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Beypazarı Belediyesi ve
TOKİ işbirliği ile yapımına
başlanacak toplu konut pro-
jesi, dar ve sabit gelirli
vatandaşlara Beypazarı'nda
kira öder gibi ev sahibi
olma imkânı sağlayacak.
Beypazarı Belediye Başkanı
Cengiz Özalp, TOKİ
tarafından Beypazarı'na yap-
tırılacak konutlar için resmi
işlemlerin başlatıldığını
belirtti. TOKİ başkanlığının
Beypazarı'na yapacağı

ziyaret sonrasında konut inşa edilecek alan ve
konut sayısı belirlenecek. 
Özalp, konutların yapılması planlanan arazide
Belediye Meclis üyeleriyle düzenlediği toplantıda
basın mensuplarına konu ile ilgili bilgiler verdi. 
Başkan Özalp, Ayvaşık Mahallesi Oğuzkent
Mevkii'nde altyapısı tamamlanan alanın hemen
yanında 33 dönümlük araziye yapılacak konutlar
için önümüzdeki günlerde halkın katılımı için
gerekli duyuruların yapılacağını belirtti. TOKİ
şartlarına da değinen Özalp, ''TOKİ'nin istediği 96
kişilik talebin olması halinde konut yapımına kısa
süre içinde başlanılacaktır.'' dedi. 
Beypazarı'nın gün geçtikçe daha da gelişmekte

olduğunu ayrıca turizmin gelişmesiyle göç alan
bir ilçe haline geldiklerini belirten Başkan Özalp,
bu sayede hem gecekondu oluşumunu engelley-
erek düzenli kentleşmeye katkı sağlayacaklarını
hem de konut sahibi olamayanların uzun vadede
yapacakları küçük ödemelerle ev sahibi olabile-
ceklerini anlattı.                                10.11.2009

ARA SIRA

ZZİİNNCCİİRRLLİİ HHAATTAALLAARR
“Bu davayı kazanmak artık bizim için

bir onur meselesi olmuştur. Büyük Türk ulusu-
nun kanını taşıyan biz yüz bin Türk, ne bu gün
ne de yarın atıldığımız ve ant içtiğimiz bu
zorlu uğraştan gerileyecek değiliz”.

Dr. Fazıl KÜÇÜK
Geçtiğimiz günlerde Uluslararası

Stratejik Araştırmalar Kurumu –USAK-
tarafından yapılmış olan bir anketin sonuçları
yayınlandı. “Dış Politika Algılama Anketi”
sonuçlarına göre, herkesçe bilinenler yinelen-
mektedir. SSaayyffaa 33’’ddee

İlçemiz ve çevresinde ikti-
sadî anlamda atılımlar
yapılıyor. Trona
işletmesinin faaliyete
geçmesi, yeni termik santral inşası, Aklim fir-
masının yeni maden ocağı açma girişimi, çift
yolun inşasının devam etmesi, 

YYaazzııssıı SSaayyffaa 22’’ddee

Halı saha yapımı
tamamlanarak halkın ve
gençliğin hizmetine
açıldı.  HHaabbeerrii 22’’ddee
BBP Beypazarı İlçe
Teşkilatının Öğretmenler
Günü Basın Açıklaması

HHaabbeerrii SSaayyffaa 22’’ddee

Ahmet GÖKSAN
a.goksan@hotmail.com

Keltepe’de
Yamaç Paraşütü
Projesi Ayaş’a

Kaydı.  HHaabbeerrii 33 ddee
Ankara'nınve bölgem-
izin saklı güzellikleri

HHaabbeerrii SSaayyffaa 33’’ddee

ATATÜRK’ÜN YAPTIRDIĞI
OYMAAĞAÇ KÖYÜ İLKOKULU
İLGİ BEKLİYOR.

HHaabbeerrii 44’’ddee
El sanatları hayat
buluyor

HHaabbeerrii SSaayyffaa 44’’ddee

Şebinkarahisar'lı
İdarecilerden
Beypazarı
Kaymakamlığına
Ziyaret HHaabbeerrii 22’’ddee

YYEENNİİ HHAASSTTAANNEE
İİÇÇİİNN SSOONN AADDIIMM
AATTIILLDDII..
TOKİ tarafından Beypazarı’na yapılacak olan
yeni hastane ile ilgili olarak ihalenin son aşa-
ması olan sözleşme 09.11.2009 tarihi itibariyle
imzalandı. Yüklenici müteahhitlik firması belli
oldu.
Hastanenin yapım ihalesini Artı Yapı Müş.
Mim. Müh.Taah. Turz. San. Tic.A. Ş. firması
12.530.000 TL. bedel ile aldı.  Yer teslimi ile
birlikte temel atma işlemi başlayacak.
Tüm Beypazarına ve bölge halkına hayırlı
olsun.     9.11.2009

Beypazarı’nda
elektrik kesintisi
Önceden planlanan yıllık periyodik işletme,
bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 13
Kasımda Beypazarı’nda elektrik kesintisi uygu-
landı.
Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıkla-
maya göre, Beypazarı'nda 9 ve 10 Kasım tarih-
lerinde, 10.00-15.00 saatleri arasında; Kapullu,
Kırşeyhler, Mahmutlar, Yalnızçam, Kargı,
Gürsöğüt köyleri, Kırşeyhler ve Kırbaşı sulama
gruplarında elektrik kesintisi uygulandığı blirtil-
di.
13 Kasım Cuma günü bugün Beypazarı'nda,
Kapullu, Kırşeyhler, Mahmutlar, Yalnızçam,
Kargı, Gürsöğüt köyleri, Kırşeyhler ve Kırbaşı
Sulama gruplarına 10.00-15.00 saatleri arasında
enerji verilemeyecek.
14 Kasımda Ankara’nın bazı yerlerinde elektrik
kesintisi uygulanacak. 
Başkent Elektrik Dağıtım AŞ’den yapılan yazılı
açıklamaya göre, 14 Kasım Cumartesi günü
Beypazarı’nda Kapulu, Kırşeyhler, Mahmutlar,
Yalnızçam, Kargı, Gürsöğüt köyleri ile Kırşeyhler
ve Kırbaşı sulama gruplarında 10.00-15.00 saatleri
arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

BBeeyyppaazzaarrıı’’nnddaa İİkkttiissaaddii YYöönneelliimmlleerr©©

HHiizzmmeettlleerr SSeekkttöörrüünnddee
DDeeğğiişşiimm vvee DDöönnüüşşüümm

AAllii BBAAŞŞAARRAANN

OOkkuullllaarr iillaaççllaannııyyoorr

Beypazarı ilçesinde okullarda başlatılan ilaçlama çalış-
malarının tamamlandığı bildirildi.
Beypazarı'nda eğitim hizmeti veren tüm okullarda,
Belediye ve Sağlık grup başkanlığının ortaklaşa
başlattığı H1N1 virüsüne karşı ilaçlama çalışması
tamamlandı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada,''ülkemiz
genelinde çeşitli yerlerde ortaya çıkan domuz gribi
vakalarından sonra ilçe merkezinde ilaçlamalar art-
tırıldı ve tüm okullarda, iş yerlerinde ilaçlamalar
yapıldı. Belde ve köy okullarında da ilaçlamalara
başlanacak '' denildi.
Açıklamada, Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekiplerinin, ilçe
merkezine bağlı tüm okul ve dershanelerde hafta sonu
domuz gribi H1N1 virüsü önlemi olarak dezenfekte

çalışmalarını tamamladığı
ve ilaçlamanın giderek daha
da yaygın hale getirileceği
kaydedildi.
Halk sağlığına ve çevreye
verdiği önemi hatırlatan
Belediye Başkanı M.Cengiz
Özalp açıklamasında, ''Tüm
dünyada ve ülkemizde
yayılmakta olan domuz
gribine karşı belediyenin

çok titizlikle aldığı önlemler var. İlaçlar Sağlık gurup
başkanlığı ile yürütülen çalışma sonrasında belir-
lenerek temin edildi ve okullarımız bu hafta sonu
dezenfekte edildi'' şeklinde bilgilere yer verdi.
Özalp, ‘ilaçlama konusunda resmi kurumlardan ve
bankalardan da talep geldi, buralarda da ilaçlamalara
kısa sürede başlanacak’ dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Temur'da yaptığı
açıklamada, ''Belediye ve Sağlık gurup başkanlığının
ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçe
merkezinde bulunan 27 eğitim kurumu iki gün süren
çalışmalar kapsamında ilaçlanarak hafta başına hazır
hale getirildi'' diye konuştu.
Temur, ilaçlamanın Beldelerde ve köylerde bulunan
okullarda da ilaçlamalara hız verileceğini sözlerine
ekledi.                                                   09.11.2009

BBeeyyppaazzaarrıınnddaa
BBeerrbbeerr ssaayyııssıı
aazzaallııyyoorr....

Beypazarı Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası
Başkanı Ali Mutlu Beypazarın'da Bereberlik
yapan Esnaf sayısının 60 dan 45 e düştüğünü
söyledi.
Başkan Mutlu "Berber sayımız her geçen gün
azalmakta,bu yıl Çıraklık Eğitim Merkezine 2
kişi gönderiyoruz, iş yerlerini kapatanlar,
genelde işe giriyorlar. Odamız, Berberlerin
yanı sıra Ayakkabıcı ve Kırtasiyeci
Esnaflarımızı da kapsıyor, "dedi.

YYEENNİİ OORRTTOOPPEEDDİİ vvee
TTRRAAVVMMAATTOOLLOOJJİİ
UUZZMMAANNII GGÖÖRREEVVEE
BBAAŞŞLLAADDII
23.10.2009 tarihinde çekilen 2009 3. dönem
açıktan atama kurası ile Beypazarı Devlet
Hastanesine atanan Ortopedi ve Travmatoloji
uzmanı Op.Dr.Uğur TİFTİKÇİ hastanedeki
görevine 11.11.2009 Çarşamba günü başladı.

CCaammiilleerree ddoommuuzz ggrriibbii iillaaççllaammaassıı

DDoommuuzz ggrriibbiinnddee ööllüü ssaayyııssıınnıınn 6600’’aa yyüükksseellmmeessii
nneeddeenniiyyllee ookkuullllaarrllaa bbiirrlliikkttee ccaammiilleerrddee ddee ççeeşşiittllii

öönnlleemmlleerr aallıınnııyyoorr..
Beypazarı Belediyesi, domuz gribi riskine karşı
aldığı ilaçlamalara camilerle devam etti
Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü’ne bağlı ilaçlama ekipleri, ilçe
merkezine bağlı tüm okul ve dersanelerde
geçtiğimiz hafta sonu yaptığı ilaçlamalara, hafta
içi resmi kurumlar ve camileri domuz gribi virüsü
önlemi olarak dezenfekte çalışmalarına devam etti.
Beypazarı Belediyesi’nin halk sağlığına verdiği
önemi hatırlatan Beypazarı Belediye Başkanı
MHP'li M.Cengiz Özalp, “Belirli aralıklarla temiz-
lik yapılan camilerimizde hijyen konusuna ağırlık
verilerek camilerimizdeki cemaatimizin olası risk
durumundan korunacaktır” dedi.

BBaaşşkkaann ÖÖzzaallpp''tteenn BBeeyyppaazzaarrllııllaarraa TToopplluu KKoonnuutt MMüüjjddeessii

Merhaba sevgili dostlar!
Bu dizi makaleye başlarken amacım, siyasetçilere
küçük de olsa bir katkı sağlamaktı. Özellikle son
makalemden sonra bir konuda hayli eleştiri geldi.
Çok eleştiri aldım diyorum, çünkü sayı azımsana-
mayacak kadar çok fazla: 138 Tenkitlerinde özetle
bana; “Hocam sen siyasileri bırak, bize neler
söyleyeceksin, onu söyle. Onlar tavsiye değil,
daha fazla güç, daha fazla para istiyor. Bunun için
bildiklerini okuyorlar.”            YYaazzııssıı SSaayyffaa 22’’ddee

SSİİYYAASSEETTÇÇİİLLEERREE TTAAVVSSİİYYEELLEERR ((99))
İİssmmaaiill HHaakkkkıı KKaarr

İİnnssaann İİlliişşkkiilleerrii UUssttaassıı



ARAŞTIRMA-KÜLTÜR-EDEBÝYAT 2
13 Kasım 2009 Cuma

HHiizzmmeettlleerr SSeekkttöörrüünnddee
DDeeğğiişşiimm vvee DDöönnüüşşüümm

AAllii BBAAŞŞAARRAANN

İlçemiz ve çevresinde
iktisadî anlamda atılımlar
yapılıyor. Trona
işletmesinin faaliyete
geçmesi, yeni termik
santral inşası, Aklim firmasının yeni maden ocağı
açma girişimi, çift yolun inşasının devam etmesi,
maden suyu işletmesinin Türkiye’de bir numara
olması, yeni hastane inşaatının ihalesini yapılmış
olması, yeni yükseköğrenim birimlerinin açılacak
olması, vagon sanayi için verilen uğraş, gıda
sanayinde ilerleme daha sayamadığımız atılımlar
var. Bu atılımlar yeni iş imkânları doğuracak, ilçe
refahı ve nüfusu artacaktır.

Gerileyen işler de var elbet. Küçük ticaret bunlar-
dan biri, bakkallık, kasaplık, manavlık, tuhafiye-
cilik, giysi, ayakkabı satıcılığı vb. Yakın gelecek-
te Beypazarı’nda küçük ticaret geriler mi ilerler
mi?

Dünyada, Türkiye’de ve Beypazarı’nda iktisadî
ilişkiler verimlilik yönünde ilerliyor. Daha hızlı
satış, daha çok ürünün bir çatı altında satışı
yönünde bir yönelim var.

İktisadî tarihe baktığımızda avcı-toplayıcı
(otlakçı, çoban), tarım, sanayi ve hizmet toplum-
larının olduğunu görüyoruz. Atalarımız
Türkistan’da avcı-toplayıcı (otlakçı-çoban) iken,
Anadolu’da tarım toplumuna dönüşmüşler.
1980’li yıllarda Anadolu’da şehir nüfusu kır
nüfusunu geçti, bunu sanayi toplumuna geçiş
olarak değerlendirebiliriz. Tarım toplumunda
zanaatkârlar (usta, kalfa, çırak) genelde siparişe
göre eşya üretirken, sanayi toplumunda makineli
tamamlayan işçiler ve yöneticiler kullanıcısını
tanımadıkları ürünler üretir. Sanayi (fabrika tarzı
üretim) zanaatkârlığı ortan kaldırdı sayılır.

Günümüzde büyükşehirler sanayiden hizmetlere
geçişi yaşıyor. Hizmet toplumlarında hizmetler
sektörü tarım ve sanayiye göre daha büyüktür.
Dünya’da ve ülkemizdeki büyük şehirlerde gıda
ya da eşya satan küçük dükkânların sayısı azaldı.
Kasap, bakkal ve manavın aynı çatı altında
olduğu büyük mağazaların sayısı arttı. Yine ev
eşyalarını (elektrikli ev eşyaları, halı, kanepe vb.)
satan küçük dükkânların yerini büyük mağazalar
almaya başladı. Hırdavat ve inşaat malzemeleri
satan küçük dükkânların yerini devasa mağazalar
almaya başladı.

Sözün kısası bilgisayar ve iletişim teknolojileri
sayesinde mağazalar zincirlerinde anında hangi
eşyanın ne kadar satıldığını görmek buna göre
stokları, nakliyeyi ve satışları düzenlemek
mümkün hale geldiğinden, fabrikalardan binlerle
milyonlarla ifade edilen miktarda eşya almak
imkânı doğdu. Bu durumda ucuza çok sayıda alıp
ucuza hızlı satma, stokta bekleme süresini azalt-
ma fırsatı küçük eşya satan dükkânların sonunu
getirecektir yargısına varabiliriz.

Bugünlerde kazanan küçük ticaret erbabı (hırda-
vatçılar, inşaat malzemecileri vb.) gelecekte
bugünleri mumla aramak durumunda kalabilirler.
Ne yapmaları gerektiğine vakit geç olmadan
bugünden karar vermelerini tavsiye ederiz.

basaran@ankara.edu.tr
31/10/2009
© Makalenin telif hakkı Ali Başaran’a aittir,
yazılı izni olmadan kısmen de olsa hiçbir şekilde
değiştirilemez ve yayımlanamaz.
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Seben Temsilcisi
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Murat ÇELEN
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sinyallerdir.
— Eli çene altına, parmaklarla ağzı kapatarak, burun
altında tutmak, “Hımm.. dur bakalım, ne kadar bil-
gilisin. Seni bir tartayım.” manasına 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
olamaz!” 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 lütfen bundan vaz geçin. Üstün olduğunuza
karşınızdaki karar versin. Sizi önce gönlüne, sonra
fikrine koysun. Buna siz karar vermeyin.
İşte yazının da sonuna geldik. Ama daha konuşacak
çok şey var. Şüphesiz hepsini bu makalelerden
sizlere aktarmam imkânsızdır. Beni en iyi grup
eğitimlerimize katılanlar anlar. Çünkü bazı şeyleri
yüz yüze konuşurken kavramak daha kolaydır. En
azından be öyle olduğuna inanıyorum. Hepinize en
samimi sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Daha
yaşanabilir bir ülkeye kavuşmak ümidiyle..

“Bu yazı, mahalli idareler seçimleri arifesinde
yazılmıştır.”

BBBBPP BBeeyyppaazzaarrıı İİllççee TTeeşşkkiillaattıınnıınn ÖÖğğrreettmmeennlleerr
GGüünnüünnee DDaaiirr BBaassıınn AAççııkkllaammaassıı

Öğretmenler günümüz yaklaşırken ilçemizde
eğitim ve öğretmenlerle ilgili partimizin poli-
tikalarını açıklama ihtiyacı duyduk. Öncelikle
kurulduğu günden beri eğitimi ilk gündem mad-
delerinden biri olarak gören partimiz geleceğin
müreffeh, özgür, güvenli Türkiye’sinin eğitimden
geçtiği bilincindedir.
Bugün maalesef ülkemizde eğitim-öğretim yeter-
siz fiziki koşullarda yapılıyor. Bunun en açık
örneği ilçemizde bazı okullarda eğitimin sabahçı
öğlenci şeklinde sürdürülmesi, yine bazı okulların
da binasının olmamasıdır. Bilindiği gibi öğretmen
lisemizin hala bir binası yok. Biz parti olarak
ülkemizin en yetenekli gençlerinin yurt binasında
eğitim görmesinden rahatsızız. Bu rahatsı-
zlığımızı her platformda dile getiriyoruz.
İlgilileri, yetkilileri göreve davet ediyoruz.
Beypazarı İlköğretim Okulunun binasının akıbeti
ise muallakta.
Yine ilçemizde uzun yıllardır dile getirilen ama
bir türlü icraata geçirilemeyen yüksek eğitim bir-
imlerini kurulması projesinin bu yılda da gerçek-
leşmemesinden son derece müteessiriz. Gazi
Üniversitesinin Yüksekokulunun bir kahveha-
nenin üzerinde olması bizi üzüyor. Ülkemizin
ihtiyacı olan, ülkemizde çok az sayıda eğitimi
verilen programların yer aldığı bu yüksekokulu-
muzun fiziki imkanları da iyileştirilmelidir.
Personel hususuna gelince ilçemizdeki eğitim
personelinin bir kısmının Ankara’dan günü birlik
geliş gidiş yapıyor olması onları yoruyor ve per-
formanslarını azaltıyor. Öğretmenlerimizin
Beypazarı’nda ev sahibi yapılması halinde, bura-
da ikamet edecekler ve performansları artacaktır.
Ya da imkanları geniş, nezih bir öğretmenevi
yapılarak öğretmenlerimiz 4 gün Beypazarı’nda
gecelemeleri sağlanmalıdır. Biz bir kooperatif
kurmaları halinde öğretmenlerimize destek vere-
ceğiz, TOKİ’nin Beypazarı’nda meskenler yap-
ması halinde öğretmenlerimize imkanlar tanıya-
cağız.
Beypazarı’na, öğretmenlerimize yakışmayan bir
öğretmen evi ile yaşıyoruz. Bir öğretmen
geldiğinde öğretmen evini sorduğunda sıkılarak
yerini tarif ediyoruz. Öğretmenlerimize reva
görülen bu mudur? Yeni yapılacak öğretmen
evinin okuma salonları, konferans salonları,
hizmet içi eğitim toplantılarının yapıldığı, kongre
turizmine elverişli, bahçeli, geniş bir öğretmen
evini hayal ediyoruz.

Gelecek nesilleri yetiştirmek için ülkemizin dört
bir bucağında canla başla görev yapan eğitim
camiasının tüm fertlerinin öğretmenler gününü
tebrik ediyor, rahmeti rahmana kavuşan, şehit
olan öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz. 

0088//1111//22000099

BBP Beypazarı İlçe Yönetim Kurulu Adına
Turhan Yılmaz BBP İlçe Başkanı

Yusuf Ayan
BBP MDK Üyesi

SİYASETÇİLERE TAVSİYELER –9

Merhaba sevgili dostlar!
Bu dizi makaleye başlarken amacım, siyasetçilere küçük de olsa bir katkı
sağlamaktı. Özellikle son makalemden sonra bir konuda hayli eleştiri geldi.
Çok eleştiri aldım diyorum, çünkü sayı azımsanamayacak kadar çok fazla: 138 Tenkitlerinde özetle bana;
“Hocam sen siyasileri bırak, bize neler söyleyeceksin, onu söyle. Onlar tavsiye değil, daha fazla güç, daha
fazla para istiyor. Bunun için bildiklerini okuyorlar.” 
Hatta bazılarımız eleştiride dozu daha da ileri safhalara götürerek işi siyasetçilerden nefret etmeye götürenler

oldu. Onlara göre ülkedeki bütün dertlerin sorumlusu siyasetçiler. Bu durum, bana “mektepler olmasa, maarifi
(milli eğitim) ne kadar iyi yönetirdim” diyen bakanı hatırlattı. Her zaman şu misali veririm: Bıçak ekmek de
keser, insan da. Şimdi suç bıçakta mı, yoksa onun kullanış yönteminde mi? Galiba yönteminde.. siz ne
düşünüyorsunuz? O makamı işgal eden değerli şahsiyetlerin yaptığı güzel şeyler yanında eksikliklerini sorgu-
lamamız gerekiyor.
Düşünüyorum da gözden kaçan çok önemli bir faktör var. Siyasetçilerimizin kalitesinden şikâyet ederken,
aslında onların içimizden çıktığını unutmamızdır. Siyasetçiyi bir an için devreden çıkardığımızı düşünelim,
ortaya çıkan boşluğu neyle dolduracağız? Herhalde o zaman çok daha kötü bir yönetim modeliyle yaşamak
zorunda kalırdık. Artık bunun adını siz koyun.. nasılsa sonuç çok iyi olmayacak, bu kesin.
Ben 12 Eylül çocuğuyum. Bir gece kolluk kuvvetleri babamı sorgusuz sualsiz evden aldılar. Gerekçesi neydi
biliyor musunuz? Hiç! Sadece siyasetin içindeydi. Hepsi bu. Yine o günlere dönmek isteyenlerinizin olduğunu
sanmıyorum. İşte bu noktadan hareketle diyorum ki, yönetilmemizle alakalı birilerinin bu işe talip olması
gerekiyor. Bilirsiniz, eşyanın tabiatı boşluk kabul etmez. Mutlaka bir şeyler bu boşluğu doldurur. Ama siyaset
yapmaya gönüllü olanlar da donanımlı ve cesur olmalıdırlar. Bence bu lüks değil, zarurettir.
O halde dostlar, biz kendi geleceğimiz için, çocuklarımız için siyasetçilerimizle daha fazla ilgilenmeliyiz. İyi
yaptıklarını takdir ve teşekkürle ödüllendirmeliyiz. Yanlış olanları ise düzeltmeleri için katkı sağlamalıyız.
Eğer bunu yaparsak, bizi daha iyi yönetecekleri kesin. Sizi bilmem ama ben böyle düşünüyorum. Üstelik daha
önce söylediğim gibi, burada paylaştığımız kurallar sadece onları ilgilendirmiyor ki. Bazı ayrıntılar hariç, hep-
imizi ilgilendiren şeylerdir. 
Konuya kaldığımız yerden devam etmeden, burada yazılanların hepimize lazım olan kurallar olduğunu tekrar
hatırlatmadan edemeyeceğim. Lütfen bunu unutmayalım. Hem, insanın en belirgin kösteğinin “önyargı”, peşin
fikirlilik olduğunu ne çabuk unutuyoruz! Nasıl olacak bu iş? Elbette okuyarak. Başka çaresi var mı? Bildiğim
kadarıyla yok. Beden dili sinyallerini anlatmaya devam edelim. Son kısım olarak olumsuz olanlarına bakalım.

OOlluummssuuzz bbeeddeenn ssiinnyyaalllleerrii::
— 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, var mı 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, “Bitirde bir an önce gideyim” anlamına gelir.
— Başı yukarı doğru kaldırmak, kibirlice davranışın en belirgin işaretidir. 
— Elleri baş arkasına kenetlemek, karşılıklı aksiye dayanan 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. 

OOlluummlluu // OOlluummssuuzz bbeeddeenn ssiinnyyaalllleerrii::
— 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

SSİİYYAASSEETTÇÇİİLLEERREE TTAAVVSSİİYYEELLEERR ((99))  İİssmmaaiill HHaakkkkıı KKaarr İİnnssaann İİlliişşkkiilleerrii UUssttaassıı
İİlleettiişşiimm:: wwwwww..eeddiimmeerr..nneett

bbiillggii@@eeddiimmeerr..nneett 

Beypazarı Kaymakamlığı Köylere Hizmet
Götürme Birliği tarafından ihalesi yapılan sen-
tetik çim yüzeyli futbol sahası yapım işi sona
ererek hizmete açıldı.
Kalabalık vatandaş topluluğunun katılımı ile
yapılan açılış töreni Beypazarı  Kaymakamı
Hikmet Aydın, Belediye Başkanı M. Cengiz
Özalp ve ilçe mülki idari amirlerinin katılımı ile
halı saha açılışı gerçekleştirildi.
Beypazarı Bulgurdede Mevkiinde yapılan mod-
ern halı sahası Beypazarı gençliğine ve halkına
hizmet verecek. Yeni açılan halı sahasının ilçe
sporuna büyük katkı sağlayacağı belirtildi.
Beypazarı’nda Kaymakamlık tarafından yap-
tırılan halı saha ile birlikte toplam 3 halı saha
oldu. 2 si özel sektör tarafından işletiliyor. 

HHaallıı ssaahhaa yyaappıımmıı
ttaammaammllaannaarraakk hhaallkkıınn
vvee ggeennççlliiğğiinn hhiizzmmee--
ttiinnee aaççııllddıı.. 

RREEKKLLAAMM VVEE   ÝÝ LLAANNLLAARRIINNIIZZ II  
GGAAZZEETTEEMMÝÝZZDDEE  DDEEÐÐEERRLLEENNDDÝÝRRÝÝNN

ÝÝ LLAANN VVEE  RREEKKLLAAMMIINNII ZZ 
DD EEÐÐEERR BBUULLSSUUNN
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“Bu davayı kazanmak artık bizim için
bir onur meselesi olmuştur. Büyük Türk ulusu-
nun kanını taşıyan biz yüz bin Türk, ne bu gün
ne de yarın atıldığımız ve ant içtiğimiz bu
zorlu uğraştan gerileyecek değiliz”.

Dr. Fazıl KÜÇÜK

Geçtiğimiz günlerde Uluslararası
Stratejik Araştırmalar Kurumu –USAK-
tarafından yapılmış olan bir anketin sonuçları
yayınlandı. “Dış Politika Algılama Anketi”
sonuçlarına göre, herkesçe bilinenler yinelen-
mektedir. Yinelenmenin ötesinde algılama
kapasitesi olanların bile kabul edeceği
sonuçlar ortalık yere çıkmıştır. 
Anket sonuçları; Amerika, İsrail ve Rusya’nın
dünya barışını tehdit eden ülkeler sıralamasın-
da ilk üç sırayı paylaştıklarına işaret ediyor.
Diğer AB ülkeleri ile birlikte İngiltere’yi de
aynı potanın içine koymak gerekiyor.
Üzerinde güneşin batmadığı bilinen İngiliz
İmparatorluğu, günümüzde adalara çekilmiş
izlenimini vermektedir. Özgürlüklerine kavuş-
turduklarını söyledikleri, eskiden sömürdükleri
bu ülkeler de bölgelerindeki barışı tehdit
etmektedirler.
Bu ülkelerin nerede ise tamamı sürekli olarak
etnik çatışmalarla boğuşmaktadırlar. Bunu bir
rastlantı olarak algılamamak gerekiyor.
Kıbrıs’ta yaşananları da bu çerçevede değer-
lendirdiğimiz noktada, adada barışa ulaşmanın
oldukça zor ve hatta olanaksız olduğu gerçeği
kabul edilmelidir. AB’nin pislik akan burnunu
da Kıbrıs işine sokmuş olması ise bir başka
olumsuzluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 08
Eylül 2009 günlü Financial Times gazetesi de
bu yargımızı doğrulamaktadır.
“Kıbrıs’ın AB Üyeliği Hataydı” başlıklı haber
yorumda, “Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için
bir anlaşmaya varılamaması, Türkiye’nin üye-
lik müzakerelerini zehirledi. AB bölünmüş bir
adayı, çözüm bulunmadan önce saflarına katıl-
masına izin vermekle bir temel hata yaptı.
Çünkü şimdi üyeliğin nimetlerinden tam
olarak yararlanan Kıbrıslı Rumların, kendileri-
ni iyi niyetle müzakere etmelerini sağlayacak
bir teşvikleri kalmadı” diye yazıyordu. 
Gazete, Fransa, Almanya, Avusturya ve
mendil büyüklüğündeki ülkenin Türkiye’nin
Avrupa beklentilerine engel koyma tavırlarını
da “tehlikeli ve verimsiz” olarak tanımlıyor.
İngiltere’nin bu yaklaşımlara karşı duruşu ise
ilginçliklerle doludur. Dışarıda Türkiye’nin
üyeliğinden yana tavır sergiliyor, içeride ise
şikayetçi görünen ülkelerle kol kola girerek
takoz oluyor. 
Rum basın haberleri ise ilginçliklerle dolu.
Türkiye’nin üyelik sürecini engellemek ve
Türkiye’nin aleyhine kullanmak için her yolu
denemekte kararlı olduklarını yazıyorlar.
Mendil büyüklüğündeki ülkenin Dışişleri
Bakanlığı hazırladığı belgelerle Türkiye’yi
köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. 
Dışarıdan buldukları desteklerle açılmayacak
müzakere başlıklarının, Türkiye’nin kendi-
leriyle iyi ilişki kurmasıyla bağlantılı olarak,
arttırılmasını istiyorlar. Bunun yanı sıra istek-
leri karşılanana dek hiçbir başlığın açılma-
masını istiyorlar. Bunu sağlamak için de önde
gidenlerin yurt dışı gezilerine çıktıkları
biliniyor.
Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin olarak
başlatılan süreç de tıkandı. Çünkü karşı
tarafın, Türklerle anlaşma yapma gibi bir
niyetlerinin olmadığı görülmektedir. Benzer
taktiklerini yıllardır uyguluyorlar. Uygulamaya
koydukları yöntem, dünyayı kandırabilmek
adına masaya oturmak oluyor.
2004 yılında, “40 yıldır çözülmeyen sorunu
biz çözeriz” diyerek ortalık yere çıkılırken,
karşı taraf ise 60 yıldan söz etmektedir.
Sorunun süresi konusunda bile uzlaşılamadığı-
na göre kayıkçı kavgasına dönmüş olan
görüşmelere katılmamak gerekiyor mu ne…
Türkiye’nin Kıbrıs açılımından daha fazlasını
nasıl elde edebiliriz hesaplarını yapanlardan,
iyi niyet beklemek abes bir şey olsa gerek.
Dışarıdan destek verenler, oynanmakta olan bu
oyundan memnun olduklarını ısrarla yineliyor-
lar. Gelinen bu noktada Anadolu insanının
memnun olmadığını söylemeye bile gerek gör-
müyoruz.
Türkiye’nin büyük devletlerden hiçbir
eksiğinin olmadığı biliniyor. O zaman yaşan-
makta olan bu sıkıntıların nedeninin sorgulan-
ması gerekiyor. Sıkıntılar uygulamalardan
kaynaklanıyor mu ne…
Brüksel’de lahana tarlalarının yakınlarında
dolaşanların, üye ülkelere sürekli olarak bazı
yaptırımları dayattıkları biliniyor. Ölçüt ve
düzenleme adı altında dayatılanlar, tepkilere
neden oluyordu. Halkın isyan aşamasına
geldiği anda bazı düzenlemelerin kaldırılması
kararlaştırıldı.
Bu güne değin AB ülkelerinde üretilmekte
olan salatalığın = onlar hıyar diyor = boyunun
10 santimetreyi geçmemesi gerekiyordu. Bu
uygulama, 01 Temmuz 2009 günü itibarı ile
yürürlükten kaldırıldı. Bu nedenle özgür-
lüğüne kavuşmuş olan hıyarları, istenen boyda
her yerde bulmak olanaklı olacaktır.
AB’ni, uygulamaya koyduğu bu özverili çalış-
maları nedeniyle kutlamak istiyoruz. Bu kadar
yoğun uğraştan sonra özgürlüklerine yeniden
kavuşan hıyarları da selamlamak gerekiyor mu
ne… Yaşasın özgür hıyarlar…
Şeker Bayramınızı en içten sevgilerimle kut-
luyorum. Yaşamınızın da şeker tadında
geçmesini de diliyorum. 
SEVGİ ile kalınız…

18 Eylül 2009  -  Ankara  -  

AARRAA SSIIRRAA
Ahmet GÖKSAN

a.goksan@hotmail.com

ZİNCİRLİ HATALAR

KKEELLTTEEPPEE’’DDEE YYAAMMAAÇÇ PPAARRAAŞŞÜÜTTÜÜ PPRROOJJEESSİİ
AAYYAAŞŞ’’AA KKAAYYDDII..

Uzun yıllardır Beypazarı’na Yamaç
Paraşütü getirme çalışmaları devam
ederken Yamaç Paraşütü Ayaş’ı mesken
tuttu. 
29.06.2004’de başlayan, “Keltepenin
Turizm İmkânları Açısından
Araştırılması Projesi” kapsamında
Keltepe’de tetkik ve tatbikatlar yapılmış,
Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek
Yüksekokulu Öğretim Görevlileri Ali
Başaran ve Nihat Demirtaş’ın koordi-
natörlüğünü yürüttüğü proje etütleri
arasında hatırlanacağı üzere Keltepe’de
hava sporları etüdü deolduğu biliniyor-
du. 
Sn. Ali Başaran’dan aşağıdaki bilgileri
yazılı olarak aldık.

06.08.2006 Pazar günü Keltepe
Kuzeyinde yer alan Hamzalar
Mezrasında Ali Başaran, İlçe Spor

Müdürü Baha Tekin, A.Ü. BMYO
Öğretim Görevlisi M. Cumhur Akbulut,
ve diğerleri öğleden sonra anılan
mevkide incelemelerde bulunmuşlardı.
Bilindiği üzere Hamzalar Mezrası
Beypazarının Kuzey-batısında, 27 km
uzaklıkta yeralıyor.
2005 yılında aynı mevkiide iki yamaç
paraştü uçuşu daha yapılmış bu uçuş
SRT tv’ce yayınlanmıştı. 2005 yılındaki-
uçuşları Ankara Yamaç Paraşütçüleri
Derneği Başkan Yardımcısı Mithat
Derinyol ve Kazım Karabulut gerçek-
leştirmişlerdi. Kazım Karabulut’un 2005
yılındaki uçuşundan evvel de, aynı
mevkiide bir uçuş daha gerçekleştirdiği
Kazım Karabulut tarafından ifade
edilmişti. 

06.08.2006’daki uçuşu gerçekleştirme-
den önce Kazım Karabulut, yamaç

paraşütü sporuna merakı hakkında, ve
ülkemizde yamaç paraşütü sporu ile
ilgili bilgiler vermişti.
Kazım Karabulut Aydın’lı olduğunu, İç
İşleri Bakanlığının Avpura Birliği ile
ilgili biriminde görevli olduğunu, küçük-
lüğünden beri uçmaya meraklı olduğunu,
yaklaşık beş yıldır yamaç paraşütü
sporunu tatbik ettiğini belirtmiş, yamaç
paraşütü eğitimini önce özel bir kursta
almış, sonra T.H.K. kursuna da katılmış,
ülkemizde yamaç paraşütü sporunu faal
şekilde tatbik eden yaklaşık 1000
sporcunun bulunduğunu belirterek bu
rakama internette yamaç paraşütü sproc-
ularının açtığı foruma katılanlardan
ulaşatığını aktarmıştı.
Karabulut yıl ve yıl yamaç paraşütüne
ülkemizde ilginin arttığına tanık
olduğunu, yakın gelecekte ülkemizde bu
sporu yapanların sayısının artacağını tah-
min ettiğini, uçuş mevkiini değer-
lendirirken de, Ankara civarında Keltepe
ayarında uçuş mevkii bulmanın zor
olduğundan söz etmişti.
Karabulut tarafımıza verdiği bilgilerden
sonra Beypazarı’ndan kır gezisi için
gelenlerinde meraklı bakışlar ile izlediği
hazırlık ve ilk kalkış denemelerini yap-
mış, rüzgarın istikrarsızlığı nedeniyle
birkaç başarısız kalkış denemesinden
sonra, istediği rüzgarı yakalayıp havalan-
mış, Keltepede envai çeşitte uçan kuşlar
arasına Karabulut katılmıştı.
15-20 dakika uçan Karabulut’un indiği
mıntıkaya vardığımızada zorunlu iniş
yaptığını belirterek  “2005 ylında da bu

termiğe (ısınarak yükselen hava) girmiş
ve sıkıntı çekmiştim. Ama o tarafa istey-
erek yöneldim. Diğer termikte kalmak
daha iyi olacaktı heralde” demişti.  
Uçuş sonrasında Hamzalar Mezrasında
arazisi olan Durmuş ve Nurettin Çiftçi
kardeşler arazilerini, tarım, mezra
çevresini büyük ve küçük baş hay-
vancılık için kullandıklarını belirterek,
ziyaretçilerin Keltepe’ye hayran
kaldığını, uzun dönemde şehir dışından
gelecek ziyaretçilere, ödediklerinin
karşılığında beklentilerinden daha iyi
hizmet vermek için ne gibi hazırlıklar
yaptıklarını anlatarak Beypazarı’na gelen
ziyaretçileri Keltepe’ye nakletmek için
bir aracı tahsis ettiklerini açıklamışlardı.
Çiftti kardeşler Keltepe’nin tanıtımı için
broşür hazırlayacaklarını, mahalli idare-
cilerden de destek beklediklerini sbelirt-
mişlerdi. 
Uzun yıllardır Beypazarı’na Yamaç
Paraşütü getirme çalışmaları Yamaç
Paraşütçülerinin Ayaş’ı tercih etmeleri
sebebiyle duraksadı. Ayaş’ı tercih etme
sebeplerinin yama. paraşütü için rüzgarın
yakalanması ve bu rüzgar sayesinde
daha uzun süre havada kalarak uçuş
yapabilmeleri olarak değerlendirildi.
Beypazarı’nda bu hava akımının tam
olarak yakalanamadığı öğrenildi. 
Umarız uzun dönemde Keltepe tabii
güzelliği, bitkileri ve hayvanları ve
mahalli değerleri korunarak
Beypazarılıların ve ziyaretçilerin uçuş
yaptığı, alkolsüz turizm yönündeki
çabaların zirvesi olur.

Sonbaharın soğuk ve sisli günlerinin yaşandığı,
yaprakların dökülmeye başladığı bu günlerde,
kışın tadını yaşayacak Başkentliler, hafta sonu
tatillerini kenti çevreleyen doğal mekanlarda
geçirebilirler.
Başkentlilerin, hafta sonlarında, spor yapmak,
balık tutmak ve piknik yapıp dinlenmek uğruna
uzun mesafeler kat etmeden ulaşabilecekleri,
doğadaki huzur ve mutluluğa tanık olacakları
yerler şunlar:
NNaallllııhhaann HHooşşeebbee MMeessiirree YYeerrii:: Eski İstanbul yolu
üzerinden dilebilecek bu alan, Ankara'ya 135
kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yolun tamamı
asfalt olduğundan ulaşım sıkıntısı yaşanmıyor. 
Mesire yeri içerisinde kır gazinosu, çocuk oyun
alanı, çeşmeler ve otopark 
yer alıyor. Ayrıca, yaban koyunlarına ve ürkek
geyiklere ev sahipliği yapan 
Nallıhan'ın sınırları içinde bulunan ve onlarca su
kuşunun uğrak yeri olan Kuş Cenneti, tertemiz
havası ve suyu ile ideal piknik alanları arasında
yer alan Uluhan mesire alanı (ilçe merkezine 33
kilometre uzaklıkta), muhteşem manzaraya sahip
Çamalan Göleti (ilçe merkezine 54 kilometre
uzaklıkta ) ile ince ince çağlayan Ilıca Şelalesi
(Nallıhan'a 30 kilometre uzaklıkta) şehirden uza-
klaşıp kafasını dinlemek isteyenleri ağırlamayı
bekliyor.
ÇÇaammllııddeerree AAlluuççddaağğıı MMeessiirree YYeerrii:: İstanbul yolu
üzerinden yaklaşık 1 saatte ulaşılabilecek alan,
piknik tutkunları için vazgeçilmez yerler arasın-
da yer alıyor. Burada, her yıl düzenlenen
geleneksel Aluçdağı Festivali ve yağlı güreşleri
yoğun ilgi çekiyor. Bala Beynam Mesire Yeri:
Ankara'ya 45 kilometre mesafedeki mesire yer-
ine Ankara-Bala karayolu üzerinden 45 dakikada
ulaşılabiliyor. Son yıllarda yapılan çalışmalarla
modern bir mesire alanı haline getirilen çam
ormanında, kır gazinosu, tuvalet, çocuk oyun
grubu ve otopark bulunuyor. 

Sahip olduğu konum itibariyle ziyaretçilere zen-
gin bir orman manzarası sunan bu alanda, yeşilin
ve mavinin tüm güzellikleri bir arada
görülebiliyor. 
BBeeyyppaazzaarrıı EEğğrriioovvaa MMeessiirree YYeerrii:: Ankara'ya 150,
Beypazarı'na 50 kilometre uzaklıktaki bu alana
ulaşım Karaşar beldesi üzerinden sağlanabiliyor.
Yolunun 25 kilometrelik kısmı stabilize olan
mesire yerinde kır gazinosu bulunuyor.
Sahip olduğu göl ve orman manzarası ile
ziyaretçilerin nezih bir ortam yakalayabildiği
mesire yeri, doğal yapısı ile izcilik faaliyetleri,
doğa sporları, doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılık
çalışmalarına imkan sağlıyor. Sorgun Mesire
Yeri: Güdül ilçesinde bulunan 50 hektarlık
mesire yeri, Ankara'ya 130, Güdül'e ise
18 kilometre uzaklıkta. Günübirlik geziler için
oldukça uygun mesire yerinde kır gazinosu ve
tuvalet bulunuyor. Sorgun Belediyesi'nce
işletilen alan, sahip olduğu konum ve göl man-
zarası ile ziyaretçilere konaklama spor etkinlik-
leri ve olta balıkçılığı imkanı sunuyor.'' 

AANNKKAARRAA''NNIINN OOKKSSİİJJEENN DDEEPPOOSSUU KKIIZZIILLCCAA--
HHAAMMAAMM
Ankara'nın 'oksijen deposu' olarak adlandırılan,
Başkente 75 kilometre uzaklıktaki
Kızılcahamam, günübirlik geziler için bir-
birinden güzel doğal mekanları bünyesinde
barındırıyor. Yabani gül, çilek ve fındık, ahlat,
ardıç, meşe, karaçam ve çeşitli kır çiçeklerinin
doğal yaşam alanı olan Soğuksu Milli Parkı ile
çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapan
Çamkoru ve Akyarma mesire alanları
Kızılcahamam sınırları içinde yer alıyor.
İlçedeki 
milli park ile mesire yerlerinde, piknikçilerin su
ve tuvalet gibi temel gereksinimleri karşılanıyor. 
Kızılcahamam'ın Akyarma mevkiinde yer alan
40 hektarlık Akyarma 

mesire yerine, Ankara'dan 100,
Kızılcahamam'dan 30 kilometre; Çamkoru 
mesire yerine ise Ankara'dan 110,
Kızılcahamam'dan 40 kilometre yol 
alarak ulaşılabiliyor. Doğanın tüm güzelliklerini
barındıran iki mesire alanı da uzun yürüyüşler
ve diğer spor aktiviteleri için ideal yerler arasın-
da geliyor. 
DDOOĞĞAA GGÜÜZZEELLLLİİĞĞİİ İİLLEE EEŞŞSSİİZZ KKAARRAAGGÖÖLL 
Çubuk ile Kızılcahamam arasında, Kavak Dağı
ile Yıldırım Dağı eteğinde küçük fakat çok
derin, krater bir göl olan Karagöl, mükemmel bir
doğal güzelliğe sahip. Çubuk'a yaklaşık 40 kilo-
metre uzaklıkta olan Karagöl'ün her iki tarafı
yamaçlarla çevrili olup, etrafı çam ve dağ kavağı
ile kaplıdır. Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp
kafasını dinlemek isteyenler için sık sık gidilme-
si gereken doğal terapi mekanları arasında geliy-
or Karagöl... 

BBeeyyppaazzaarrıı AAllaaaattttiinn SSookkaakk
Beypazarına gelmişken Alaaddin Sokak'taki
dükkanlara ve tezgahta satış yapan yöresel ürün
satışı yapan insanlara uğramadan geçmeyin.
Tarihi konakların gülümseyen yüzlerini görüp
selamlaştıktan sonra  Gümüşçüler Çarşısı,
Beypazarı'nda mutlaka uğranması gereken bir
yer. Burada artık çok az yapılan telkarinin, yani
ince gümüş işinin ustalarını bizzat seyretme
şansı buluyorsunuz. Daha sonra İnözü Vadisi ve
Hıdırlık Tepesi gidip görmeniz gereken yerler-
den birkaçı. Zamanınız varsa Sabakoz Deresi,
Macun Bayırı, Köst Yaylası, Tekke Dağı,
Karaşar Eğriova ve hemen yanımızdaki
Kıbrıscık Karagöl ki yeşilliği ile gözlerinizi din-
lendirecek ve temiz hava alabileceğiniz yerler-
den bazıları. 
Sonbaharın serinliğine uygun kıyafetler giyilme-
si tavsiye olunur. Kışa girerken Beypazarı
Ankara kadar soğuk olmasada tedbir almak

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 

AAnnkkaarraa''nnıınn vvee bbööllggeemmiizziinn ssaakkllıı ggüüzzeelllliikklleerrii

gerekir. 
Tedbir alınıp gezilirse bu bölgelerde kışın tadıda

bir başka çıkar. Hem
yaz hem kış bu böl-
geler size alternatif
gezi imkanları sunuy-
or. Özellikle
Beypazarı hem yaz
hem kış ziyaretçilerine
değişik gezi alternati-
fleri sunabilir. 

HHOOSSTTİİNNGG FFİİYYAATTLLAARRII
AALLAANN AADDII  TTEESSCCİİLLİİ 

HHeemmddee 770000 MMBB 
AARRTTIIKK HHEERRKKEESSEE

110000 YYTTLL
BBUU FFIIRRSSAATT KKAAÇÇMMAAZZ

TTEELL::776622 5511 6633
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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 ülkemizin
kuzey iç ve doğu bölgelerinde görülecek olan
yağışların; Doğu Akdeniz Adana, Osmaniye,
Hatay, K. Maraş, İskenderun) Doğu Anadolunun
batısı, (Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan Bingöl)
ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Tokat,
Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Gaziantep,
Adıyaman, ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olması
bekleniyor. 
Devlet Meteroloji işleri Genel Müdürlüğünden alı-
nan bilgilere göre hava sıcaklığı kuzey ve iç kes-
imlerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde
önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar; genel
olarak kuzey ve kuzeybatı, doğu bölgelerimizde
güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta
kuvvette esecek. Bazı illerimizde beklenen hava
durumuyla ve günü en yüksek  sıcaklıkları şöyle:
Ankara; Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağnak
yağışlı 12
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu  15
İzmir: Parçalı ve bulutlı 18
Adana: Parçalı çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Antalya: Parçalı Bulutlu 23
Samsun: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
(Yağışların öğle saatinden sonra kuvvetli olması
bekleniyor.) 16
Trabzon: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
(Yağışların öğle saatinden sonra kuvvetli olması
bekleniyor.) 16
Erzurum:Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden
sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece
saatlerinden itibaren yüksek kesimleri karla karışık
yağmur ve kar yağışlı 11
Diyarbakır:Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saat-
lerinden itibarenaralıklı
sağanak ve gök
gürültülü sağanak
yağışlı 20
Beypazarında ise hava
durumu şöyle:

Sıcaklık (ºC) 13 °C 
Nem (%) 94
Basınç (hPa) hPa
Görüş (km) .......
Rüzgar (km/sa) Kuzeydoğudan 7

OORRTTAA AANNAADDOOLLUU
RREEKKLLAAMM AAJJAANNSSII

DDİİJJİİTTAALL BBAASSKKII MMEERRKKEEZZİİ
KKaaşşeelleerriinniizz 2200 DDaakkiikkaaddaa hhaazzıırr

SSAAÇÇ TTAABBEELLAA,, IIÞÞIIKKLLII TTAABBEELLAA,, AAĞĞAAÇÇ TTAABBEELLAA 
PPÝÝRRÝÝNNÇÇ TTAABBEELLAA,,  BBEEZZ AAFFÝÝÞÞ,, BBRRAANNDDAA AAFFÝÝÞÞ,,

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

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

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

14  Kasım  Cumt.
En Yüksek 

14°C 
En Düşük 

4°C

15 Kasım Pazar
En Yüksek

16°C 
En Düşük

11°C

16 Kasım  P.tesi
En Yüksek

15°C 
En Düşük

8°C

17 Kasım Salı
En Yüksek

14°C 
En Düşük

6°C

18 Kasım Çrşam.
En Yüksek

13°C 
En Düşük

5°C

19 Kasım Perşem.
En Yüksek

12°C 
En Düşük

4°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

ŞŞeebbiinnkkaarraahhiissaarr''llıı İİddaarreecciilleerrddeenn
BBeeyyppaazzaarrıı KKaayymmaakkaammllıığğıınnaa ZZiiyyaarreett

Şebinkarahisar Kaymakamı Bilal Bozdemir ve
Belediye Başkanı Şahin Yılancı ile birlikte
Şebinkarahisar Kaymakamı Bilal Bozdemir ve
Belediye Başkanı Şahin Yılancı ile birlikte (04
Kasım 2009 Çarşamba günü) Beypazarı’na gelen
bir heyet Beypazarı Kaymakamı Hikmet
AYDIN’ı makamında ziyaret ederek Beypazarı
hakkında bilgi aldılar. 
Heyet, Beypazarıı Kaymakamı Hikmet Aydın ,
Güdül Kaymakamı Cenk Hakan KARADUMAN
ve Belediye Başkanı M.Cengiz Özalp ile birlikte
Hıdırlık Tepesi, Alaattin Sokak ve Beypazarı
Kültür Evi Müzesini gezerek incelemelerde
bulundular. 
TTÜÜRRKKİİYYEE BBEEYYPPAAZZAARRII''NNII MMOODDEELL AALLIIYYOORR
Bugüne kadar 500'ün üzerinde Belediye'nin;
Beypazarı'nda yapılan Belediye çalışmaları ile
özellikle turizm alanında elde edilen başarıları
yerinde görmek ve bilgi almak için ziyaret ettiği

Beypazarı Belediyesi; son olarak
Şebinkarahisar Kaymakamı ve Belediye
Başkanını ağırladı. 
Şebinkarahisar Kaymakamı Bilal Bozdemir
ve Belediye Başkanı Şahin Yılancı ile gelen
heyet; Beypazarı Belediye Başkanı M.Cengiz
Özalp’i ziyaret ederek, devam eden projeler
hakkında da bilgi aldılar. Özellikle restorasy-
on çalışmalarına büyük ilgi gösteren yetkilil-
er; Beypazarı Kaymakamı Hikmet Aydın ve
Belediye Başkanımız M.Cengiz Özalp ile bir-
likte ilçede Hıdırlık Tepesi, Alaattin Sokak

ve Beypazarı Kültür Evi Müze'sini gezerek
incelemeler yaptılar. 
BBEEYYPPAAZZAARRII''NNII MMOODDEELL OOLLUUYYOORR
Tarihi konakları restore ettikten sonra kültür tur-
izmine kazandıran Beypazarı, Türkiye'ye model
oluyor.
2001 yılında yapılan restorasyon çalışmalarından
sonra kültür turizminde söz sahibi olan Beypazarı
ilçesi Türkiye'ye model oluyor. Giresun İlinin
Şebinkarahisar ilçesi Kaymakamı Bilal Bozdemir
ile Belediye Başkanı Şahin Yılancı Beypazarı'na
gelerek turizm ile ilgili çalışmaları yerinde
inceledi. Şebinkarahisar Kaymakamı Bozdemir
ile Belediye Başkanı Yılancı'ya Beypazarı
Kaymakamı Hikmet Aydın ile Belediye Başkanı
Cengiz Özalp ilçedeki turizm çalışmaları hakkın-
da detaylı bilgi verdi. Hıdırlık tepesinden
Beypazarı'nı izleyen misafirler daha sonra tarihi
Alaettin sokağına giderek incelemelerde bulundu.

İlçeleri ile Beypazarı'nın dokusunun birbirine çok
benzediğini söyleyen Şebinkarahisar Kaymakamı
Bilal Bozdemir kültür turizminde Beypazarı'nın
başarılı bir model olduğunu belirtti. Bozdemir
“Beypazarı başarılı çalışmaları ile tüm
Türkiye'nin örnek aldığı bir ilçe.Medyadan  takip
ettiğimiz bu ilçeyi gelip tanımak istedik. Yapılan
çalışmaları yerinde görme fırsatı bulduk.
Buradaki başarılı çalışmaları örnek alıp
Şebinkarahisar'a  uygulamak istiyoruz. Umut
ediyoruz ki bizde Beypazarı gibi başarılı oluruz”
temennisinde bulundu.
Beypazarı Kaymakamı Hikmet Aydın ise
“Yüzlerce kilometre uzaklıktan insanların  buraya
gelerek ilçeyi model almalarından gurur duyduk-
larını belirterek turizmin daha da gelişmesi için
çalışmaların artarak devam edeceğini” söyledi.
Şebinkarahisar Kaymakamı ve Belediye Başkanı
şehir gezisinin ardından tarihi Taş Mektepte
yöresel lezzetleri tatma fırsatı buldu.Yemekten
sonra Belediye Başkanı Cengiz Özalp, konuklara
turizm çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.     

AATTAATTÜÜRRKK’’ÜÜNN YYAAPPTTIIRRDDIIĞĞII OOYYMMAAAAĞĞAAÇÇ KKÖÖYYÜÜ İİLLKKOOKKUULLUU
İİLLGGİİ BBEEKKLLİİYYOORR..

Beypazarı Oymaağaç Köyündeki okulun 1928 tarihinde
Atatürk'ün emri ile yapıldığıbelirtildi. 
Köylüler Atatürk’ün yaptırdığı okula sahip çıkılmasını
ve Okulun restarasyon edilmesini istiyor..

Tarihe şahitlik
etmiş okul bu
güne kadar
ayakta
kalmayı başar-
mış. Bundan
sonra ayakta
kalması ise
yetkililerin
sahip çıkması-
na bağlı. 
Beypazarı
Oymaağaç
Köyündeki

Okulun tarihi üzerindeki tabelada yapım yılı 1928 gös-
teriyor. 
Köyün yaşlıları Okul hakkında konuşurken "bu okul
Atatürk'ün emri ile yapıldı, o yıllarda Beypazarın'da

isyanlar vardı Beypazarı merkeze Askerler ilk olarak
Oymaağaç Köyünden girdiler, Köylülerin cana yakınlığı
ve direniş göstermemesi üzerine Atatürk'ün emri ile
okul yapıldı ama Okula bu gün için sahip çıkılmıyor,
oysaki bu okul bize Atamızdan bir emanet, Okulun
resterasyon edilmesini istiyoruz " açıklamasını yapan
köylüler Tarihimizde bu okulun bizim için önemi çok
büyük, büyüklerimizden bu konuda yardım bekliyoruz
dediler.
Atatürk’ün emri ile yaptırıldığı belirtilen Oymaağaç
Köyü İlkokulunun tamir ve bakımının yapılacağını ve
yetkililerin bu okula sahip çıkacaklarını temenni ediy-
oruz. 
Oymaağaç Köyü Beypazarı’nın hemen hemen en yük-
sekte kalan köylerinden biri. Okul 1928 yılından bu
güne eğitim amaçlı kullanılmış.  Oymaağaç Köyünün
çocukları 80 yıl bu okulda eğitim görmüş. Beypazarı’nın
en eski okullarından biri. 

El sanatları
hayat buluyor 
Beypazarı Belediyesi unutulmaya yüz tutan el
sanatlarını tekrardan hayata döndürüyor. 
Beypazarı'nda en çok ilerleyen el sanatlarından
biri "Dövme Bakırcılık." 
Beypazarı'lı ustalar tarafından madeni çekiç ve
örs ile dövülerek güğüm, tencere, tava, kazan,
ibrik ve sigaralık gibi eşyalar yapılıyor ve satışa
çıkarılıyor. Bu ürünlerin üretiminde önemli gelir
elde ediyor. Beypazarı'nın en önemli farklılık-
larından bir diğeri ise Altın işlemeciliği.

Kültür Bakanlığından Ödül 
Altın işlemeciliğinin tarihi çok eskilere dayan-
masına rağmen Beypazarı eski ile yeniyi bir
araya getiriyor ve farklı iş kolları yaratıyor. El
sanatında hammadde olarak külçe altın, aksesuar
olarak ise küçük inci ve kırmızı renkli mercanlar
kullanılıyor. Gümüş ve altının ince teller halinde
örülerek yapıldığı "Telkari" sanatı işlemeleri,
Kültür Bakanlığı tarafından "Kültürel Hediyelik
Eşya Tasarım Yarışması"nda birincilik almış.


