetkilileri,
talebin yoğun olmasından dolayı şubat ayı sonunda
yeni kayıtlar alacaklarını bildirdiler. Halk oyunları
gruplarında da küçük ve büyük olmak üzere iki ayrı
grubun oluşturulduğunu belirten eğitmenler, toplam
160 öğrenciye beş farklı  yöresel halk oyunu eğitimi
verildiğini söylediler
Hafta sonları Beypazarı Belediyesi Kültür Sanat
Evi’nde verilen kurslarla gençleri kültür sanat etkin-
liklerine yönlendirmeyi amaçladıklarını belirten
Beypazarı Belediyesi Yetkilileri;  bu tür etkinliklere
katılımın yoğun olmasından büyük memnuniyet
duyduklarını belirtti.

CCHHPP GGeenneell BBaaşşkkaann YYaarrddıımmccııssıı YYııllmmaazz
AAtteeşş BBeeyyppaazzaarrıınnddaa SSeeççiimm BBüürroossuu AAççttıı..

CHP Beypazarı Seçim Bürosunun Açılışını Yapmak
Üzere Beypazarı’na gelen CHP Genel Başkan
Yardımcısı Yılmaz Ateş, Beypazar'lılara seslendi...
Hükümete yönelik eleşti,rilerini sadece meydanlarda
değil, meclis kürsüsünde de dile getirdiklerini
belirten Ateş, ''Türkiye yedi yıldır tek başına iktidar
bir parti tarafından yönetiliyor. Ankara'da ise 15
yıldır aynı belediye anlayışı var. Bunlar 7 yılda
Türkiye'yi nereden aldılar, nereye getirdiler? 15 yıl
içerisinde Ankara'yı nereden aldılar nereye getirdil-
er? Muhasebesini yaparak oyunuzu kullanacaksınız,
Akp İktidara geldiğinde işsizlik oranı %8 iken,
şimdi %14 oldu, gençlerimiz üniversite bitirip işsiz
güçsüz sokakta dolaşıyorlar. Her 4 gençten birinin
işsiz olduğu ülkede adalet mi olur, kalkınma mı olur.
Kalkınmış ülkeler gençlerin dinamizminden yarar-
lanıyor, bizimkiler kahve köşelerinde" şeklinde
konuştu. Konuşmasının ardından seçim bürosunun
açılışını yapan Yılmaz Ateş'in , daha sonra Karaşar
Beldesine geçerek seçim bürosunu açtığı ve cemevi-
ni ziyaret ettiği öğrenildi.

BBeeyyppaazzaarrıı TTiiccaarreett OOddaassıı BBaaşşkkaannllıığğıı
SSeeççiimmii YYaappııllddıı

Beypazarı Ticaret Odasında
yapılan seçimde 4 yıl
süreyle görev yapacak
başkan, meclis başkanı ve
meclis üyeleri seçimi
yapıldı.
2000 yılında kurulan
Beypazarı Ticaret Odası
Başkanlığını yürüten

Cengiz Özalp’in MHP Beypazarı Belediye Başkan adayı
olmasından dolayı boşalan Ticaret Odası Başkanlığı seçim-
lerinde iki aday yarıştı.  Erdal Bozkurt ve Necdet
Çalışkan’ın aday olduğu seçimde adaylardan Necdet
Çalışkan Beypazarı Ticaret Odası Başkanı oldu. 
Necdet Çalışkan, seçimlerinin demokratik bir olgunluk ve
ahenk içinde geçtiğini belirterek ticaret odası üyelerine
yüksek katılım nedeniyle teşekkür ederek seçimlerin geride
kaldığını bundan sonra ekibimizle, aramıza katılan genç
arkadaşlarımızla birlikte yola devam edeceğiz.
Beypazarı’nda ticaret, sanayi ve Turizm’de yapılacak
yatırımlar konusunda öncü bir kent olması için çağdaş,
dinamik ve yenilikçi bir kurum olarak çalışmalarımızı aynı
şevk ve inançla sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.

PPAARRTTİİLLEERRDDEE LLİİSSTTEELLEERR AAÇÇIIKKLLAANNDDII
İşte dün teslim edilen lis-
telerde,Parti Parti, yer
alan isimler...
DDPP
BBeelleeddiiyyee BBaaşşkkaann AAddaayyıı
İbrahim DEMİR
BBeeyyppaazzaarrıı BBeelleeddiiyyee
MMeecclliissii ÜÜyyeelleerrii ((AAssııll))

1- Kenan GÜMÜŞ
2- Ahmet ALMACI
3- Hasan BALTACI
4- Yüksel UYSAL
5- M.Kemal ÖZTÜRK
6- Memnune İLMEN
7- MetinYÜKSEL
8- AliÖREN
9- Ayhan DENİZ

10- Reşat ERTEN
11- Sabri ÇALIŞKAN
12- Ahmet BİLGİÇ
13- Yeliz ULAŞ
KKoonntteennjjaann
1-Ali AKBAY
2- Ali GÖK
BBEEYYPPAAZZAARRII İİLL
GGEENNEELL MMEECCLLİİSS
ÜÜYYEELLEERRİİ ((AAssııll))
1- Ali KÖKÇE
2-Turan YILMAZ 
3-Hasan ÇİFTÇİ

MMHHPP
BBeelleeddiiyyee BBaaşşkkaann AAddaayyıı
Cengiz ÖZALP
BBeeyyppaazzaarrıı BBeelleeddiiyyee
MMeecclliissii ÜÜyyeelleerrii ((AAssııll))
1- Ahmet YÜNSEL
2- Veysel AYIK
3- Hüseyin DOĞAN
4- Ahmet TAŞKIRAN
5- Emin BİLGİN
6- Kemal KARA
7- Leyla YÜKSEL
ÇEVİK
8- Veysel ÇAKIROĞLU
9- Hamdi AYANOĞLU
10- Ahmet TOKGÖZ
11- EminÖZSOY
12- Gürbüz USTAOĞLU
13- Bülent İNCEKARA
14- Kadir ULUCA
15- Recep ÖNDER
KKoonntteennjjaann
1- Ali ÇELİK
2- M.Fikri KANIVAR
Beypazarı İl Genel
Meclis Üyeleri (Asıl)
1- Adil YILDIRIM
2- Adem BAŞARAN
3- Erol GÖKDEMİR

AAkk PPaarrttii
BBeelleeddiiyyee BBaaşşkkaann AAddaayyıı
Tuncer KAPLAN
BBeeyyppaazzaarrıı BBeelleeddiiyyee
MMeecclliiss ÜÜyyeelleerrii ((AAssııll))
1- Mustafa MESUT
ERTÜRK
2- Mustafa
TAŞKOPARAN
3- Erdal DİRİL
4- Vildan ÇALIŞKAN
5- Emin ÜNLÜ
6- Zekeriya
HANCIOĞLU
7- Doğan YILMAZ
8- Adnan DAĞLIOĞLU
9- Rukiye AY
10- Reşat KAYA
11- Galip AK
12- Süleyman ALTIN-
TOP
13- Sinan ARSLAN
KKoonntteennjjaann
1- İbrahim ŞEKER
2- Recep GÖÇMEN
BBeeyyppaazzaarrıı İİll GGeenneell
MMeecclliiss ÜÜyyeelleerrii ((AAssııll))
1- Sefa VARLIK
2- Seyit ÇAKIR
3- Zafer YILMAZ

CCHHPP
BBeelleeddiiyyee BBaaşşkkaann AAddaayyıı
İsa VARLI
BBeeyyppaazzaarrıı BBeelleeddiiyyee
MMeecclliiss ÜÜyyeelleerrii ((AAssııll))
1- 
BBeeyyppaazzaarrıı İİll GGeenneell
MMeecclliiss ÜÜyyeelleerrii ((AAssııll))
1-Yakup TÜRKYILMAZ
SSPP
BBeelleeddiiyyee BBaaşşkkaann AAddaayyıı
Mehmet GÖKSU
BBeeyyppaazzaarrıı İİll GGeenneell
MMeecclliiss ÜÜyyeelleerrii ((AAssııll))
1-Ali DEMİR
DDSSPP
BBeelleeddiiyyee BBaaşşkkaann AAddaayyıı
Mehmet ÖZDOĞAN
BBeeyyppaazzaarrıı BBeelleeddiiyyee
MMeecclliiss ÜÜyyeelleerrii ((AAssııll))
1-Ünal ÖZDAMAR 
BBeeyyppaazzaarrıı İİll GGeenneell
MMeecclliiss ÜÜyyeelleerrii ((AAssııll))
1-İsmail YANIK
2-Nevzat UYSAL
BBBBPP
BBeeyyppaazzaarrıı İİll GGeenneell
MMeecclliiss ÜÜyyeelleerrii ((AAssııll))
1- Yusuf AYAN
2-Kemal TÜRKOĞLU

AANNKKAARRAA--BBEEYYPPAAZZAARRII
YYOOLLUU TTEEKK TTAARRAAFFLLII
TTRRAAFFİİĞĞEE KKAAPPAANNDDII

Ankara-beypazarı Karayolu, Ayaş Girişinde Kaya
Düşmesinden Dolayı Tek Taraflı Olarak Trafiğe
Kapandı.
Ankara-Beypazarı karayolu, Ayaş girişinde kaya
düşmesinden dolayı tek taraflı olarak 26.02.2009
Cuma günü  trafiğe kapandı. 
Olay sonrasında bölgeye gelen jandarma trafik ekip-
leri önlem  aldı. Yola düşen kayanın kaldırılması için
Karayolları'ndan yardım istendi.
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BBEEYYPPAAZZAARRII HHAAKKKKIINNDDAA ÖÖNNEERRİİLLEERR
• Tarihi dokunun en yoğun algılandığı Yenice Sokak ve
Alaattin Sokağın yaya kullanımının yoğun olduğu hafta
sonları özellikle yaz aylarında turistlerin yoğun olarak
bulunduğu 10:00-19:00 saatleri arasında araç trafiğine kap-
atılması önerilmektedir. Araç trafiğine kapalı olan saatlerde
araçlar kapatılan yolun paralelindeki diğer yolları kullan-
abileceklerdir. 
KKeenntt mmoobbiillyyaallaarrıınnaa aaiitt öönneerriilleerr;; 
• Meydanda önerilen danışma bürosunun önüne alanı tanı-
tan bir kroki yerleştirilmelidir. 
• Alaattin Cami bahçesinde bulunan anıt ağacın (Platanus
sp.-Çınar) anıt ağaç olduğunu, yaşını, cinsini belirten bir
levha ilave edilmelidir. 
• Osmanlı kent yaşantısında çeşmelerin önemli bir yeri
bulunmaktadır. Bu nedenle danışma bürosunun önerildiği,
meydan niteliğindeki bu alana bir çeşme yapılmalıdır. 
Tarihi yapılara ait öneriler; 
• Beypazarı’na özgü, kilim, kumaş, dokuma atölyelerinin
bakım ve onarımları yapıldıktan sonra E/2 no’lu parseldeki
ticari mekanda el dokuma atölyesine dönüştürülerek el
dokuma ürünleri sokağı olarak, gelen turistlerin hem bu
üretim şekillerini görmeleri ve hem de üretilen ürünleri
satın almaları sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra unutulmaya
yüz tutmuş sim-sırma işleri de bu mekanda canlandırıla-
bilir. 
• Konut, restoran vb. ticarete ait olan kullanımlar korun-
malı; bakıma gereksinimi olanların bakımı yapılmalı ve
Alaattin Cami’nin bahçe duvarı onarılmalıdır. 
CCUUMMHHUURRİİYYEETT CCAADDDDEESSİİ:: 
Araştırma alanının ortasında yer alan Cumhuriyet
Caddesi’nde restoran, Kurşunlu Camii, ticari mekanlar, yor-
gancılar, kahveler, tescilli çeşme, Rüstem Paşa parkının bir
bölümü, İmaret Camii, depo, tarihi konutlar, musalla, terzi,
fırın ve otopark alanı mevcuttur (Harita 5.3.). 
AAççııkk vvee yyeeşşiill aallaannllaarraa aaiitt öönneerriilleerr;; 
• Rüstem Paşa Parkı’nın Cumhuriyet Cadde’si üzerinde
olan bölümünde kot farklarından dolayı meydana gelen
teraslarda yapısal ve bitkisel düzenleme yapılıp, mevcut
ağaçların budama ve bakım işlemleri tamamlanmalıdır. 
• Bu alan okul bahçesinin devamı niteliğindedir ve yürüyüş
yolu ile dinlenme cepleri ya da banklar eklenmelidir. 
Harita 5.3. Cumhuriyet Caddesi 
CCaaddddee vvee ssookkaakkllaarraa aaiitt öönneerriilleerr;; 
• Bu caddedeki otopark olarak kullanılan boş parsele küçük
satış birimleri önerilmektedir. Çünkü (Taş Mektebin
karşısında olan) bu mekan küçük bir meydan özelliği taşı-
maktadır. Sağır olan bina duvarlarının önü ahşaptan inşa
edilmiş ve mimari açıdan tarihi doku ile uyum içinde olan
küçük satış birimleri için uygun bir alandır. Bu birimlerde
hediyelik gümüş eşyalar, el dokuması, sim işi (kadife üzer-
ine sim sırma) ve yöresel diğer ürünler satılabilir. 
• Bu sokakta kurulan pazar yerine ise, Suluhan’ın arkasın-
daki alanda günümüz koşullarına uygun olarak düzenlen-
miş Pazar yeri önerilmektedir. 
• Cumhuriyet Caddesindeki döşeme malzemesi kilitli beton
parkedir. Belirli zamanlarda araç trafiğine kapanacak olan
Yenice Sokak ve Alaattin Sokak’ın döşemesinden ayırt
edilebilmesi için bu döşeme malzemesinin kalması öner-
ilmektedir. 
KKeenntt mmoobbiillyyaallaarrıınnaa aaiitt öönneerriilleerr;; 
• Tescilli çeşme fonksiyonel duruma getirilip bakım ve
onarımı yapılmalıdır. 
• Yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde uygun yerlere çöp
kutuları yerleştirilmelidir. 
Tarihi yapılara ait öneriler; 
• Cumhuriyet Caddesi’nde boş olan dükkanlarda geleneksel
el sanatlarından yorgancılık, terzicilik, gümüş ve bakır
işçiliği yapılmalıdır. Böylece bu ürünlerin hem üretimi hem
de satışı gelen turistlerin ilgisini çekecektir. 
• Dükkanların cephelerinde bakım ve onarım işlemleri
yapılmalıdır. 
• Rüstem Paşa parkının karşısında kalan konutların dış
cephe renkleri tarihi doku ile uyum sağlamadığı için
değiştirilmesi, onarılması ve depo olarak kullanılan bölüm-
lerin tarihi doku dışına taşınması önerilmektedir. Çünkü
depo gibi kullanımlar bu sokaktaki canlılığı azaltmakta,
hareketsiz ölü mekanların ortaya çıkmasına neden olmak-
tadır. Bunun yerine hem geleneksel dokuda yaşayan hem de
turistlerin ihtiyaçlarına cevap verecek satış birimleri getir-
ilmelidir. 
• Özellikle bu sokakta bulunan ve yıkılmak üzere olan
tescilli binanın rölövesi çıkarılıp onarılmalıdır. 
DDAAĞĞSSAALLII SSOOKKAAKK:: 
Araştırma alanının doğusunda yer alan Dağsalı Sokak
Harita 5.4.’de görülmektedir. Sokakta konut ve dükkanlar
ile Rüstem Paşa Parkı’nın bir bölümü bulunmaktadır. 
AAççııkk vvee yyeeşşiill aallaannllaarraa aaiitt öönneerriilleerr ;; 
• Halk Evi Bahçesinde yapısal ve bitkisel düzenleme yapıl-
malıdır. 
• Bitkisel düzenlemede estetik ve fonksiyonel açıdan önem
taşıyan yapraklı bitkiler ve bahçe süs bitkileri seçilmelidir. 
• İbreli ağaçlar fazla kullanılmamalıdır. 
Harita 5.4. Dağsalı Sokak ve Kaşmahkeme Sokak 
CCaaddddee vvee ssookkaakkllaarraa aaiitt öönneerriilleerr ;; 
• Sokaktaki beton parke taş döşeme malzemesinin kul-
lanımına devam edilmelidir. 
• Kaldırımların bakım ve onarımları yapılmalıdır. 
Tarihi yapılara ait öneriler; 
• Sokakta yeni yapılan dükkanlardan boş olanları kullanılır
hale getirilmelidir. 
• Eski halk evi tekrar hizmete açılmalıdır. İçinde sinema,
toplantı ve sergi salonu, Beypazarı’na ait eski fotoğraflar ve
tarihçesi ile ilgili yazılı kaynakların satışının yapıldığı bir-
imler olmalıdır. 
• Sokaktaki konut kullanımları korunmalıdır. 
KKAAŞŞMMAAHHKKEEMMEE SSOOKKAAKK:: 
Kaşmahkeme Sokak alanın kuzeydoğusunda yer almak-
tadır. Çalışma alanındaki en yüksek kota sahip durumdadır.
Bu özelliğinden dolayı önemli bakı noktaları bulunmaktadır
(Harita 5.4.). 
AAççııkk vvee yyeeşşiill aallaannllaarraa aaiitt öönneerriilleerr;; 
• Müzeden başlayıp Alaattin Sokak, Cumhuriyet Caddesi

ve Dağsalı Sokaktan geçen turistler için Rüstem Paşa Parkı
güzel bir dinlenme mekanı oluşturacaktır. Parkın içinde
küçük dinlenme cepleri, yürüyüş yolları, çay bahçesi, çocuk
oyun alanları oluşturulmalıdır. 
• Dinlenme ceplerinde ve çocuk oyun elemanlarında ahşap
ağırlıklı malzeme kullanılmalı; renkli, tarihi dokuya mimari
ve estetik yönden uymayan malzemelere yer verilmeme-
lidir. 
• Manzaraya hakim olan bu sokakta bakı terasları düzenlen-
melidir. Bu teraslardan Beytepe Mahallesi ve Hıdırlık
Tepesi’ni bütün olarak algılamak mümkündür. 
• Eski okul bahçesi de dış mekanda oturulup, dinlenilecek
şekilde düzenlenmeli, pastel renkli şemsiyeler kullanıl-
malıdır. 
• Parkın yıkılma tehdidi altında olan istinat duvarının bir an
önce bakım ve onarımının yapılması gerekmektedir. 
• Rüstem Paşa Parkı’nda mevcut olan bitkilere ek olarak,
önerilen fonksiyonlar ile uyum içinde olacak cins ve türde
bitkiler seçilmelidir. 
• Bu bitkilerde Beypazarı’nın iklim koşullarına uyum
sağlayan cins ve türde olmalıdır. Bunun için Pinus nigra
(Karaçam), Qercus sp. (meşe), Abies sp. (Göknar),
Juniperus sp.(Ardıç), Salix sp. (Söğüt), Fagus sp. (Kayın),
Berberis sp. (Kadıntuzluğu) türleri önerilebilir. 
Yapılan anket sonuçlarına göre de tarihi dokuda yaşayan
kişilerin eğlenip-dinlenmek, çocuklarını güvenli bir şekilde
oynatmak için açık ve yeşil alanlara gereksinim duyduğu
tespit edilmiştir. Bu nedenle Rüstem Paşa Parkı da hem tar-
ihi dokuda rekreasyonel etkinliklere olanak sağlayan bir
mekan oluşturacak hem de doğa ile bütünleşmeyi sağlaya-
caktır. 
CCaaddddee vvee ssookkaakkllaarraa aaiitt öönneerriilleerr;; 
• Rüstem Paşa İlkokulu’nun bahçesi hafta sonu otopark
alanı olarak kullanılabilir. Kaşmahkeme Sokak’tan
Cumhuriyet Caddesi’ne (Kurşunlu Cami önünden) araç ile
ulaşım yolun dar ve dik olması nedeni ile mümkün değildir.
Bu nedenle hafta sonları okul bahçesinden ulaşım sağla-
narak, Cumhuriyet Caddesi’ne ulaşılabilir. 
• Kaşmahkeme Sokakta da diğer sokaklarla bütünlüğü
sağlamak için zeminde beton parke taş kullanımına devam
edilmelidir. 
• Harita 5.4.’de manzaraya hakim noktalarda önerilen bakı
terasları görülebilir. 
KKeenntt mmoobbiillyyaallaarrıınnaa aaiitt öönneerriilleerr ;; 
• Parkta kullanılacak olan kentsel mobilya seçimlerinde tar-
ihi doku ile renk, doku, biçim ve malzeme yönüyle uyumlu
mobilyalar tercih edilmelidir. 
• Yürüyüş yollarında döşeme malzemesi olarak tarihi
dokuya ve iklim koşullarına uygun taş ya da tuğla malzeme
tercih edilmelidir. 
Tarihi yapılara ait öneriler; 
• Kaşmahkeme Sokak, konut ağırlıklı bir kullanıma sahip-
tir. Parkın içindeki mevcut olan fakat kullanılmayan ilkokul
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan kiralanarak alt katlar restoran,
üst katlar pansiyon olarak kullanıma açılmalıdır. 
Harita 5.5.’de araştırma alanının bütününe yönelik kentsel
peyzaj tasarım önerileri görülmektedir. 
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55..55.. BBeeyyppaazzaarrıı vvee BBeeyyppaazzaarrıı İİkklliimm ÖÖzzeelllliiğğiinnee BBeennzzeerr
AAllaannllaarr İİççiinn ÖÖnneerrii BBiittkkii LLiisstteessii 
• Konut olarak kullanımına devam edilen tarihi yapı
bahçeleri, fonksiyon değiştirmiş tarihi yapı bahçeleri ve
yeni yapılan konut bahçeleri için bitki listesi: 
DDeekkoorraattiiff AAğğaaççllaarr::
Acer palmatum (Alev akçaağacı) 
Malus foribunda (Süs Elması) 
Prunus crasifera atropurpurea (Süs Eriği) 
Prunus serrulata (Japon çiçek kirazı) 
Koelreuteria paniculata (Güvey Kandili) 
Crataegus oxyacantha (Alıç) 
Betula alba (Akhuş) 
ÇÇaallıı FFoommlluullaarr:: 
Juniperus sabina (Sabin Ardıcı) 
Juniperus horizontalis (Yayılıcı Ardıç) 
Pyracantha coccinea (Ateş Dikeni) 
Cotoneaster franchetti (Dağmuşmulası) 
Cotoneaster horizontalis ( Yayılıcı dağmuşmulası) 
Viburnum tinus (Yeşil Kartopu) 
Viburnum opulus (Kartopu) 
Yucca gloriosa (Avize Çiçeği) 
Rosa Sp. (Gül) 
Thuja orientalis “Pyramidalis Aurea”(Altuni Mazı) 
Forsythia intermedia (Altınçanak) 
Chaenomeles Japonica (Japon Ayvası) 
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Syringa vulgaris (Leylak) 
Spirea vanhouttei (Keçisakalı) 
SSaarrııllııccıı BBiittkkiilleerr:: 
Lonicera caprifolium (Sarılıcı Hanımeli) 
Ampelepsis ainquefolia (Amerikan Sarmaşı) 
Hedera helix (Kaya Sarmaşığı) 
Campsis radicans (Acem borusu) 
MMeeyyvvee AAğğaaççllaarrıı::
Malus communis (Elma) 
Pyrus comminus (Armut) 
Morus alba (Dut) 
Prunus avinum (Vişne) 
Prunus serrulata (Kiraz) 
Prunus domestica (Erik) 
Prunus persica (Şeftali) 
Prunus armeniace (Kayısı) 
Vitis vinifera (Üzüm) 
Juglans regia (Ceviz) 
BBaahhççee ssüüss bbiittkkiilleerrii:: 
Antirrhinum majus (Aslanağzı) 
Chrysanthenum maximum (Kasımpatı) 
Tagates erecta (Kadife) 
Dianthus barbatus (Hüsnüyusuf) 
Dahlia variabilis (Yıldız çiçeği) 
Pelargonium sp. (Sardunya) 
Ocimum sp. (Fesleğen) 
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•• YYooll aağğaaççllaammaassıı iiççiinn öönneerriilleenn bbiittkkii lliisstteessii:: 
YYaapprraakkllıı AAğğaaççllaarr:: 
Robinia pseudoacacia (Akasya) 
Acer negundo (Dişbudak yapraklı akçaağaç) 
Acer platanoides (Çınar yapraklı akçaağaç) 
Acer campestre (Ova akçaağacı) 
Koelreuteria paniculata (Güvey Kandili) 
Catalpa bignonioides (Katalpa) 
•• AAççııkk vvee yyeeşşiill aallaannllaarr iiççiinn öönneerriilleenn bbiittkkii lliisstteessii:: 
YYaapprraakkllıı AAğğaaççllaarr::
Fraxinus exelsior (Dişbudak) 
Fagus silvatica (Avrupa kayını) 
Tilia cordata (Çiçek Ihlamur) 
Tilia tomentosa (Gümüşi ıhlamur) 
Robinia pseudoacacia (Akasya) 
Acer negundo (Dişbudak yapraklı akçaağaç) 
Acer platanoides (Çınar yapraklı akçaağaç) 
Acer campestre (Ova akçaağacı) 
Quercus rubra (Meşe) 
Cercis siliquastrum (Erguvan) 
Platanus orientalis (Doğu çınarı) 
Carpinus betulus (Gürgen) 
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İİbbrreellii AAğğaaççllaarr:: 
Cupressus arizonica glauca (Mavi Servi) 
Pinus nigra (Kara Çam) 
Cedrus deodora (Himalaya Sediri) 
Cedrus libani (Toros Sediri) 
Picea pungens “Glauca” (Ladin) 
Cedrus atlantica (Atlas sediri) 
Dekoratif Ağaçlar: 
Acer palmatum (Alev akçaağacı) 
Aesculus hippocastanum (Atkestanesi) 
Betula alba (Akhuş) 
Crataegus oxyacantha (Alıç) 
Catalpa bignonioides (Katalpa) 
Cercis siliquastrum (Erguvan) 
Celtis australis (Çitlenbik) 
Koelreuteria paniculata (Güvey Kandili) 
Malus foribunda (Süs Elması) 
Prunus crasifera atropurpurea (Süs Eriği) 
Prunus serrulata (Japon çiçek kirazı) 
Gingko biloba ((Ginko) 
Laburnum watererii (Sarısalkım) 
Lagerstroemia indica (Oyaağacı) 
Cerasus avium (Kuşüvezi) 
ÇÇaallıı FFoommlluullaarr:: 
Juniperus sabina (Sabin Ardıcı) 
Juniperus horizontalis (Yayılıcı Ardıç) 
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Pyracantha coccinea (Ateş Dikeni) 
Cotoneaster franchetti (Dağmuşmulası) 
Cotoneaster horizontalis ( Yayılıcı dağmuşmulası) 
Viburnum tinus (Yeşil Kartopu) 
Viburnum opulus (Kartopu) 
Yucca gloriosaAvize Çiçeği) 
Rosa Sp. (Gül) 
Berberis thunbergii “Atropurpurea” (Kadın Tuzluğu) 
Symphoricarpus albus (İnci Çalısı) 
Rhus typhina (Amerikan Sumağı) 
Thuja orientalis (Mazı) 
Thuja orientalis “Pyramidalis Aurea”(Altuni Mazı) 
Forsythia intermedia (Altınçanak) 
Chaenomeles Japonica (Japon Ayvası) 
Ribes aureum (Firenküzümü) 
Philadelphus coronarius (Filbahri) 
Cornus alba (Süs Kızılcığı) 
Syringa vulgaris (Leylak) 
Spirea vanhouttei (Keçisakalı) 
Tamarix tentrandia'purpurea (Ilgın) 
SSaarrııllııccıı BBiittkkiilleerr::
Lonicera caprifolium (Sarılıcı Hanımeli) 
Ampelepsis ainquefolia (Amerikan Sarmaşı) 
Hedera helix (Kaya Sarmaşığı) 
Campsis radicans (Acem borusu) 
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BBaahhççee ssüüss bbiittkkiilleerrii:: 
Antirrhinum majus (Aslanağzı) 
Chrysanthenum maximum (Kasımpatı) 
Tagates erecta (Kadife) 
Dianthus barbatus (Hüsnüyusuf) 
Dahlia variabilis (Yıldız çiçeği) 
Pelargonium sp. (Sardunya) 
Ocimum sp. (Fesleğen) 
55..66.. ÖÖnneerrii ÖÖrrggüüttlleennmmee MMooddeellii 
Tarihi kentlerdeki koruma plan ve projelerinin yapılması,
uygulanması ve denetlenmesi sırasında merkezi yönetim ile
yerel yönetimlere büyük görev düşmektedir. Asıl sorumlu-
luk ise, yerel yönetimlere aittir. Yapılan anket çalış-
malarının sonucunda elde edilen bilgilerde halkın da aynı
görüşü paylaştığı görülmektedir. Kuramsal temeller
bölümünde açıklandığı gibi 2863 sayılı (5226 salılı Kanun
ile değişik) yasada yerel yönetimlere tarihi yapıları kamu-
laştırma, takas, bakım ve onarımda bulunma yetkisi ver-
ilmektedir. Çözümün yerel ölçekte olması korumayı olumlu
yönde etkileyecektir. 
Şekil 5.1.’de merkezi yönetimdeki örgütlenme modeli ve
Koruma Yüksek Kurulları, Koruma Bölge Kurulu ile
Valilik/Kaymakamlığın görevleri gösterilmiştir. Koruma
Yüksek Kurulları koruma ilkelerini, tespit işlemlerini,
sürekli ve düzenli denetimi yapmalı, koruma bölge
kurulları arasında koordinasyonu sağlamalıdır. Koruma
Bölge Kurulları da kültür varlıklarının gruplandırılması,
geçiş dönemi yapı şartları, plan onayı, koruma alanlarının
tespiti, tescil kaydının kaldırılması ve uygulamaya yönelik
kararları almalıdır. Kurulların 2863 sayılı yasada belirtilen
yetki, görev ve sorumlulukları devam etmelidir. 
Valilik veya Kaymakamlık ise, mücavir alan sınırları dışın-
da çalışmalıdır. Bünyesinde Tarihi Çevre Koruma Birimi ve
Proje Grubu oluşturarak koruma, yenileme ve restorasyon
işlemlerinde bulunmalıdır. Bu işlemler sırasında belediyeler
ile karşılıklı 

bilgi alış-verişinde olmalı, teknik donanım ve uzman per-
sonelin yeterli olmadığı durumlarda belediyelerden yardım
almalıdır. 
Çevre ve Orman Bakanlığı da Özel Çevre Koruma
Bölgeleri'ndeki çalışmalarında KTVK Kurulları ile birlikte
çalışmalıdır. 
Yerel yönetimler bünyesinde (belediyeler) ise, büyüklüğüne
göre Tarihi Çevre Yenileme birimleri kurmalıdır. Eğer
belediyelerin bünyesinde yeterli teknik personel yok ve
Tarihi Çevre Koruma birimi oluşturamıyorsa koruma çalış-
maları için diğer büyük belediyelerden ve kamu kuru-
luşlarının bünyesinde oluşturulan Tarihi Çevre Koruma bir-
imlerinden yardım almalıdır. Tarihi çevrelerin yaşatılarak
korunması için plan ve projelerin gerçek hayata geçirilmesi,
uygulandıktan sonra bakımının yapılması gerekmektedir. 
Yerel yönetim modelinde ise, Park ve Bahçeler
Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan Tarihi Çevre
Koruma/Geliştirme Şube Müdürlüğü’nün kurulması öner-
ilmiştir. Bu şube müdürlüğü Park ve Bahçeler
Müdürlüğü’nün yanı sıra Fen ve İmar İşleri Müdürlüğü ile
de ilişki içinde olacaktır. Şube müdürlüğünün amacı, önce-
likli koruma ve yenileme alanlarını tespit etmek, koruma
kararlarını almak, koruma plan ve projelerini yapmak,
uygulama hedeflerini ve fonksiyon değişikliklerini belir-
lemektir. Böylece çağdaş yaşam koşullarını yakalayan tarihi
çevreler yaşayarak korunacak ve gelecek kuşaklara aktarıla-
bilecektir. Tarihi Çevre Koruma/Geliştirme Şube
Müdürlüğü, Mahalle Birlikleri, Üniversite Temsilcileri,
Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Odaları ile sürekli bilgi
alış-verişinde bulunacaktır. Bu şube müdürlüğünün altında
beş ayrı büro önerilmiştir. Bunlar; 
1- Koordinasyon Bürosu, 
2- Plan Proje Bürosu, 
3- Proje Uygulama Bürosu, 
4- Halkla İlişkiler Bürosu, 
5- Mali Kaynaklar Bürosu’dur
KKoooorrddiinnaassyyoonn BBüürroossuu:: Büro Tarihi Çevre Yenileme Şube
Müdürlüğü’nün kurullar, üniversiteler, meslek odaları, Sivil
Toplum Kuruluşları, dernek ve vakıflar ile diğer koruma ile
ilgili kurum ve kuruluşlarla arasında koordinasyonunu
sağlayacaktır. Yani sekreterya işleri bu bürodan yapılacak-
tır. 
PPllaann PPrroojjee BBüürroossuu:: Bu büroda Koruma İmar Planları, Tarihi
Çevre Düzenleme Projeleri, rölöve, restitüsyon ve
restorasyon projeleri hazırlanacaktır. Projeler 1/1000 ölçek-
ten başlayacak 1/1 ölçeğe kadar detay projeleri çizilecektir.
Ayrıca, Tasarım Rehberleri de bu birim tarafından hazır-
lanacaktır. Tasarım rehberleri koruma plan ve projeleri
sırasında tarihi dokuya uyum sağlayan, geleneksel mekan
anlayışını bozmayan, tarihi yapıları taklit etmeyen, çağdaş
yaşam koşullarını bünyesinde barındıran, açık ve yeşil alan-
larda yapısal ve bitkisel bazda uyulması gereken kriterleri
gösteren, tasarımcıları yönlendiren bilgileri içerecektir. 
PPrroojjee UUyygguullaammaa BBüürroossuu:: Büronun iki görevi vardır.
Birincisi projelerin uygulanması sırasında malzeme temin
etmek, ikincisi sosyo-kültürel yapıyı geliştirmektir.
Projelerde kullanılacak malzemeler, çoğunlukla taş, tuğla,
kireç, ahşap gibi malzemelerdir ve geleneksel mimaride
yöresel malzemeler kullanıldığı için gerekli durumlarda taş
ocağı açmak gibi işleri de üstlenecektir. Ayrıca, bitkisel
malzeme temininde de bulunacaktır. İkinci görevi kap-
samında ise, yapı ustalığı, ahşap oymacılığı, taş işçiliği,
demir işçiliği gibi günümüzde çok az kişi tarafından
yapılan işler için eleman yetiştirmektir. Bunun içinde kurs
açarak hizmet verecektir. Bunun yanı sıra geleneksel el
sanatlarından sim sırma, kilim dokuma, gümüş- bakır işçil-
iğinin yaşatılması içinde kurslar açacaktır. 
HHaallkkllaa İİlliişşkkiilleerr BBüürroossuu:: Büro danışmanlık görevi yaparak
halkı yönlendirecektir. Ayrıca, halkın bilinçlenmesi için
broşür, afiş hazırlayacak, yerel gazete ve televizyon
aracılığı ile koruma bilincinin oluşması ve yükselmesini
sağlayacaktır. Koruma plan ve projelerinde kullanılmak
üzere yerel bilgi bankası oluşturacak, bunun yanı sıra mev-
cut durumu, sorun ve olanakları tespit etmek, alınacak
kararlarda halkın katılımını sağlamak için anket yapacaktır. 
202 
MMaallii KKaayynnaakkllaarr BBüürroossuu:: Büro maddi destek sağlayacak
kişi, kurum ve kuruluşları araştıracaktır. Bunlar, valilik,
dernek, vakıf, kooperatif, STK, meslek odaları, özel sektör
bağışları ve uluslar arası fonlar olabilir. 
Her bir büro kendi çalışma alanında faaliyette bulunacağı
için başarıya ulaşmak daha kolay olacaktır. Şekil 5.2.’de
öneri yerel yönetim modeli verilmiştir. 
Beypazarı Belediyesi bünyesinde yeterli personelin bulun-
maması durumunda Tarihi Çevre Koruma Şube
Müdürlüğü’nün altında Plan Proje Bürosu ve Proje
Uygulama Bürosu’nun kurulması önerilmiştir. Bu durumda
kurulmayan diğer büroların işlerinin de belediye
bünyesinde mevcut olan ve benzer işleri yapan birimler
tarafından yapılması önerilmektedir. 
Tarihi çevre koruma biriminde peyzaj mimarı, mimar, şehir
plancı, arkeolog, sanat tarihçi, restoratör-mimar, sosyolog,
endüstri ürünleri tasarımcısı yer almalıdır. Korunacak
alanın özelliğine göre farklı meslek disiplinleri de ekipte
bulunabilir. 
Ayrıca, Valilik, İller Bankası, Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı, Tarihi Kentler Birliği, Türk Belediyeler Birliği
gibi kuruluşların bünyesinde Tarihi Çevre Koruma Büroları
oluşturulmalı ve küçük Belediyelere teknik destek verilme-
lidir. 
Bu önerilerin uygulanması ile Beypazarı’ndaki tarihi doku,
bina ve onu tamamlayan bahçesinden başlayarak, cadde,
sokak, meydan, açık ve yeşil alanları ile korunmuş,
yenilenmiş olacaktır. Önerilerin fiziksel koruma boyutu
yanında sosyo-kültürel ve ekonomik yapı ile yönetimsel
boyutu da olduğu için bütünleşik koruma gerçekleşebile-
cektir. Ülkemiz için önemli olan kültürel miras niteliğinde-
ki bu alanların korunması ile kültürel değerlerin evrensel
boyuta taşınması mümkün olacaktır. Korumada yalnızca
yerel yönetim yer almayacak Beypazarı Halkı da korumaya
katkıda bulunacaktır. 
Böylece, korumanın sürdürülebilirliği sağlanmış olacak ve
Beypazarı, Türkiye ve Dünya’da korunan kentler arasında
yerini almış olacaktır
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BBEEYYPPAAZZAARRII

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

BBeeyyppaazzaarrıı iiççiinn HHaavvaa DDuurruummuu
Hava Sıcaklığı, batı bölgelerde 1 ile 3 derece azalacak,
diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden elde
edilen bilgilere göre, Türkiye'nin büyük bir bölümünde
görülecek yağışların; Marmara'nın doğusu (Kocaeli,
Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve İstanbul'un
Anadolu Yakası), Güney ve İç Ege (Aydın, Muğla,
Denizli, Afyon, Kütahya ve Uşak), Batı ve Orta
Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur, Anamur ve Silifke),
Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir ve Ankara'nın batı
ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 
Hava Sıcaklığı, batı bölgelerde 1 ile 3 derece azalacak,
diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. 
Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz),
zamanla güney, iç ve doğu bölgelerde doğu ve güney-
doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuzeybatı
kesimlerde (Marmara ve Kuzey Ege kıyıları) kuvvetli
olarak esecek. Marmara'da fırtına sone erdi, bugün rüz-
gar hafif. Trakya açarken, Kocaeli, Bursa, Sakarya
arasında yağmur ve sulu kar devam ediyor. Bölgede
hava cumartesi günü hafif yağmurlu, pazar günü ise
soğuk ve parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklık 7 dereceyi
geçemiyor. Ege üç gün daha çok soğuk, yağışlar birçok
yerde kesilip, hava açmaya başladığından geceleri
kuvvetli ayaz oluşacak. Poyraz Kuşadası-Bodrum
arasında bugünde çok kuvvetli. Hafta sonu sadece
Afyon ve Kütahya'da hafif kar olabilir. Yağmur
Antalya'da hafifliyor, Mersin, Adana, Hatay,
Gaziantep'de ise kuvvetli yağıyor, dolu yağışı da ola-
bilir. Hafta sonu aralıklı yağış var ve hava daha soğuk,
bugün Antalya 12 derece. Karadenizde Bolu-Kastamonu
arasında hafif kar var. Karadeniz’in tamamında hafta
sonu hava çok daha soğuk olacak, karayel esecek. Yarın
Samsun, Trabzon ve Rize kuvvetli yağmurlu, yaylalarda
ve Gümüşhane boyunca kar olacak.
İİçç AAnnaaddoolluu:: Parçalı çok bulutlu, batısı ile akşam saat-
lerinden sonra güney ve iç kesimleri aralıklı karla
karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların;
Eskişehir ile öğle saatlerinden sonra Ankara'nın batı
ilçelerinde (Kızılcahamam, Çamlıdere, Polatlı,
Beypazarı, Nallıhan, Ayaş ve Güdül) kuvvetli olması
bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusu ile yük-
sek kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı görülecek. 
Türkiye genelinde kuvvetli soğuk ve kar yağışı etkisini
sürdürüyor. Ancak batıya çarşamba gününden itibaren
bahar gelmeye başlayacak. Kar bugün iç ve doğu kesim-
lerde yoğun yağıyor. Ankara-Eskişehir arasında kar
hafifledi, Yozgat, Sivas, Kayseri ve Niğde de ise yoğun
yağacak. Hafta sonu kar hafif olarak sürecek, sıcaklık 4
dereceyi geçmiyor.
AAnnkkaarraa:: Kar bugün hafif
İİssttaannbbuull:: rüzgar hafifledi, sıcaklık 5 derece. Yağış daha
çok yağmur şeklinde aralıklı sürüyor. 
İİzzmmiirr:: yağış kesildi ama hava üç gün daha çok soğuk,
sıcaklık 4 derece hissediliyor. 
BBuurrssaa:: karla karışık yağmur var. 
AAddaannaa:: sağanak yağ-
murlu.
Beypazarı’nda ise son 6
günlük hava tahmin
raporu ise şöyle;

Sıcaklık (ºC) 3
Nem (%) 68
Basınç (hPa) 1004,7
Görüş (km) .......
Rüzgar (km/sa) Batıdan 17
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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
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28 Şubat Cumt.
En Yüksek 

3°C 
En Düşük 

- 2°C

01 Mart  Pazar
En Yüksek

2°C 
En Düşük

-4°C

02 Mart P.tesi
En Yüksek

0°C 
En Düşük

-6°C

03 Mart Salı
En Yüksek

-2°C 
En Düşük

-9°C

04 Mart Çrşam.
En Yüksek

-1°C 
En Düşük

-7°C

05 Mart  Perşem.
En Yüksek

0°C 
En Düşük

-3°C

SSAABBAAHH GGAAZZEETTEESSİİNNDDEENN
BBEEYYPPAAZZAARRII GGEERRÇÇEEĞĞİİ

GGöökkççeekk `̀HHaayyıırrllıı SSaabbaahh`̀llaarr`̀ ddeeddii!!
DDüünn ddaağğııttııllaann SSaabbaahh`̀ıınn AAnnkkaarraa eekkii `̀İİşşttee BBeeyyppaazzaarrıı`̀
mmaannşşeettiiyyllee ççııkkttıı.. SSaabbaahh BBeeyyppaazzaarrıı`̀nnıı ddaahhaa öönnccee ddee
`̀ÇÇööppllüüğğüü bbiillee ttuurriisstt ççeekkiiyyoorr`̀ ddiiyyee öövvmmüüşşttüü..
Başkentliler geçen hafta güne sokaklarda dağıtılan
bedava Sabah gazeteleriyle başladı. Bedava dağıtılan
Sabah`ın Ankara ekinde `İşte Beypazarı` manşetiyle,
MHP`nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı
Mansur Yavaş`ın halen belediye başkanlığı yaptığı ve
Beypazarı`nda, vatandaşın bidonlarla evine su
taşıdığı, çöp dağlarından geçilmediği yazılarak
`İlçenin genel bir tuvaleti bile yok` denildi.
Sabah gazetesi, ABC Tiraj Denetleme Kurulu`na ilk
gün 50, sonrasında 100 bin gazetenin `bedava`
dağıtıldığını bildirdi. Sabah yönetimi, bir gün son-
rasında da 50 bin gazetenin bedava dağıtıldığını açık-
ladı.  Bedava dağıtımın yapıldığı ilk gün Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP yerel seçim-
lerde tekrar AKP adayı olan Melih Gökçek`in açıkla-
malarının geniş yer bulması, dağıtımın Gökçek
tarafından yaptırıldığı iddiasını gündeme getirdi.
Görgü şahitleri ve MHP adayı Mansur Yavaş Ankara
Su ve Kanalizasyon İdaresi`nin (ASKİ) kamyonet-
lerinin sabah erken saatlerde gazeteleri Ulus, Kızılay
gibi merkezi bölgelere getirdiğini, belediye şirketi
ANFA`nın görevlilerinin de gazete dağıtımı yaptığını
ileri sürdü.
10 yıldır basın ve medya önünde övülmeye alışmış,
ilk defa aleyhinde bir haber yayınlanmasına MHP
Beypazarı Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ise bu haber-
lerin yayınlanmasına tepki gösterdi. 
Dağıtıma tepki gösteren MHP`li Yavaş,: `Haber
sipariş edilmiş. Bu tür saldırıların çirkinleşerek
devam edecegini biliyoruz. Aldıgımız haberlere göre
birilerini TV lere çıkarıp saldırılarını sürdürecekler.
İki gün önce Melih bey gazeteyi ziyaret etti, iki gün
sonra böyle bir manşet çıktı.’ dedi. 
Gökçek adına açıklama yapan Basın Yayın Müdürü
Avni Kavlak ise, şöyle dedi: `Bu belediyenin görevi
değildir. Partiden (AKP) biri yaptırmış olabilir.
Başkan`ın Sabah gazetesine gitmesini bilmem ama
Sabah gazetesi kendi kendine haber yapmasını
bilmiyor mu? `
AKP Ankara İl Başkanlığı Genel Sekreteri Ömer
Sülek ise `Gazetelerin alınmasında ve dağıtımında
partimizin hiçbir şekilde dahli olamaz` dedi.
Sabah Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, Ankara
Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Sabah Ankara eki
temsilcisi Ersin Ramoğlu`nu arayan Radikal

muhabiri, Sabah yöneticilerinin `yoğunluğu`
nedeniyle kendileriyle görüşemedi.
Beypazarı’nda da Sabah gazetesi ile ilgili haberler
Belediye basın bürosu tarafından Beypazarı yerel
basına servis edilerek Sabah gazetesinin Beypazarı
turizmine darbe vurduğu yazıldı ve çizildi. Sabah
gazetesinde röportajı olanların haberi tekzip ettikleri
yazıldı ve aylardır dağıtılmayan yerel bir gazete hızlı
baskı ile tüm beypazarı’na dağıtım yaptı.
İlçede Sabah Gazetesinin haberi ile görüştüğümüz bir
çok vatandaş Sabah gazetesine neden kızıldığını
merak ediyor. 
Sabah gazetesinin gerçekleri dile getirdiğini belirten
vatandaşlar, ‘’MHP Ankara Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı seçim çalışmalarında Beypazarı’ndaki
çalışmalarını referans gösteriyor.  MHP Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş,
10 yılda Beypazarı`nı marke şehir haline getirdikleri-
ni, seçilmeleri halinde Ankara`yı da marka şehir
yapacaklarını her televizyon proğramında dile
getiriyor ve başarılı başkan dürüst başkan imajı ile
Ankaralıdan oy istiyor. Yapılan çalışmalar ve seçim
vaatleri ortada. Türkiye’de ilk defa ulusal bir basın
Beypazarı gerçeklerini yazabildi. Hep övülmeye
alışmış zihniyet böyle bir haber yayınlanınca bu
haber Beypazarı turizmni baltaladı denilerek AAKK
PPAARRTTİİ BBEEYYPPAAZZAARRII TTUURRİİZZMMİİNNİİ BBAALLTTAALLIIYYOORR,,
SSAABBAAHH GGAAZZEETTEESSİİ KKİİMMİİNN TTEETTİİKKÇÇİİLLİİĞĞİİNNİİ
YYAAPPIIYYOORR?? BBEEYYPPAAZZAARRIINNII KKÖÖTTÜÜLLEEMMEENNİİNN
KKİİMMEE NNEE FFAAYYDDAASSII VVAARR?? başlıklarıyla yine
kamuoyu etkilenmeye çalışılıyor. Sen Beypazarı’nı
ve Beypazarı’ndaki çalışmaları referans gösterirsen
birileride kalkar Beypazarı gerçeklerini yazar çizer.
Bu saldırı değil, Beypazarı’nı kötüleme değil
demokratik siyaset yapma hakkıdır.
Bu haber Beypazarı’na ve Beypazarı turizmine zarar
vermez. Bu haber ancak gerçekleri balçıkla sıvayan-
lara zarar verir’‘ denildi. 
Ankara merkezli yayın yapan SES TV’de de
Beypazarı Gerçeği haberi geniş yer aldı. Ses TV
haberinde de Sabah Gazetesine benzer haberler
yayınlanarak Beypazarı gerçeği yayınlandı.
Vatandaşların röportajları ile Ak Parti Belediye
Başkan Adayı Tuncer Kaplan ile DP adayı İbrahim
Demir’in röportajlarına da yer verildi. 
MHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Mansur Yavaş Beypazarı’nı referans gösterdikçe bu
tür haberlerin daha çok yayınlanacağı şimdiden
görülmeye başlandı. Önümüzdeki günlerde Mansur
Yavaş’ın 10 yıllık icraatlarının da TV ve Ulusal

Sabah Gazetesinin, Beypazarı Belediye Başkanı ve
MHP’nin Ankara Büyükşehir adayı Mansur Yavaş aley-
hinde yaptığı yayınlar gündeme bomba gibi oturdu.
Sabah’ın Ankara ilavesinde bu kez de manşetten,
"Beypazarı halkını ve tüm Türkiye’yi  kandıranların
maskesini düşürdük"  denildi. 
Geçtiğimiz ay ve yıllarda ise Sabah’ın önemli ismi Yavuz
Donat, henüz dört ay önce Mansur Yavaş için köşesinde,
"Beypazarı’nın çehresini değiştirdi. 10 yılda mucizeler
yarattı. Alkışı hak eden adam" diye yazmıştı. Sabah’ta 2
Eylül 2007 günü de ‘’Turizmin yükselen yıldızı Beypazarı’’
başlıklı bir haber yer almıştı.
Sabah’ın Ankara ilavesinin başına Adana’dan transfer
edilen Ersin Ramoğlu tarafından yapılan gazetede, son
zamanlarda Melih Gökçek’i  destekleyen çok sayıda yazı ve
haber dikkat çekiyor. İki gün peşpeşe MHP’li Yavaş aley-
hindeki haberlerden sonra, Ankara’da Sabah Gazetesi beda-
va dağıtılmaya başlandı.  Sabah’ın iki günlük Ankara
ekinde ‘İşte Beypazarı’ ve ‘’ Makyaj çıktı’’ manşetleri ile
MHP’li Yavaş eleştirildi. İlçede su sıkıntısı çekildiği,  çöp
dağları oluştuğu öne sürüldü.  
DDOONNAATT FFAARRKKLLII DDÜÜŞŞÜÜNNÜÜYYOORR 
Sabah’ın Ankara ilavesi manşetten Yavaş ve Beypazarı’nı
yerden yere vururken, gazetenin önemli ismi Yavuz Donat,
bugüne kadar yazdığı çok sayıda yazı ile Yavaş’ı
‘’Mucizeler yaratan adam’’ diyerek övdü. Donat’ın yazıları
şöyle:
2277 EEKKİİMM  22000088:: Alkışı hak eden adam, 10 yılda mucizeler
yarattı. Beypazarı'nı marka yaptı. Dünyaya tanıttı (…) 10
yıl önce hayallerim var diyerek halktan oy istemişti.
Belediye Başkanı seçilmiş ve tarihi Beypazarı'nın üzerinde-
ki ölü toprağını silkelemişti. Çalmadı çaldırmadı, 10 yıl
içinde mali durumu geriledi. Çocuklarını okutmakta zor-
landı. Bravo Mansur Yavaş. Beypazarı seni unutmayacak. 
99 HHAAZZİİRRAANN 22000088: Ankara'nın tarihi 3500 yıl öncesine
kadar uzanan ilçesi Beypazarı'nda festival vardı. Cumartesi
pazar on binler Beypazarı'na aktı. Mansur Yavaş uyuyan
Beypazarı'nı canlandıran, yurda ve dünyaya tanıtan, turistik
bir cazibe merkezi haline getiren başarılı bir yerel yönetici. 
55 HHAAZZİİRRAANN 22000066:: Ankara'nın 100 kilometre batısındaki
Beypazarı bir mucizeyi gerçekleştirdi. Ne yaptıysa Belediye
Başkanı Mansur Yavaş yaptı, halkla birlikte yaptı.
Beypazarı bir turizm bölgesi oldu. Bugün 1.500'den fazla
aile turizmden ekmek yiyor.
55 MMAAYYIISS 22000044:: MHP'li Avukat Mansur Yavaş, Beypazarı'nı
turizme açtı. Yurtdışından gelenler de var. Ankara'ya gelen
resmi heyetler de Beypazarı'na götürülüyor. Beypazarı  öyle
bir model ki... Batı'nın bile dikkatini çekmiş. Napoli'de
"Ekonomik kalkınmada Beypazarı modeli" konulu bir
toplantı düzenlenmiş. Yöneticilik eğitimi veren okulların
böyle yöneticilerden yararlanması lazım. 
2288 EEKKİİMM 22000011:: Beypazarı gerçek bir mucize. Bir örnek ve
model. Çağdaş bir yerleşim yeri.  Tebrikler Mansur Yavaş,
tebrikler Beypazarı..

MMeelliihh GGöökkççeekk’’ddeenn
İİbbrraahhiimm DDeemmiirr’’ee öövvggüü

basında yer alması muhtemel görünüyor. 
BBeeyyppaazzaarrıı’’nnaa kkööttüüllüüğğüü yyaappaann kkiimm??
AAnnkkaarraa’’ddaa sseeççiimm kkaazzaannmmaa aaddıınnaa BBeeyyppaazzaarrıı’’nnıı rreeffeerr--
aannss ggöösstteerreennlleerr mmii BBeeyyppaazzaarrıı’’nnaa kkööttüüllüükk yyaappııyyoorr
yyookkssaa BBeeyyppaazzaarrıı iillee iillggiillii hhaabbeerrlleerrii yyaappaannllaarr mmıı
BBeeyyppaazzaarrıı’’nnaa kkööttüüllüükk yyaappııyyoorr??!!....
Beypazarı’nda bu düşüncelerden dolayı da halk iki
kutba ayrıldı.  Bu haberlerin doğruları dile getirdiğini
savunanlar ve bu haberlerin Beypazarı turizmini bal-
taladığını savunanlar. Bakalım bu haberlerin etkisi
sandığa nasıl yansıyacak biz de merak ediyoruz. 
Bu haberlerin yayınlanması ve yayınlanmasına
devam edilmesi halinde MHP olarak Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanlığını alacağız bu yüz-
den saldırılar yapılmaya başlandı anti siyaseti
geliştirileceğe çalışılacak gibi görünüyor. 

TTRRTT 22’’ddee kkoonnuuşşaann AAnnkkaarraa BBüüyyüükkşşeehhiirr BBeelleeddiiyyee
BBaaşşkkaannıı MMeelliihh GGöökkççeekk BBeeyyppaazzaarrıı BBeelleeddiiyyee
BBaaşşkkaann aaddaayyıı İİbbrraahhiimm DDeemmiirr’’ii öövvddüü..
Gökçek; ‘’Beypazarı turizmini ilk başlatan ve
alt yapı çalışmalarını tamamlayan Eski Belediye
Başkanı İbrahim Demir’dir’‘ dedi.
Gökçek TRT2 deki konuşmasında; ‘’İbrahim
Demir yaptı, Mansur Yavaş sattı’‘ dedi.

SSAABBAAHH DDÖÖNNÜÜŞŞ YYAAPPTTII


