
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ev hanımları ve
genç kızların, göz nuru ve el emekleri ile yaptık-
ları el sanatları ürünlerini her Çarşamba sergileye-
bileceği bir oya pazarı kuruluyor.
Edremit Belediyesinin katkılarıyla Edremitli ev
hanımlarının ve genç kızların kurslarda ve
evlerinde yaptıkları el işi göz nurlarını pazarda
satarak ev ekonomisinde katkıda sağlayacak olan
oya pazarı, Yorgancılar Çarşısında 28 Ekim
Çarşamba günü saat 12.00'de törenle açılacak.
Edremit Belediye Başkanı Tuncay Kılıç, konuyla
ilgili açıklamasında, "Edremit Belediyesi Faruk
Serpil Parkı'nda ev hanımlarının üretip halka
satışa sunduğu 'Edremit Çeyiz Evi' geliştirilip,

ilçedeki üretici tüm ev hanımlarının katılımı
sağlanıp Edremit'te ülkenin ve bölgenin en büyük
'El Sanatları Satış Merkezi ve Oya Pazarı'nı
önümüzdeki Çarşamba günü hizmete sokacağız."
diye konuştu.
Başkan Kılıç, Beypazarı, Safranbolu, Kula ve
Gönen'deki gibi üretimi ve satışları Türkiye'ye
mal olmuş, ülkenin en büyük katılımlı 'El
Sanatları Satış Merkezi ve Oya Pazarı'nın
Edremitli ev hanımlarına ve genç kızlara hayırlı
olmasını diledi.
Edremit Belediye Başkanı Tuncay Kılıç,
"Hedefimiz, yerli kültürümüzü kaliteli üretim ile
ülke ve dünya pazarlarına açmak. Yaptığımız

araştırma sonucu Edremit'teki 'Edremit Çeyiz
Evi'ne 585 ev hanımı ve kızlarımızın evlerinde
ürettikleri nadide eserlerin satıldığını tespit ettik.
Bu sayıyı yetersiz buluyoruz ve Edremit dışında
üretilen eserlerin de Edremit'te kuracağımız 'El
Sanatları Satış Merkezi ve Oya Pazarı'nda
pazarlamayı hedefliyoruz" dedi.
Oya Pazarı'nda, Edremitli hanımların kurslarda ve
evlerinde yapmış oldukları dantel, nakış, örgü,
ahşap boyama, cam ve seramik boyama ev
mefruşat süsleme gibi el sanatlarına dayalı dallar-
da ürettikleri ürünleri kendileri satışa sunabilecek-
ler.

26.10.2009
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IIÞÞIIKKLLII TTAABBEELLAA
BBEEZZ AAFFÝÝÞÞ--BBRRAANNDDAA  AAFFÝÝÞÞ

DDiijjiittaall BBaasskkıı--TTaassaarrıımm

İİŞŞLLEERRİİNNİİZZ İİÇÇİİNN
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BBEEYYPPAAZZAARRII

HHAABBEERR 
ÝÝSSTTÝÝHHBBAARRAATT

TTeell::776622 5511 6633
MMÜÜHHÜÜRR VVEE

KKAAŞŞEELLEERRİİNNİİZZ
2200 DDAAKKİİKKAADDAA

TTEESSLLİİMM
TTeell::77662255116633

EEddrreemmiitt BBeelleeddiiyyee BBaaşşkkaannıı TTuunnccaayy KKııllııçç,, BBeeyyppaazzaarrıı,, SSaaffrraannbboolluu,,
KKuullaa vvee GGöönneenn''ddeekkii üürreettiimmii ÖÖrrnneekk GGöösstteerreerreekk OOyyaa PPaazzaarrıınnıı AAççttıı..

ARA SIRA

İİPPOOTTEEKKLLİİ YYÜÜRREEKKLLEERR
“Bize verilmeyen haklarımızın geri

alınmasına hep beraber elbirliği, kafa birliğiyle
atılalım. Bilmeliyiz ki haklar verilmez, ancak
büyük gayret, çalışma ve yorulmak bilmez bir
mücadele ile elde edilebilir”

Dr. Fazıl KÜÇÜK 
Eylül ayının gelmesi ile yazın kavuru-

cu sıcakları da kendisine gidecek bir yer
arayışına da girdi. Serin hava koşullarının
başlamasına karşın iç ve dış politik gelişmeler
serin havanın aksine alabildiğince ısınmak-
tadır.                    SSaayyffaa 33’’ddee

Merhaba sevgili dostlar!
Geçen gün karşılaştığım bir arkadaşım: “-Hocam
yazılarınızı keyifle okuyoruz. Ama bazı katkılar
sağlamak istesek de pot kırmaktan çekinerek yaza-
mıyoruz.” dedi. Sebebini sorunca şakaya getirerek
deşifre olursak arkadaşlarca mizah konusu ola-
cağından bahsetti. Göz önünde olmaktan hoşlan-
madığını söyledi. Aslında bu esprili diyalog,
toplumumuzun fikirlerini ortaya koyma konusun-
da ne kadar çekingen davrandığının çok önemli
bir göstergesi. YYaazzııssıı SSaayyffaa 22’’ddee

Beypazarı’nda Yıllık Toplam
Yağış Verileri | Aylık Normal
Yağış Dağılımı 

HHaabbeerrii SSaayyffaa 44’’ddee
Beypazarı Hava Durumu 

HHaabbeerrii 44’’ddee

Ahmet GÖKSAN
a.goksan@hotmail.com

Beypazarı Devlet
Hastanesine Yenidoğan
Çocuklara İşitme Cihazı

HHaabbeerrii 22 ddee
Aylık 1500 kilo gümüş
işleniyor HHaabbeerrii 22’’ddee

MMiimmaarrllaarr OOddaassıı GGeenneell
BBaaşşkkaannıı TTuunnaa::
Beypazarı'nın nüfusu art-
madığından belediye
başkanı eski yapıları bir bir
restore ediyor. Ama hızlı
göç alan Osmaniye'de
belediye başkanı ne
yapacak?..      HHaabbeerrii 44’’ddee

B.B.P Beypazarı İlçe
Başkanlığından

Basın Açıklaması
HHaabbeerrii 22’’ddee

Park Maden Sahasında
İş Kazası 1 Ölü 1 yaralı

HHaabbeerrii 22’’ddee

Hamzalar Kavşağında
Trafik Kazası HHaabbeerrii 22 ddee
Karacaören Köyünde Ev Yangını

HHaabbeerrii SSaayyffaa 22’’ddee
Beypazarı’nda Elektrik
Kesintisi            HHaabbeerrii 22’’ddee

Özbekistan
Cumhuriyeti'ndeki yatırım
ortamı ve Türkiye
Cumhuriyeti ile ekonomik
işbirliği konulu konferansa
Beypazarılı işadamlarıda
katıldı.  HHaabbeerrii 22’’ddee

Türk Dünyası İnsan
Hakları Derneği’nin
Sohbet ve Bilgilendirme
Toplantıları Devam
Ediyor HHaabbeerrii 33’’ddee

İstanbul Beypazarı ve
Yöresi Derneği
Üniversiteli Gençlere
Sahip Çıkıyor. 33’’ddee
Mustafa Eryiğit
Yüzleri Güldürmeye
Devam Ediyor. 33’’ddee

YYEENNİİ HHAASSTTAANNEE BBİİNNAASSII
YYAAPPIIMM İİHHAALLEESSİİ YYAAPPIILLDDII
Yeni hastane binası ihalesi 08.10.2009 tarihinde
TOKİ konferans salonunda yapılmış olup, sonuç
değerlendirme aşamasındadır. Tüm
Beypazarı’mıza hayırlı olsun…   99..1100..22000099

88 OOKKUULL BBEEYYAAZZ
BBAAYYRRAAKKLLAARRIINNII
TTÖÖRREENNLLEE AALLDDII..
2006 yılında Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim
Bakanlığınca imzalanan protokolle uygulamaya
konulan "Beyaz Bayrak" projesinin üçüncü
yılında Ankarada kriterlere uyan okullara ödül-
leri Jale Tezer Kolejinde düzenlenen törenle ver-
ildi. Beypazarından 8 okulun Beyaz Bayrak
aldığını geçenki sayımızda duyurmuştuk.
Anadolu Öğretmen Lisesi, NKV Anadolu
Lisesi, Beypazarı Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi,
Gazipaşa İlköğretim Okulu, Kemal Milaslı
İlköğreitm Okulu, Halide Edip Adıvar Anaokulu
ve Özel Beypazarı Samanyolu İlköğretim Okulu
Beyaz Bayrak aldılar. Okullarımızı tebrik eder,
başarılarının devamını dileriz... 

ÇÇAAYYIIRRHHAANN''DDAA TTRRAAFFİİKK KKAAZZAASSII
11 ÖÖLLÜÜ 22 YYAARRAALLII
Nallıhan'a Bağlı Çayırhan Beldesinde Dün gece
meydana gelen kazada 1 Kişi Öldü 2 Kişi
Yaralandı 
Nallıhan'dan Çayırhan'a gelen İsmail Özkan
Yönetimindeki  06 LMS 55 Plakalı araç,
Çayırhan merkezde yolda bulunan direğe çarptı.
Yanında 2 kişinin daha bulunduğu Özkan'ın
hayatını kaybettiği,diğer 2 kişinin ise  Beypazarı
Devlet Hastanesi Acil servisinde tedavi altına
alındığı öğrenildi. 24.10.2009

SSiiyyaasseettççiilleerree TTaavvssiiyyeelleerr
İsmail Hakkı KAR (İnsan İlişkileri Ustası)

BBeeyyppaazzaarrıı TTiiccaarreett OOddaassıı iişş aarraayyaannllaa
iişşççii aarraayyaannllaarrıı bbuulluuşşttuurruuyyoorr..

İŞ Arayanla, İŞÇİ Arayanları Buluşturuyoruz...
Beypazarı Ticaret Odası, verdiği hizmetlerinin yanına
bir yenisini daha ekliyor: “ Doğru iş, Doğru Çalışan”
Son yıllarda artan işsizlik, ara eleman sıkıntısı ve
kalifiye elemanların işsiz kalmasına seyirci kala-
mayan Beypazarı Ticaret Odası, yeni bir hizmete
daha imza atıyor. Oda bünyesinde oluşturulacak
Doğru iş, Doğru çalışan Masası sayesinde, hem oda
üyeleri aradıkları ara elemana daha kolay ulaşacak
hem de içemizde işsiz olan ya da iş arayan kalifiye

eleman ve gençlerimiz daha kolay iş sahibi olacaklar.
Beypazarı Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, 01 Haziran
2009 tarihinden itibaren hizmete girmesi düşünülen
Doğru İş, Doğru Çalışan Masası’nın asıl amacı iş
arayanla işçi arayan üyeleri bir araya getirerek buluş-
turmak. BTO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın H.
Necdet ÇALIŞKAN, sistemin işleyişi hakkında şu
bilgileri verdi: Öncelikle iş arayanlar bizzat odamıza
müracaat ederek, kendilerine sunulan İş Başvuru
Formunu dolduracaklar ve odamıza teslim edecekler.
Formun teslimiesnasında kendileri ile kısa bir
mülakat yapılarak formları teslim alınacak. Odamız
Genel Sekreterliğince oluşturulacak dosya sayesinde
işçi arayan oda üyelerimiz bu dosyayı inceleme
imkanına sahip olacaklar. Aradıkları niteliklere sahip
işçi tespit etmeleri durumunda her iki tarafı bir araya
getirerek buluşturup konuşmalarını sağlayacağız.
BTO yönetimi olarak tamamen tarafsız olacağımız ve
hiçbir müdehalede bulunmayacağımız bir sistem ola-
cağı garantisi veren Sayın ÇALIŞKAN, tamamen
adil, herkese ve her şahsa eşit mesafede olacaklarını
bildirdi.

HHaavvuuçç üürreettiicciissiinniinn
ggöözzlleerrii bboozzuukk ççııkkttıı
Türkiye`nin havuç ihtiyacının yarısını
karşılayan Beypazarı`nda vatandaşların, göz
için çok faydalı olduğu bilimsel olarak tespit
edilen havucu yetiştirdiği halde tüketmediği
ortaya çıktı.
Dünya Göz Hastanesi tarafından yapılan göz
taramasında halkın çoğunluğunun gözlerinin
bozuk olduğu belirlendi. 
Beypazarı Belediyesi ve Dünya Göz
Hastanesi işbirliği ile ilçe merkezinde üç gün
boyunca ücretsiz göz taraması yapıldı. Dünya
Göz Hastanesi doktoru Ersel Özkılıç, `Üç gün
boyunca yaklaşık 500 hastayı muayene ettik.
Muayeneye gelen hastalarımızın birçoğunda
görme bozukluğu ve katarak tespit ettik.`
dedi. Hastalara önerilerde bulunan Özkılıç,
göz taramasına halkın yoğun ilgi gösterdiğini
belirtti. 
Belediye Başkanı M.Cengiz Özalp de,
`Sağlıklı bir toplum oluşumu için belediye
olarak faaliyetlerimiz devam edecek. Dünya
Göz Hastanesi Müdürü Hüseyin Kılavuz`a
Beypazarı`na yaptıkları katkıdan dolayı
teşekkür ederim.` dedi.

İİSSTTAANNBBUULL BBEEYYPPAAZZAARRII VVEE YYÖÖRREESSİİ DDEERRNNEEĞĞİİ
ÜÜNNİİVVEERRSSİİTTEELLİİ GGEENNÇÇLLEERREE SSAAHHİİPP ÇÇIIKKIIYYOORR

1995 yılında kurulan Beypazarı ve Yöresi Dayanışma
derneği, Beypazarı'lı bir çok öğrenciyi bir araya

getirmeye, öğrenim için İstanbul'a gidenlere yıol
göstermeye devam ediyor.

Dernek Prof.Dr.Nermin Uysal başkanlığında
İstanbul Kadıköy'de faaliyet gösteriyor. Derneğin
faaliyetleri kapsamında 7 Kasım Cumartesi Saat
14:00 te Kadıköydeki dernek binasında Beypazarılı
öğrenciler yine bir araya gelecekler.

Beypazarı ve Yöresi Dayanışma Derneği'nin amaç
ve faaliyetlerini, İstanbula gittiği ilk zamanlar
yaşadığı ve her öğrencinin yaşadığı sıkıntıları dernek
koordinatörü Meral Armutçu  şöyle dile getiriyor ; 
2001 yılında üniversite eğitimim sebebiyle geldim
İstanbul’a, ilk defa gelmiştim, ÖSS hazırlanma sürec-
imde aileme; "nasılsa kurtulacağım Beypazarı'ndan,
istediğimi yapabileceğim" diye söyleniyordum.

Meğer ailemden ilk defa ayrı kalacak ben için, ne
kadar da zormuş. Daha Beypazarı'nda başlamıştım
ağlamaya hemde bütün yolculuğum boyunca,
İstanbul’a varana kadar. "Aman dikkat, büyük şehir,
kalabalık şehir, kapkaç olur, kaçırırlar, yol bilmezsin
iz bilmezsin, tanımadıklarınla konuşma" ve daha
bunun gibi birsürü nasihat... 
İlk iki haftam sürekli ağlayarak gecti. Bu şehir beni
üniversite eğitimi görme düşüncemden bile vazge-
cirmeye başlamıştı. Kimseyi tanımıyordum, hiç
arkadaşım yok, üniversitedekiler garip garip insanlar,
onlardan bana arkadaş olmaz,  koskoca şehirde
yapayalnızdım.  Farklı bir çevreyle tanışmanın ver-
miş olduğu bir çeşit uyum problemiydi. 

HHaabbeerrii 33’’ddee
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HHAAMMZZAALLAARR
KKAAVVŞŞAAĞĞII''NNDDAA
TTRRAAFFİİKK KKAAZZAASSII
Hamzalar Kavşağı'nda 31,10,2009 akşamı saat 18:00
sularında meydana gelen trafik kazası maddi hasarla
atlatıldı.

06 ZRE 42 Plakalı Mercedes marka otomobille
06 RHY 91 plakalı Opel Marka otomobilin
çarpışarak savrulmaarı sonucu araç sürücüleri
kazadan yara almadan kurtuldu.Araçlarda maddi
hasar meydana geldi.   31.10.2009

KKAARRAACCAAÖÖRREENN
KKÖÖYYÜÜ''NNDDEE EEVV
YYAANNGGIINNII !!
04.11.2009 tarihinde Saat 17:00 sularında
Karacaören Köyü'nde çıkan yangına ilk müdaheleyi
Beypazarı İtfaiyesi Yaptı. 

Saat 17:00 sularında Beypazarı'nda Karacaören
Köyü'nde büyük bir yangın olduğu öğrenildi.  

Karacaören Köyü Muhtarı İbrahim Göktaş'ın
kardeşi Ülfet Göktaş'a ait olduğu öğrenilen ev tama-
men kullanılamaz hale gelirken, çevre evlerede
sıçrayan yangın olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan
Beypazarı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kon-
trol altına alındı.Yakınındaki bir evin içindende
dumanların çıktığını gören itfaiye ekipleri evin cam-
larını kırarak içeriye girdiler. Yoğun duman
nedeniyle köylülerinde yangına müdahele etmesi
zorlaştı.

Köylüler tarafından evde oturan Ülfet
Göktaş'ın akli dengesinin yerinde olmadığı ve
yangını kendisinin çıkardığı iddia edildi. 

Beypazarı Belediyesi itfaiye ekiplerini, yangının
çevre evlere sıçramadan  söndürmesi ve gayretli
çalışmalarından dolayı kutluyoruz.

Beypazarı’nda
Elektrik Kesintisi
Ankara'nın bazı bölgelerinde yıllık periyodik hat
bakım-onarım ve işletme çalışmaları nedeniyle
Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri elektrik kesintisi
uygulanacak. 
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan açıkla-
maya göre, Yenimahalle, Etimesgut, Mamak,
Altındağ, Beypazarı, Gölbaşı ilçelerine bağlı bazı
mahallelere, 9 Kasım Pazartesi, 10 Kasım Salı, 11
Kasım Çarşamba günleri elektrik verilemeyecek.
06.11.2009

PPAARRKK MMAADDEENN
SSAAHHAASSIINNDDAA İİŞŞ
KKAAZZAASSII
11 ÖÖLLÜÜ 11 YYAARRAALLII
Çayırhan Park Maden sahasında bir işçi öldü, bir işçi
yaralandı.
Alınan bilgiye göre işletmenin Çömlektepe Bölgesi
C sektörü sahasında 24:00 - 08:00 vardiyasında
meydana geldiği öğrenilen iş kazasında, insan ve
malzeme nakliyatında kullanılan raylı sistem olan
(kulikar) makinesine sıkıan Serkan Korkmaz adlı
işçi olay yerinde öldü.Yunus Alper isimli işçide
yaralandı.Alper'in hastanede tedavi altına alındığı
öğrenildi.                                                5.11.2009

BBEEYYPPAAZZAARRII DDEEVVLLEETT
HHAASSTTAANNEESSİİNNEE
YYEENNİİDDOOĞĞAANN İİŞŞİİTTMMEE
TTAARRAAMMAA CCİİHHAAZZII
Beypazarı Devlet Hastanesine Yenidoğan işitme
tarama cihazı alınarak kurulduğu belirtildi. Bundan
böyle yenidoğan bebeklere işitme taraması yapıla-
bilecek. Beypazarı’na hayırlı olsun...    6.11.2009

ÝÝÞÞTTEE GGAAZZEETTEE BBUU YYAAAA......
HHaabbeerrlleerr ÝÝnntteerrnneettttee

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
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:: OOrrttaa AAnnaaddoolluu BBaasskkıı TTeessiissii

TTeell--FFaaxx::776622 5511 6633  BBeeyyppaazzaarrýý//AAnnkk..

ÝÝmmttiiyyaazz SSaahhiibbii::OOrrttaa AAnnaaddoolluu GGaazzeetteecciilliikk AA..ÞÞ.. aaddýýnnaa KKeemmaall ÇÇeelleenn 
GGeenneell YYaayyýýnn YYöönneettmmeennii :: KKeemmaall ÇÇEELLEENN

0066 KKaassıımm 22000099  CCuummaa YYIILL::55  SSAAYYII::225533

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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fen bundan vaz geçin. Üstün olduğunuza karşınızda-
ki karar versin. Sizi önce gönlüne, sonra fikrine koy-
sun. Buna siz karar vermeyin. 
Sizlerin bunlara ekleyeceğiniz tecrübeleriniz vardır.
Bunları maillerinizle ulaştırmanızı bekliyorum. Kaldı
ki her zaman söylerim: İnsanı tam olarak tarif etmek
asla mümkün olmayacaktır. Burada paylaştıklarımız
ipuçlarından ibarettir. Fakat oldukça yol gösterici
emarelerdir. Nasipse gelecek yazımızda kaldığımız
yerden devam ederiz. Sağlık, huzur ve başarılı bir
hafta diliyorum. Umut, esenlik ve sevgiyle…   

“Bu yazı, mahalli idareler seçimleri arifesinde
yazılmıştır.”

BBÜÜYYÜÜKK BBİİRRLLİİKK PPAARRTTİİSSİİ
BBEEYYPPAAZZAARRII İİLLÇÇEE BBAAŞŞKKAANNLLIIĞĞII’’NNDDAANN

BBAASSIINN AAÇÇIIKKLLAAMMAASSII

Yeni ilçe yönetim kurulumuz tanışma ziyaretler-
ine devam ediyor. Bu kapsamda yönetim kurulu-
muzdan bazı üyelerimiz ilçemiz yöneticilerini
13/10/2009’da ziyaret etti.

İlçe Tarım Müdürlüğümüzü ziyaret eden yönetim
kurulu üyelerimiz müdürümüz Sn. Beytullah
Ertan Bey ile görüştü. Görüşmede ilçemiz
tarımıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Tarım müdürlüğümüzün ziyaretini İlçe Milli
Eğitim müdürlüğümüzün ziyareti takip etti.
Müdürümüz Sn. Ahmet Temur Bey şahsında
hemşehrilerimize 2009-2010 eğitim öğretim
yılının hayırlı olması dilekleri iletildi. Kitap
okuma sevgisinin artırılması, okuyan, düşünen ve
fikir üreten bir gençlik için öğrencilerimize
doğum günlerinde kitap hediye edilmesinin fay-
dalı olacağı dile getirildi.

Orman İşletme Müdürümüz Sn. Hüseyin Çinko
da makamında ziyaret edildi. Müdürümüzden
Muhsin Yazıcıoğlu ormanı kurulması için nelerin
yapılması gerektiği hakkında bilgi alındı.

Son olarak İlçe Kaymakamımız Sn. Hikmet
Aydın ziyaret edildi. Kaymakamımızın ilçemize
hastane kazandırılması için gayretlerini ilçe yöne-
tim kurlumuz her zaman taktirle anmaktaydı.

Ziyaretlerde Merhum Başkanımız Muhsin
Yazıcıoğlu’nu tanıtıcı kitap hediye edildi. İlçe
yöneticilerimizi ziyaretlerimiz gelecek günlerde
de devam edecektir. İlçe yöneticilerimizden ve
memurlarımızdan en fazla hizmeti almak, Onların
birikim ve yeteneklerini projelere döndürüp
hemşehrilerimizin refahına, huzur ve güvenliğine,
eğitimine katkılarını artırmaları, rutin hizmet
kalitelerini yükselmesi için ilçemizdeki tüm parti
yöneticilerine ve hemşehrilerimize görev düştüğü
kanısındayız. Biz amir ve memurlarımızın hayırlı
hizmetlerine destek vermeli, onları
heveslendirmeli ve önlerini açmalıyız
düşüncesindeyiz.

Bu vesile ile ilçemize layıkıyla hizmet gayreti
içinde olan tüm yönetici ve memurlarımıza
şükranlarımızı sunarız.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
BEYPAZARI İLÇE YÖNETİM KURULU

Adına
Yönetim Kurulu Başkanı

Turhan Yılmaz 
BBP MDK Üyesi

Yusuf Ayan

SİYASETÇİLERE TAVSİYELER – 8
Merhaba sevgili dostlar!
Geçen gün karşılaştığım bir arkadaşım: “-Hocam yazılarınızı keyifle okuy-
oruz. Ama bazı katkılar sağlamak istesek de pot kırmaktan çekinerek yaza-
mıyoruz.” dedi. Sebebini sorunca şakaya getirerek deşifre olursak arkadaşlar-
ca mizah konusu olacağından bahsetti. Göz önünde olmaktan hoşlanmadığını söyledi. Aslında bu esprili diya-
log, toplumumuzun fikirlerini ortaya koyma konusunda ne kadar çekingen davrandığının çok önemli bir
göstergesi. Sanıldığı gibi bu sadece siyasilerde değil, çoğunluk kitlelerin açmazı, fobisi. Gizleyeyim derken ne
kadar ifşa ettiğimizi bilsek… sustuğumuzda beden dilimizin daha çok konuştuğunun farkına varsak, işte bunu
anlasak çok şey kazanmış olacağız.
Arkadaşımın bu samimi, ama mahcup itirafını çoğumuzun ortak derdi. Pekâlâ, derdini bilen sadece bilmekle
yetinse derman bulabilir mi? Eğer bulabiliyorsa doktora, ustaya, eğitmene, velhasıl dermanı bilen kişiye ne
gerek var?! Elbette işin aslı bu değil. Öncelikle sorunla yüzleşip, çare cesaretini göstermemiz gerekiyor. Sizce
de öyle değil mi? Sonrasında şu sloganı tekrarlamamızda bir sakınca olmadığını düşünüyorum: “Korku,
korkaktır”. Eğer ondan korkmazsanız, o sizden korkar. Yoook eğer siz korkarsanız, size karabasan gibi çöker.
Bilirsiniz, cesaret sadece aktif olmak değildir. Gerekli bilgileri öğrendikten sonra o işin üzerinde pratik yap-
mayı gerektirir. Yani uzmanlaşmanın yapılan tekrarlarla geldiğini idrak etmeliyiz. 
Hatırlarsanız, biz sessiz kalsak da bedenimizin konuşmaya devam ettiğinden bahsetmiştik. Sizlerden gelen
maillerde, bazı insanların duygu ve düşüncelerini belli etmediğinden bahsediyorsunuz. Evet, bu doğru. Böyle
kişilere rastlamak mümkün. Ancak sayıları oldukça az olduğunu unutmamak gerek. Halk arasında “Poker
Surat” dendiğini duymuştum. Gerçektende onların neler düşündüğünü ve hissettiğini anlamak çok zordur. Geri
kalan büyük çoğunluğun beden sinyallerine bakarak, duygu ve düşüncelerini anlamamız mümkündür.
Böylelikle takınacağımız tavrımızı belirlememiz ve doğru iletişim yöntemlerini kullanmamız çok daha kolay
olacaktır. Bunları olumlu, olumsuz ve nötr (tarafsız) sinyaller üst başlıklarında inceleyebiliriz. Geçen yazıda
olumlu beden sinyallerini incelemiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim.
Olumsuz beden sinyalleri:
— Elleri göğüs hizasında kenetleme, “Ben düşüncelere kapalıyım” veya “Bu işi en iyi ben bilirim senin
düşüncelerine ihtiyacım yok!” mesajını muhatabınıza iletmenin en kestirme yoludur. Hele bunu mimiklerini-
zle desteklerseniz, sizin başka olumsuz bir hareket yapmanıza gerek kalmaz. Size garanti veriyorum, hızla
münakaşa ortamına girebilirsiniz. 
— Tokalaşırken cansız tutma (ölü balık), “Her neyse tokalaşayım bari!” demenin pratik yoludur. Veya cesaret-
sizliğin işaretidir.
— Ceket yakasından tutarak başparmağı dik tutarak öylece durmak, “Buranın efesi benim, varmı bana yan
bakan!” mesajının sessizce ama güçlü alarak herkese ilan edilmesidir. Bunu isteyen bir siyasi olacağını san-
mıyorum. Tabi seçilmek istiyorsa.
— Konuşurken başka bir tarafa bakmak, siz konuşuyorsanız “Sözlerime inanmayın” anlamına, şayet dinliyor-
sanız, “ Öfff!! Bitir de ben konuşayım” demektir. “Sana çok fazla değer vermiyorum” anlamına da gelebilir. 
— Sandalyelere yan oturma, yandan bakmak, saygısızlığın dik alasıdır.
— Önündeki eşyalarla oynamak, “Acelem var” veya “Bitir şu konuşmayı sıkıldım” demektir.
— Önündeki eşyaları sertçe vurmak, “Öfff! Yetti artık, şimdi elimden bir kaza çıkacak!” anlamına gelir.
— Parmakları kenetleme ve oynatmak, “Bu işleri senden daha iyi bilirim. Sabırsızlanıyorum.” Fikrini ifade
eder.
— Oturduğu yerden geriye doğru atak yapmak, “Hadi canım sende! Saçmalıyorsun” anlamına gelir.
— Başı ve kaşları yukarı kaldırmak, kibirlilik veya aşırı bilgiçlik işaretidir.
— Başı hafif eğerek gözlük üstünden bakmak (komiser veya hakim bakışı), “Sorgulama hakkı benimdir.
Şimdi söyle bakalım….” Mesajı iletir.
— Parmaklarla trampet çalmak, “Bitir de bir an önce gideyim” anlamına gelir.
— Başı yukarı doğru kaldırmak, kibirlice davranışın en belirgin işaretidir. 
— Elleri baş arkasına kenetlemek. Karşılıklı samimiyet yoksa küstahça meydan okumanın kibarca ifadesidir.
— Dinlerken zaman zaman başı hafif yana çevirmek. “Acaba doğru mu söylüyorsun? Şüpheliyim!.”
— Kıpırdamadan gergin bir şekilde bakmak. “Asla aynı düşünmüyorum” 
— Ayak ve el kilitleme. “Karşı fikirlere kapalıyım veya fikirlerinden ürktüm. Kendimi korumalıyım”
— Kinayeli (alaycı) tebessümü açıklamaya gerek var mı?
— Omuz silkmek, “Konu beni ilgilendirmiyor. Bu senin sorunun, beni ilgilendirmiyor.” anlamlarına gelmekle
beraber, yüz ifadesi ile tam anlam kazanır. 
Olumlu / Olumsuz beden sinyalleri:
— Elleri kenetleyip gülümsemek, “Ne kadar anlatırsan anlat, ben bildiğimi yaparım” veya “Üzerime gelme
kardeşim! Senden çekiniyorum.. anlasana!” demenin ince mesajıdır. 
— Burun sıvazlamak, “Sinirleniyorum” veya “Utanıyorum, heyecanlanıyorum, sabırsızlanıyorum”
demenin sessizce olanıdır.
— Göz temasını kesip yere bakmak, “Bu konuda konuşacaklarım var! İzin ver, konuşayım.” anlamına
gelebilir.
— Eli çene altına alıp dinlemek, genellikle “Ne hoş insan, ona hayranım” veya “Çok sıkıldım. Buradan kalk-
sam bana hoş bakmazlar. Öff! Bitirse de çıkıp gitsem” Bu mimikleri okuma ile netleştirebileceğiniz bedensel
sinyallerdir.
— Eli çene altına, parmaklarla ağzı kapatarak, burun altında tutmak, “Hımm.. dur bakalım, ne kadar bilgilisin.
Seni bir tartayım.” anlamına gelir.
— Başı iki yana hafifçe sallamak, “Emin değilim.. bilmem ki.. bir türlü karar veremedim.” 
— Başı iki yana seri olarak çevirmek, mimiklerin durumuna göre “Benim için sorun yok.” Veya “Asla ola-
maz!” manasına gelebilir.
— Kolu arkadan ve yukarıdan tutmak, genellikle hanımlarda görülen davranış çeşididir. Özgüven eksikliği
sinyalidir.
— Tek eli omuzun üstüne koymak, karşı tarafa hâkimiyet kurmanın en belirgin işaretidir. Siyasiler olarak lüt-
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Stratejik Düşünce Vakfı'nın
Düzenlediği,Özbekistan Cumhuriyeti'ndeki
yatırım ortamı ve Türkiye Cumhuriyeti ile
ekonomik işbirliği konulu konferansa
Beypazarılı işadamlarıda katıldı.

İlçemizden Beypazarı Düşünce
Platformu adına Erdal Bozkurt katılırken,
işadamlarımızdan Recep Göçmen ve Makina
Mühendisi Ahmet Bey katıldı.
Toplantıya emekli Amerikan Büyükelçimiz
Nusret Kandemir, Türkiye Özbekistan
Büyükelçisi Ulfat Kadirov konuşmacı olarak
katıldı.Kültürel ticari ilişkiler ve iş imkanları
konuşuldu.Üçel Karasör Sahibi Recep
Göçmen Vagon Konteyner imalatı ile ilgili
görüşmeler yaptı.                       2266..1100..22000099

ÖÖzzbbeekkiissttaann CCuummhhuurriiyyeettii''nnddeekkii
yyaattıırrıımm oorrttaammıı vvee TTüürrkkiiyyee
CCuummhhuurriiyyeettii iillee eekkoonnoommiikk
iişşbbiirrlliiğğii kkoonnuulluu kkoonnffeerraannssaa
BBeeyyppaazzaarrııllıı iişşaaddaammllaarrııddaa

kkaattııllddıı..

Aylık 1500 kg gümüş işleniyor..
Beypazarı Bakırcılar ve Kuyumcular Odası
Başkanı Hüsnü ÜNLÜ " Beypazarında aylık
1500kg Gümüş işleniyor İstanbuldan sonra en
çok Gümüş işleyen Beypazarıdır "dedi
Beypazarı Bakırcılar ve Kuyumcular Odası
Başkanı Hüsnü ÜNLÜ " Beypazarında aylık
1500kg Gümüş işleniyor İstanbuldan sonra en
çok Gümüş işleyen Beypazarıdır "dedi 
Başkan Ünlü "Beypazarında 100 Gümüşcü

bulunuyor bunlardan 50 tanesi atölye 50 ise vit-
rin gümüşcüsü olarak hizmet veriyor. 
Bu işyerlerinde 150 kişi çalışıyor ve Aileleri ile
ortalama 1500kişi bu sektörden geçimi saglıy-
or,ayrıca 20 atölyemizde en son teknoloji ile
makina gümüşü imal ediyor "dedi 
İşlerin durgunlugundan bahseden Başkan Ünlü
"Üretim çok satış bu günlerde düşük "dedi.

28.10.2009
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“Bize verilmeyen haklarımızın geri
alınmasına hep beraber elbirliği, kafa bir-
liğiyle atılalım. Bilmeliyiz ki haklar verilmez,
ancak büyük gayret, çalışma ve yorulmak
bilmez bir mücadele ile elde edilebilir”

Dr. Fazıl KÜÇÜK 

Eylül ayının gelmesi ile yazın kavuru-
cu sıcakları da kendisine gidecek bir yer
arayışına da girdi. Serin hava koşullarının
başlamasına karşın iç ve dış politik gelişmeler
serin havanın aksine alabildiğince ısınmak-
tadır. Bölgenin bir ateş çemberinden geçmekte
olduğu noktada adada ikinci tur görüşmelere
geçiliyor. 
Burada yanıtının aranması gereken soru, “Bu
güne değin elde edilen kazanımlar nelerdir”.
Bu sorunun yanıtının verilmesi gerekmektedir.
Aradan geçen 60 yılı bir köşeye koysak bile
son bir yılda elde edilen kazanımların
konuşulması, tartışılması ve değer-
lendirilmesinin yapılması gerekiyor. Aksi
halde  = ki genel kanı bu noktadadır = son bir
yıl içinde havanda bol miktarda suyun
dövülmesi, ortalık yere çıkmış olacaktır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına
görüşmeleri yürütenler, dünyaya ve ulus-
lararası tüm kuruluşlara çözümü isteyen ve
zorlayan taraf olarak görüntü vermiştir. Bu
görüntünün uluslararası sorunlarda, özellikle
AB ile sürdürülen müzakerelerin karar aşa-
masına geldiği noktada, Türkiye’nin elini
güçlendireceği beklentisi ile yapıldığını söyle-
mek istiyoruz.
Böylesi bir görüntüyü vermiş olmakla, Kıbrıs
Türklerine ek bir avantajı sağladığı ne yazık ki
söylenemez. Aynı şekilde Türkiye’nin ulus-
lararası sorunlardaki konumunda da hiçbir
rahatlamayı sağlayamamıştır. Nisan 2004 yılı
referandumu öncesinde, Kıbrıs Türkleri de
benzer görüntüyü vermeye zorlanmışlardır.
Referandum öncesinde verilen tüm sözlerin
hiç birisinin tutulmadığı unutulmamıştır.
Güzel ülkemin tüm siyasetçileri de bundan
duydukları rahatsızlıkları sıklıkla dil-
lendirmişlerdir. Ki yaptıkları doğru idi. Çünkü
halkın düşünce ve isteklerine tercüman oluyor-
lardı. Böyle konuşmalarına karşın adada kuşku
bulutları dolaşmakta mıdır ne…
24 Nisan 2004 referandumdan sonra Kıbrıs
Türklerinin ensesinde boza pişirircesine uygu-
lanan dışlanma ve izolasyonlar daha da ağır-
laştırılarak sürdürülmektedir. Kıbrıs
Türklerinin bu uygulamaları hiçbir zaman hak
etmediklerini yinelemek istiyoruz. Görüşme
masasından kalkmamanın bedeli bu olmasa
gerek. Dünyada kazanıldığı söylenen sempati,
züğürt tesellisinin ötesinde oluyor mu ne…
Esmer tenli vatandaş referandum sonuçlarını
değerlendirdiği ve BM Güvenlik Konseyine o
günlerde sunduğu raporunda, “Kıbrıs Türkleri
üzerindeki gereksiz kısıtlama ve izolasyon-
ların kaldırılması gerekir. Bu Güvenlik
Konseyinin kararına aykırı değildir” diye
yazıyordu.
Kıbrıs’ın garantörü olan İngiltere’nin şaşı olan
bakışı bu noktada bir kez daha ortalık yere
çıkmaktadır. Rumlara ait olan Kıbrıs Hava
Yolları’nın uçakları Londra’ya doğrudan
uçuşlarını sürdürmektedirler. Buna karşın
Kıbrıs Türk Hava Yolları ve CTA Holidays
Ltd’in uçaklarına gerekli izni vermemekte
direniyorlar.
Kıbrıs Barış Harekatları sonrasında kurulan
şirket, bu konuda 35 yıldır hukuk mücadelesi
vermektedir. Bu ambargoyu kırabilmek adına
geçtiğimiz aylarda İngiliz Yüksek
Mahkemesi’ne yaptığı başvurusu, bir süre
önce reddedilmiştir. İngilizlerin, bir insan
hakkı olan yolculuk etme özgürlüğünü kısıtla-
maları, Yüce İngiliz adaletinin göstergesi
oluyor mu ne…
BM Güvenlik Konseyi’nin, “Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nin tanınmamasına” ilişkin
kararını, görevde bulunduğu süre içinde
ortadan kaldırtmak için hiçbir çalışmayı yap-
mamış olan esmer tenli vatandaşın önerisinin
ciddiye alınacak bir yanının olmadığını vurgu-
lamak istiyoruz. 
BM Güvenlik Konseyi’nin üyesi olan
Türkiye’nin eline altın bir fırsat geçmiştir. Son
olarak Sevgili Ertuğrul Apakan Türkiye’yi
temsil etmek üzere atanmıştır. Kıbrıs konusun-
daki uzmanlığı herkesçe kabul edilen sevgili
Apakan’a bu konuda ciddi anlamda çok iş
düşmektedir. Kendisine kolaylıklar ve
başarılar diliyoruz.
Kıbrıs davasının çözümü konusunda, kırmızı
çizgilerimiz vardı yoktu tartışmalarını doğru
bulmuyoruz. Bu yaklaşımın artık çok gerilerde
kalması gerekmektedir. Ortak payda ve nok-
tamız olan Kıbrıs, ulusal bir dava ise güzel
ülkemin siyasetçileri alanlar sizleri bekliyor. 
Anadolu’nun güzel insanlarının düşüncelerini
bir kez daha öğreniniz. Onların görüş ve
düşünceleri sizlerin yolunuzu aydınlatacaktır.
Gelinen bu noktada yüreklerinizi kimseye
ipotek vermeyiniz…
Karşı taraf çirkin olan yüzlerini daha da
çirkinleştirerek yeni oyunlara başladılar bile.
Uyduruk bazı gerekçelerle 2. tur görüşmelere
katılmamak için adeta mızıkçılık yapıyorlar… 
SEVGİ ile kalınız…

04 Eylül 2009  -  Ankara  -

AARRAA SSIIRRAA
Ahmet GÖKSAN

a.goksan@hotmail.com

İPOTEKLİ YÜREKLER
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Türk Dünyası İHD.nin de üye olduğu,
(İHAF) Uluslar arası İnsan Hakları
Avrasya Federasyonu Başkanı Abdullah
Buksur’un davetlisi olarak, 10 Ekim
Cumartesi günü, Kırım ve Kazan
Tatarlarının temsilcileri Ankara da bir
araya geldiler ve insan hakları bağlamın-
da ki sorunlarını masaya yatırdılar. 
Kırım Temel Halkları Vakfı Başkanı Dr.
Nadir BEKİROV konuklar ve dernek
üyelerine bir sunum yaparak bilgi verdi,
soruları cevapladı.
Toplantıya, Dr. Nadir BEKİR dışında
Kırım Tatar Milli Meclisi üyesi ve insan
hakları konularının en önemli savunucu-
larından İklil KURBAN ve eşi Roza
hanımda da katıldılar. Kırım Tatar
Dernekler Federasyonu Genel Başkanı
Ünver SEL, Ankara Kırım Türkleri
Dernek Başkanı Suat ARABACI, Nogay
dernekleri yöneticileri başta olmak üzere
birçok derneğin yöneticileri de katılım-
cılar arasındaydı. Konuklar, UİHAF-
Uluslarası İnsan Hakları Avrasya
Federasyonu Başkanı Abdullah
BUKSUR’a bu yararlı toplantıları
düzenlediği ve bu kez de Ankara’daki
tüm Tatarları bir araya getirdiği için

teşekkür ettiler.
Bu arada sayın Dr.Nadir BEKİROV’un
konuşmalarından, Kırım ve orada
yaşayan soydaşlarımızla ilgili bilgiler
edindik. Ukrayna’da genel nüfus içinde
% 0,5 olan Tatarlar Kırım’da % 13 ,14
civarında. Çoğunluk Tatarcayı günlük
hayatta kullanmıyor. Kırım Tatarcası
bilenler ise öğrenim esnasında mecburen
Ukraynaca öğrenip konuşuyor. Her yerde
azınlıkta kalmışlar sadece Kırım’da 4 -5
köyde Kırım Tatar çoğunlukta. Ne yazık
ki, birçok yerde olduğu gibi burada da
insanlarımızın kimliği yok ediliyor. Bazı
uygulamalar var ki, insanı gerçekten
üzüyor ve düşündürüyor. Örneğin,
Ukrayna Cumhurbaşkanı, Kırım
Müftüsüne nişan veriyor ama nişan Haç
biçiminde. Dirisine tahammül edemedik-
leri Kırım Tatar Türklerinin ölüsüne de
saygı göstermiyorlar ve Müslümanlara
ait mezarlık üzerinde bir çocuk oyun,
eğlence merkezi inşa ediyorlar bunu da
havai fişekli büyük eğlencelerle, göster-
ilerle açıyorlar. Rus komünist rejiminin
bile yapmadığı uygulamalara imza atıyor
Ukrayna hükümeti. Kırım Tatar Milli
Meclisi yasaklanmaya çalışılmış, ara-
malar yapılmış. Kırım Tatarları %
40’dan fazla, zaten devlet olmak için
çoğunluk şart değil örneğin Başkurtlar
azınlık ama devlet kurmuşlar. Kırım
Tatar dili devlet dili iken şimdi özerk
cumhuriyetin dili Ukraynaca ve Rusça
kullanılıyor. Kırım Tatar dili milli azınlık
dili olmuş. 2000 den sonra yerel yöne-
timlere, yerel parlamentoya giren
Türklerde de (% 4 veya 5) bu baskı ve
uygulamalara yeterli tepki yok.
Dünyadaki Türk Diasporasından da
yeterli tepki yok diye serzenişte

bulunuyor konuşmacılar.
Kazan Türklerinin durumu da aynı.
Tarihin şanlı sayfalarına bakıldığında ta
Altınordu devletinden başlayıp bugüne
dek süregelen Kazan Türkleri 1990 ın
başında bağımsızlığını ilan etmek istiyor
ama başarısız oluyor.1992 de %62 oy
alıyor halk oylamasında ama bağımsı-
zlığı yine tanınmıyor. 457 yıldır süren
esaret devam ediyor. Tatarlar varlık
içinde yokluk yaşıyor. Örneğin petrol
gelirlerinin %  90 ı Ruslarca alınıyor. 
Kazan Tatarlarının okullarda kendi dil-
lerinde eğitim görmeleri engellenmekte-
dir. 30 Ağustos bayramı Çallı şehri başta
olmak üzere çiçek böcek bayramı haline
getirilmek istenmektedir. Bölgede bulu-
nan camilerde görev yapan imamlar
görevlerinden alınarak Rusya
Federasyonu tarafından yeni imamlar
atanmaktadır. Bu imamlar adeta cami
cemaatini fişlemektedir deniliyor.

Rus yönetiminin Tatarlara baskı yaptığı
şu uygulamalarla da belli oluyor. 2002
de Latin alfabesine geçişi yasaklamışlar,
Kiril alfabesi kullanılıyor bugün ve Kiril
alfabesi Tatar diline hiç uygun değil diy-
orlar. Türkçe okuyup yazamayan insan-
ların milli kimliğini kaybetmesinin ne
denli kolay olduğu malum. 2004 de Rus
hükümetinin aldığı karara göre, özerk
yönetimlerin milli Cumhurbaşkanlarını
Ruslar atayacak, önceleri halk seçiyordu.
Bu da anti demokratik ve milli kimlikleri
yok etmeye yardımcı olacak baskı
unsurlarından biri. 2005 de Kazan’ın
1000.yılı kutlandı 30 Ağustos tarihinde.
Bu zafer kutlamaları bugün oradaki
Türklerin istemediği hatta hakaret kabul
ettiği şekilde basit ve yanlı olarak

geçiştiriliyor. Her konuda baskı ve
engelleme… Yurt dışında yaşayan
Tatarları da etki altına almak istiyorlar.
Fakat bunu alenen savaş, sürgün şek-
linde değil de etnik milli kimliği yok
etmeye çalışarak  gerçekleştirmek istiy-
orlar.
Sonuç olarak diyebiliriz ki; İlminski
Stalin’den daha fazla zarar vermiştir bu
coğrafyaya. Tıpkı Mankut’laşma yani
hiçbir şeyi düşünmeden emir almaya
alışan insan tipi yaratma planı gibi
Türkleri bölerek, kültür ve dillerini yok
ederek, asimile ederek, millet kavramın-
dan uzaklaştırma planının uygulayıcısı
olan, Rusların yönetmek planını ortaya
koyan toplum planlayıcısı, entellektüeli
İlminski’yi ve uyguladığı planı gördük-
ten sonra bunu daha iyi anlayabiliyoruz.
Tabii asla Rus aleyhtarlığı, düşmanlığı
yapmıyoruz ama onların da Türk kim-
liğini yok etme düşünce ve planlarını
görmeme gibi bir hataya da düşmemeliy-
iz, böyle bir lüksümüz yok.

GGüüllggüünn GGÖÖKKÇÇEE
Türk Dünyası İHD.Kadın

Kom.Gen.Bşk.Yrd.
Ankaralılar Meclisi Platformu

Gen.Bşk.Yrd.
Ankaralı Dernekler Federasyonu

Yön.Krl.Üyesi
Avrasya Yerel yönetimler ve Stratejik

Araştırmalar Mrk. Kurucu üyesi
Yurt-yuva der.(yetiştirme yurtlarındaki

çocuklara yardım, hizmet
der.)Yön.Krl.üyesi

Baskentlilerhaber.com ve Beldemiz
Ankara gazetesi,İzlenimlerle Anadolu
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Nallıhan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi
Müdür Yardımcısı Mustafa ERYİĞİT tarafından
hayata geçirilen internet sitesi www.nallıhan.com
sadece internet sitesi değil aynı zamanda yürüt-
tüğü sosyal projelerle de ön plana çıkıyor.
Geçtiğimiz Ramazan  bayramında küçük Murat’a
ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeyi temin eden
Mustafa ERYİĞİT son olarak uzun uğraşlar net-
icesinde 7 yaşındaki Berna GİDEROĞLU için
akülü tekerlekli sandalye temin ederek kendisine
teslim etti.   Mustafa ERYİĞİT “ Berna kızımız
yedi yaşında ve ilkokul birinci sınıfa gidiyor. Üç
yaşında yakalandığı hastalıktan dolayı
yürüyemiyor. Okula bu yıl başlayan Berna okula
annesinin sırtında gidip geliyordu. Nallıhan.com
sitemizde yürüttüğümüz projeleri öğrenen aile bu
konuda yardımcı olmamız için bize başvurdu.
Akülü tekerlekli sandalyenin maliyeti yüksek
olduğu için temin etmesi zor olsa da duyarlı
vatandaşlarımızın katkısı ile başardık.” Dedi
Annesi,  kendisi için yapılan çalışmaları duyunca

sevinen Berna’nın sandalyesinin geldiğini öğren-
ince sevinç ve heyecandan uyuyamadığını söyle-
di. Berna sağlanan akülü sandalye ile ilk kez
okula kendisi gitmenin mutluluğunu yaşadı.
Berna ve ailesi Başta Mustafa ERYİĞİT olmak
üzere katkı sağlayan herkese sonsuz teşekkür
ederken herkesten Allah razı olsun dedi. Okula
bu yıl başlayan Berna akülü tekerlekli sandalye-
siyle, okula kendisi gidip gelmenin ve okul
malzemelerini kendisinin taşıyabilmesinin mutlu-
luğunu yaşıyor.   Mustafa ERYİĞİT son olarak
bu çalışmamızda katkı sağlayan  Sayın Ünal
İNANÇ’a, Erman GÜREL’e, Mehmet Ali
KÜÇÜK’e  şahsım ve minik Berna adına sonsuz
teşekkür ederim dedi.  Şu an itibariyle üniver-
siteyi kazanan iki öksüz öğrencimize burs,
yürüme engelli vatandaşımıza da akülü sandalye
temin etme çalışmalarımız devam ediyor.
Yardımcı olabilecek kişi ve kuruluşlara ihtiy-
acımız var. Duyarlılık gösterenlere şimdiden son-
suz teşekkür ederim. 

OFSET MATBAAMIZ KURULDU
MATBAA AÇILIŞIMIZ ÇOK YAKINDA
Dijital baskı sistemlerimiz ve matbaamızla çok yakında hizmetinizdeyiz

Her türlü Matbaa işleriniz için hizmetinizdeyiz.

ORTA ANADOLU MATBAACILIK  Tel:0.312.762 51 63 
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GGÜÜLLDDÜÜRRMMEEYYEE DDEEVVAAMM EEDDİİYYOORR

Baştarafı Sayfa 1’de
Bu uyum problemi; aileden ilk kez ayrı kalmak,
yabancı bir kültürün içinde tutunmaya çalışmak, yurt-
ta yaşıyorsan tanımadığın insanlarla aynı odayı pay-
laşmak; kimi zaman farklı dinden, milletten ve
kültürden insanlarla aynı mekânı paylaşmak ve doğup
büyüdüğün yerin hayat tarzından, farklı bir hayatı
yaşamak gibi durumlarla birleşince; daha da karmaşık
bir hale gelebiliyor ve bazen de umutsuzluğa sebe-
biyet verebiliyor tıpkı benim yaşadığım gibi. 
Yaşanması muhtemel bu problemlerin en etkili ilacı

zamandı; ama bu zaman sürecini kısaltıp mümkün
mertebede en az hasarla atlatmak biraz da insanın
kendi elinde.  Yıl 2009 hala İstanbuldayım, nasıl
gecti bu kadar sene bende anlayamadım. Bu
geçirdiğim yıllardan sonra İstanbul için şunları
söyleyebilirim; öğrencilik hayatı için yaşanabilecek
en güzel şehirlerden biridir. Denizi olan bir kent
olması, boğaz manzarası, tarihi dokusu, sosyal ve
kültürel faaliyetlerin yaygın olması, ekonomisi ve
sanayisi ile Türkiye’nin lokomotifi olması ve sizin
böylesine büyük bir şehirde üniversite öğrencisi

olmanız, beraberinde bir sürü güzel fırsatı da sizin
önünüze getiriyor. Güzel bir eğitim, iş imkânları
yönünden çeşitlilik, hayat standartlarının yüksek
olması ve de en önemlisi hayatı burada daha kolay
öğrenmek... 
Beypazarı ve Yöresi Dayanışma Derneği 1995 yılın-
da faaliyete girmiş fakat ben lisans eğitimimin son
yılında beypazarlı bir arkadaşın vasıtasıyla haberdar
olmuştum. Pek çok arkadaşımın böyle bir derneğin
varlığından bile haberi yoktu. Dernek başkanı
Nermin Uysal hanımefendiyle tanıştığımızdan beri
Beypazarlı üniversiteli arkadaşlar ile belirli peryot-
larda görüşüyoruz ve bu grubun koordinatörlüğünü
yapıyorum. Amacımız Beypazarlıların birbirlerinden
haberdar olması, arasınıflarda olan arkadaşların yeni
gelenlere yol göstermesi ve yalnız olmadıklarını his-
settirebilmek.  2008 yılında 6 defa Kadıkoy’de
dernek binasında toplandık ve her buluşmamızda
sayımız gitttikçe artıyor.  Hatta İstanbul’daki
arkadaşlarla sosyal bir projeyide gerçekleştirdik,
herkes kendi üniversitesi, bölümü, üniversiteye yakın
olası barınma yerleri ve edindikleri tecrübeler
hakkında özet yazarak bir dergi çıkardık. Bu dergiyi
derneğimizin sağladığı kısıtlı imkanlarından dolayı
sadece Beypazarı’ndaki liselere ve dersanelere dağıt-
tık. Amacımız üniversite sınavına hazırlanan ve ter-
cihlerini İstanbul’dan yana yapacak öğrencilere
katkıda bulunmaktı. Bu konuyla ilgili olarak yine
seyelan radyo ve televizyonunda her üniversiteden
bir temsilci arkadaş seçerek İstanbul’da Üniversiteli
Olmak adlı bir program yaptık. 2009 yılında ise
Beypazarlı esnaflarımızla tanışıklığı sağlayalım diye
dernek binası yerine hemşehrilerimizin mekanlarında
buluşmaya karar verdik. Beşiktaş Naz Nargile Kafe,
Garden & City, Mesut Çay Bahçesi ve Berlitz Dil
Merkezi bunlara örnek verilebilir. 
Beypazarı’ndan üniversiteyi kazanarak gelen öğren-
cilerin en temel sorunu barınma diyebiliriz.
İstanbul’da ev kiralarının yüksek olması, özel yurt-
ların pahalı olması ve devlet yurtlarının kontenjan-
larının kısıtlı olmasından dolayı kalıcak yer sıkıntı
olmaktadır. Biz bu konuyla ilgili yeni gelen öğrenci-
lerin İstanbul’u tanıyana kadar sadece 1.sınıfların
kalabileceği bir misafirhane olması gerektiğini
düşünüyoruz. Derneğimizin ve hayırsever
Beypazarlıların katkısıyla ilerleyen zamanlarda böyle
bir projeye imza atacaklarına inanıyorum.
Benim en büyük tavsiyem bütün arkadaşların bilinçli
bir tercih yapmalarıdır(üniversite, bölüm ve şehir).
Bilgi ve teknoloji çağında yaşıyoruz, bu araştırmayı
yapmadan kulaktan dolma bilgilerle tercihte bulun-
mayınız

İİSSTTAANNBBUULL BBEEYYPPAAZZAARRII VVEE YYÖÖRREESSİİ DDEERRNNEEĞĞİİ ÜÜNNİİVVEERRSSİİTTEELLİİ GGEENNÇÇLLEERREE SSAAHHİİPP ÇÇIIKKIIYYOORR



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

06 Kasım 2009 Cuma Yýl:5  Sayý:253 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’

IIÞÞIIKKLLII TTAABBEELLAA
BBEEZZ AAFFÝÝÞÞ--BBRRAANNDDAA  AAFFÝÝÞÞ

SSÝÝPPAARRÝÝÞÞLLEERRÝÝNNÝÝZZ  ÝÝÇÇÝÝNN

OORRTTAA AANNAADDOOLLUU

RREEKKLLAAMM AAJJAANNSSII

HHÝÝZZMMEETTÝÝNNÝÝZZDDEE..

TTEELLEEFFOONNUUNNUUZZ

YYEETTEERRLLÝÝ

KKeemmaall ÇÇEELLEENN

TTEELL::776622 5511 6633

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

BBEEYYPPAAZZAARRII

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

BBeeyyppaazzaarrıı iiççiinn HHaavvaa DDuurruummuu
Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu akşam saat-
lerinde Rize, Artvin, Muş, Bingöl, Kars, Ardahan,
Ağrı, Iğdır, Bitlis ve Van çevrelerinde, yarın (Cuma)
öğle saatlerinden sonra Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in
Ayvalık, Edremit, Burhaniye ile İzmir'in Dikili
ilçelerinde hafif sağanak yağış geçişlerinin görüleceği
tahmin ediliyor. Yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç ve
doğu kesimlerde sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI :Ülke genelinde 4 ila 6 derece
artarak, mevsim normalleri civarında seyredecek.
RÜZGAR :Ülke genelinde güney, zamanla güneydoğu
kesimlerde kuzey yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette
esecek. bÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU İSE 
MARMARA:Az bulutlu ve açık, batısı parçalı zaman-
la çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra
Edirne ve Çanakkale ile Balıkesir'in Ayvalık, Edremit
ve Burhaniye ilçeleri hafif sağanak yağışlı geçecek.
EGE:Az bulutlu ve açık, zamanla kıyıları parçalı ve
çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra
İzmir'in kuzey ilçeleri (Dikili) hafif sağanak yağışlı
geçecek. 
AKDENİZ:Bu akşam saatlerinde Hatay ve
Kahramanmaraş, yarın (Cuma) Antalya çevreleri
parçalı ve çok bulutlu, diğer kesimleri parçalı az
bulyutlu geçecek. 
İÇ ANADOLU:Parçalı ve az bulutlu geçecek. Yarın
(Cuma) sabah saatlerinde güney ve doğusunda sis bek-
leniyor. 
BATI KARADENİZ:Parçalı az bulutlu geçecek. Yarın
(Cuma) sabah saatlerinde Kastamonu çevrelerinde sis
bekleniyor. 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ:Genellikle parçalı,
doğu kesimleri çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize,
Artvin ve Hopa çevreleri aralıklı sağanak ve
gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yarın (Cuma)
sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde sis bek-
leniyor. 
DOĞU ANADOLU:Genellikle parçalı, bu akşam saat-
lerinde doğusu çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kars,
Ardahan, Ağrı, Iğdır, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van
çevreleri yağmur ve sağanak, Kars ve Ardahan'ın yük-
sekleri karla karışık yağmurlu geçecek. Yarın (Cuma)
bölge genelinde yağış beklenmiyor, sabah saatlerinde
sis bekleniyor. 
GÜNEYDOĞU ANADOLU:Genellikle parçalı, bu
akşam saatlerinde doğusu çok bulutlu geçecek. Yarın
(Cuma) sabah saatlerinde Siirt, Mardin ve Batman
çevrelerinde sis görülecek. 
DENİZLERDE HAVA:Fırtına beklenmiyor. 
KARADENİZ:Genellikle parçalı, Doğu Karadeniz çok
bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in
doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve güneydoğu-
dan 3 ila 5 kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş:
yağış anında orta. 
MARMARA: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı
bulutlu, Rüzgar: güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuzeyi
gece saatlerine kadar 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m
Görüş: iyi. 
EGE:Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle-
den sonra kuzeyi hafif sağanak yağışlı, Rüzgar: güney
ve güneydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga:
1,5 ila 2,5m Görüş: iyi.Yağış anında orta. 
AKDENİZ:Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de
doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 doğusu 5, Doğu
Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 batısı 3 ila 5
kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m Orta Akdeniz'de 2,0m
Görüş: iyi. 
VAN GÖLÜ:Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde kısa
süreli sağanak yağışlı, yarın (Cuma) sabah saatlerinde
sisli, Rüzgar: güneybatı-
dan 4 ila 6 kuvvetinde,
Dalga: 1,0 ila 1,5m
Görüş: orta.
Beypazarı’nda ise son 6
günlük hava tahmin
raporu ise şöyle;

Sıcaklık (ºC) 17,3 °C 
Nem (%) 91
Basınç (hPa) hPa
Görüş (km) .......
Rüzgar (km/sa) Güneyden 8
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SU
DAN

TASAR
RUF

ÇÇiiffttllii 5500 YYTTLL
TTeekkllii 4400 YYTTLL

Windows Proğramları
Windows XP, Windows Vista Proğramları

Windows Ofis Proğramları
ŞŞiirrkkeett vvee İİşşlleettmmeelleerree MMuuhhaasseebbee PPrrooğğrraammllaarrıı

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

Ağ ve Network olan Kurumlara PC Yönetim Proğramı
İnternet Filtreleme Proğramları

Server Proğramları
Anti Virüs ve İnternet Security Proğramları

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

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

PPrrooğğrraammıı CCDD’’ssii SSaaddeeccee 1199 YYTTLL

07 Kasım  Cumt.
En Yüksek 

18°C 
En Düşük 

7°C

08 Kasım Pazar
En Yüksek

19°C 
En Düşük

6°C

09 Kasım  P.tesi
En Yüksek

20°C 
En Düşük

8°C

10 Kasım Salı
En Yüksek

19°C 
En Düşük

6°C

11 Kasım Çrşam.
En Yüksek

18°C 
En Düşük

6°C

12 Kasım Perşem.
En Yüksek

14°C 
En Düşük

5°C

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

MMiimmaarrllaarr OOddaassıı GGeenneell BBaaşşkkaannıı TTuunnaa:: BBeeyyppaazzaarrıı''nnıınn nnüüffuussuu
aarrttmmaaddıığğıınnddaann bbeelleeddiiyyee bbaaşşkkaannıı eesskkii yyaappııllaarrıı bbiirr bbiirr rreessttoorree
eeddiiyyoorr.. AAmmaa hhıızzllıı ggööçç aallaann OOssmmaanniiyyee''ddee bbeelleeddiiyyee bbaaşşkkaannıı nnee
yyaappaaccaakk??..
TTuunnaa::’’‘‘SSookkaağğıınn YYaaşşaannaabbiilliirr BBiirr MMeekkaann OOllaarraakk KKaayybbıı,, OOrraaddaa GGüüvveennssiizzlliiğğii vvee BBoozzuullmmaayyıı ddaa BBeerraabbeerriinnddee GGeettiirriiyyoorr’’‘‘
Mimarlar Odası Genel Başkanı Bülend Tuna,
mimarlık hizmeti ile kullanıcı arasındaki bağın
koparılmasının olumsuz çevre oluşumunun en
önemli nedenlerinden biri olduğunu söyledi.
Tuna, mimarlığın sanatsal, kültürel, insancıl ve
işlevsel özellikleriyle toplumu ve kentleri yeniden
buluşturduğunu kaydetti. 
Mimarlar Odası Adana Şubesi'nce Kültür ve
Sanat Merkezi'nde düzenlenen, "Toplum ve
Mimarlık/ Kentlilik Kültürü, Kentli Hakları ve
Mimarlık" konulu panelin açılışında konuşan
Tuna, kentlerin mimari örgüsünün orada yaşayan-
ların davranış biçimiyle şekillendiğini anlattı.
Daha iyi yaşam kalitesi arayışı ile şehir dışına
yayılma olgusunun, beraberinde yeni sorunları
getirdiğini vurgulayan Tuna, "Kentlerin sahiplil-
iği yitirilmekte, toplumsal yabancılaşma ve izo-
lasyona, motorlu trafiğin hâkimiyetine terk
edilmektedir. Sokağın yaşanabilir sosyal bir
mekân olarak kaybı, orada güvensizliği ve bozul-
mayı da beraberinde getirmektedir." dedi.
'Kentlilik bilinci' kavramını kişinin yaşadığı yerle
bütünleşmesi, dolayısıyla oraya karşı sorumluluk
duyması olarak tanımlayan Tuna, "Kentli hakları,
en iyi yaşam koşulları, trafik, dinlence, çalışma"
gibi gereksinimlerin Mayıs 2008'de yenilenen
Avrupa Kentsel Şartı'nda yer aldığını belirtti.
Yerel yönetimlerden sağlık koşulları, çevre ve

atık yönetiminin sağlanması beklendiğini ifade
eden Bülend Tuna, şöyle devam etti: "Toplum,
barınmanın gereksinim olmasının yanı sıra bir
hak olduğunun yeterince farkında değil. Bireyler
güçleri oranında yaşam alanlarının bir bölümünün
niteliğini belirleme ve kalitesini değiştirme
imkânına sahiptir. Bu karşılık toplumun ortak
alanları artık kişisel tercihlere bağlı kalmamak-
tadır. Şehirde yaşamı paylaştığı diğer insanlar,
onların verdikleri kararlar, yöneticilerin de yer
aldığı karışık bir mekanizma ortaya çıkmaktadır." 
DDUURRAAKK:: ÇÇİİRRKKİİNN KKEENNTTLLEEŞŞMMEEDDEE HHEERRKKEESS
SSOORRUUMMLLUUDDUURR 
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç
Durak ise kentte ortaya çıkan çarpık yapılaşma
görüntülerinden herkesin sorumlu olduğunu
belirtti. 1950'li yıllarda Adana'da 'kent
kültürünün' daha belirgin olduğuna dikkat çeken
Durak, 1989 yılında belediye başkanı
seçildiğinde mecliste 16 adet seyyar tablacı
üyenin yer aldığını aktardı. Adana'nın, en fazla
beyin göçü veren illerin başında yer aldığını vur-
gulayan Durak, kent kültüründen yoksun insan-
ların genellikle Çukurova'yı tercih ettiğini kay-
detti. Gelen insanları 'şehirlileştirmenin' zorluğu-
na işaret eden Durak, "Devlet nüfus yoğunluğuna
göre kaynak veriyor. Nüfusu artmayan yerlerle
göç alan bölgeler bir olur mu?. Örneğin; Ankara

Beypazarı'nın nüfusu artmadığından belediye
başkanı eski yapıları bir bir restore ediyor. Ama
hızlı göç alan Osmaniye'de belediye başkanı ne
yapacak?. Sorunlar çok farklı." diye konuştu.
Seyhan Belediyesi'nin son 10 yılda 5 bin yapı
ruhsatı verdiğini anlatan Durak, bu ruhsatların
bin 200'nün iki bürodan geçtiği söyledi. Durak,
"Teksir makinesi olsa bile, bunları onaylamak,
zaman alır. Bu nasıl iştir? Benim bilmediğimi bu
arkadaşlar ne kadar becerikliymiş de bütün pro-
jeler orada üretilmiş. Öbür arkadaşlarımız neden
dışarıda boş dolaşıyor." ifadesini kullandı. 
Durak, çirkin yapılaşmanın sorumluluğun her
kesin sırtında olduğunu sözlerine ekledi. 
Adana Vali Yardımcısı Fikret Deniz ise kentlerin
sorunlarında çok sebep ve sonuçların bulun-
duğunu vurguladı. Mimarlar Odası Adana Şube
Başkanı Bekir Kamışlı da insanlığın daha iyi bir
geleceğe 'kent kültürü ve kentli haklarının'
geliştirmesiyle ulaşabileceğini söyledi. Mimarlık
mesleğinin sözü edilen kavramlarla içi içe
girdiğini hatırlatan Kamışlı, kentlerin sorunlarını
planlı konut, trafik kaosu, gürültü kirliliği, işsiz-
lik, yoksulluk, eğitimsizlik şeklinde sıraladı.
Açılış konuşmalarından sonra panel bölümünde
ise Doç. Dr. Emre Madran, Feridun Duyguluer,
Prof. Dr. Ahmet Eyüce, Dr. Serpil Özaloğlu ve
Doç.Dr. Asuman Türkün birer sunum yaptı. 

BBeeyyppaazzaarrıı’’nnddaa YYııllllııkk TTooppllaamm YYaağğıışş VVeerriilleerrii || AAyyllııkk NNoorrmmaall YYaağğıışş DDaağğııllıımmıı 
Normal

Periyodu
Ocak Şubat Mart

1971-2000 45,0 33,4 34,2

Normal
Periyodu

Nisan Mayıs Hazir
an

1971-2000 46,5 44,1 30,8

Normal
Periyodu

Tem
muz

Ağust
os

Eylül

1971-2000 14,3 14,8 14,1

Normal
Periyodu

Ekim Kası
m

Aralı
k

1971-2000 30,3 35,8 49,6

Yıllık Toplam

393,3


