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Yılbaşı tatilini Beypazarı’nda geçirmek isteyen vatan-
daşlar, pansiyon ve otel işletmecilerinin yüzünü
güldürdü. Konakları ve yemekleriyle ünlü
Beypazarı’nda toplam 550 yatak kapasiteli 6 otel ve
30 pansiyondaki doluluk oranı yüzde 70’e oldu. 
Belediye Başkanı M. Cengiz Özalp, Yılbaşı tatilini
Beypazarı’nda geçirmek isteyen vatandaşların ilgisi
karşısında memnun olduklarını söyledi. 
Tatil için Beypazarı’nın tercih edilmesinin en önemli
nedeninin tarihi ve doğal güzelliklerin bir arada
olmasına bağlayan Belediye Başkanı Özalp, güveç,
tarhana çorbası, 79 katlı baklava, dolma gibi yöresel
yemeklerin bu ilgiyi daha da artırdığını belirtti. 
İşletmeciler gösterilen ilgiden çok memnun olduk-

larını dile getirerek, ‘’Yılbaşında Beypazarı’nın tercih
edilmesinden dolayı çok mutluyuz. Konaklarımız ve
pansiyonlarımızla konuklarımızın burada iyi bir tatil
geçirmesini sağlamaya çalışacağız’’ dediler ve hazır-
lıklarını Yılbaşına göre yapan işletmeciler Cuma
gününün de tatil olmasından dolayı ilçeyi ziyarete
gelenler nedeniyle yüzleri güldü. 
Öte yandan, Hakimevi olarak bilinen, Ankara
Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu uygula-
ma oteli ve butik otel niteliğinde olan konağın da tüm
odalarının dolduğu belirtildi. 
Yılbaşı nedeniyle Yılbaşı gecesi ile bugün Beypazarı
tatilcilerin tercihi oldu. Beypazarı’na gelenler
esnaflardan alışverişte yaptılar. 

ARA SIRA

YYIILLIINN SSOONNUU
“1931’de atıldığım bu mücadelede halkımın
benden beklediği görevleri en dürüst bir
biçimde yerine getirmenin huzuru içindeyim’

Dr. Fazıl KÜÇÜK
Tarihteki yerini alması için 2009 yılını geride
bırakmış bulunuyoruz. Kısaca bu yılı değer-
lendirdiğimiz zaman, iyi bir yıl olduğunu
söylememiz olanaklı değildir. Koca bir yılı,
düş kırıklıklarının yanı sıra umutsuzluğun kol
gezdiği bir yıl olarak değerlendirmek olasıdır.
Ulusal ve dini bayramlarımızın dışında
yaşadığımız kısa dönemli mutlulukları bu
değerlendirmemizin dışında tutuyoruz.

Beypazarı’ndaki işlet-
meciler Mehmet Ali
AĞCA cezaevinden
çıkınca ağırlamak
istiyor.    Haberi 4’de
Beypazarı Hava
Durumu       Sayfa 4’de

Ahmet GÖKSAN
a.goksan@hotmail.com

Adliye Yazı İşleri
Müdürüne Veda Yemeği

HHaabbeerrii 44 ddee
BASKETBOLDA BEYPAZARI
LİSESİ ŞAMPİYON OLDU

HHaabbeerrii SSaayyffaa 44’’ddee

THK Beypazarı’nda Genç Kanatları
Kurdu                    HHaabbeerrii SSaayyffaa 22’’ddee
SEVGİ VE DUA Konulu
Konferans Yapıldı 

HHaabbeerrii 22’’ddee
Beypazarı’nda Yeni Halı
Saha Hizmete Açıldı. 22’’ddee

Oğuzların Yüreğil
Boyundan Gelen Üreğil
Köylüleri Derneği Kongre
Yaptı. HHaabbeerrii 22’’ddee
BBP AŞURE GÜNÜNÜ
SEKLİ YAŞLILAR
KÖŞKÜNDE KUTLADI

HHaabbeerrii 22’’ddee

EElliinnii ddiişşlliiyyee kkaappttıırrıınnccaa
33 ppaarrmmaağğıı kkooppttuu..

İbrahim Aslan adındaki vatandaş, Fasıl köyünde bir
tavuk kümesinin temizliğini yaparken sağ elini
zeminde bulunan bant dişlisine kaptırdı. 
Aslan, elini sıkıştığı yerden çekmeye çalışırken 3 par-
mağı koptu. Parmaklarıyla birlikte Beypazarı Devlet
Hastanesine kaldırılan İbrahim Aslan, buradaki müda-
halenin ardından 112 Acil Servis helikopter ambulan-
sıyla Ankara Numune hastanesine gönderildi. 

BBEEYYPPAAZZAARRII''NNDDAA SSİİLLAAHHLLAA
İİNNTTİİHHAARR GGİİRRİİŞŞİİMMİİ

MMaarrddiinn NNüüffuussuunnaa kkaayyııttllıı İİssrraaffiill EEyyee AAğğıırr YYaarraallıı
mevsimlik işçi olarak çalışmaya gelen Mardin
nüfusuna kayıtlı İsrafil Eye (24) isimli vatandaş, saat
18:00 sularında henüz belirlenemeyen bir sebeple
elinde silahla intihar girişiminde bulundu. Çenesine
silah dayayarak intihar etmek istediği öğrenilen İsrafil
Eye komşuları tarafından yaralı olarak hastaneye
kaldırıldı. İlk müdahele Beypazarı Devlet
Hastanesi'nde yapıldı.  Durumu ağır olan İsrafil Eye
daha sonra Ankara'ya sevk edildi.
Yine aynı saatlerde hastanede başka bir intihar vakası
olduğu, bir vatandaşın ilaç alarak intihar girişiminde
bulunduğu öğrenildi.

HHIIRRSSIIZZ YYAAKKAALLAANNDDII
Beypazarı’nda hırsızlık mallarının içinde bulunduğu
çuvalla kaçmaya çalışan bir hırsız yakalandı. 
Milli Egemenlik Caddesi'nde sabaha karşı devriye
görevi yapan polis ekipleri, sırtındaki çuvalla kaçmaya
çalışan bir kişiyi takibe aldı. Takibin ardından
yakalanan Tarık D'nin (25) Mahmut Sargın'a ait mar-
kette hırsızlık yaptığı, taşıdığı çuvalda da hırsızlık
mallarının bulunduğu belirlendi. 
Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı. 27.12.2009

UURRUUŞŞTTAA
SSOOBBAADDAANN  ZZEEHHİİRRLLEENNMMEE

Uruş’ta sobadan çıkan karbonmonoksit gazının etk-
isiyle zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı
Uruş Kaş Mahallesi'nde Ramazan Özer ve eşi Havva
Özer'in gece evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit
gazından zehirlendikleri öğrenildi. 
Sabah  olayı fark eden komşuları tarafından Beypazarı
Devlet Hastanesine kaldırılan karı kocanın sağlık
durumlarının iyi olduğu bildirildi. 28.12.2009

SSeeffaa VVaarrllııkk;; AAnnkkaarraa--BBeeyyppaazzaarrıı yyoolluu,, BBeeyyppaazzaarrıı--KKıırrbbaaşşıı
yyoolluu vvee AAyyvvaaşşııkk kkaavvşşaağğıınnaa tteekkrraarr eell aattaarraakk iiyyiilleeşşttiirriillmmeenniinn
yyaappııllaaccaağğıı  mmüüjjddeessiinnii vveerrddii..
AK Parti Beypazarı İl Genel Meclisi üyesi olan Mali
Müşavir Sefa Varlık’tan aldığımız Bilgilere göre
Ankara_Beypazarı Karayolunun muhtelif kesimlerinde yol
yapımı sürmekte olan kısımlarında meydana gelen bozul-
maların vatandaşların büyük ölçüde rahatsız ettiğini bu tür
olumsuzluklardan kendisinin de oldukca rahatsız olduğunu
ifade eden Varlık Karayolları 4.bölge müdürü , 43.şube
şefi ve ilgili müteahhitlerle yapılan görüşmelerin Olumlu
sonuç verdiğini ve bu hafta içerisinde hava şartlarının da
elvermesi halinde gerekli tüm tedbirlerin alınacağını ve
bozuk olan bölümlerin en azından yaz ayına kadar geçici
de olsa onarımlarının yapılarak trafiğin ve sürücülerin
rahatlatılacağı müjdesini verdi.
Ayrıca Kırbaşı yolunun sanayi ile Beypazarı çıkışına kadar
olan kısmında belirli çalışmaların yapıldığı ve  önümüzde-
ki günlerde de burasının da kışı rahat geçirebilecek hale

getirileceğini belirtti.
Öte yandan Ayvaşık kavşak düzenlemesi ve sinyalizasyon
çalışmaları yeterli olmadığını aksamaya neden olacak pro-
jenin tekrar revize edilerek önümüzdeki günlerde yeni
yapılan projenin uygulanacağını belirtti.
İl genel Meclisi üyesi Sefa Varlık Ak Parti İktidarı olarak

şehrin tüm sorunlarını bildiklerini ve her türlü sorunların
takipcisi olacaklarını üstüne basa basa ifade ederek hiçbir
Sorunun kendileri için yük ve görev alanının dışında
olmadığını açıkladı.
Beypazarı Kırbaşı yolu Anadolu Lisesi yanına yapılacak
olan Beypazarı İlköğretim Okulu için ihale yapıldı. 
İl Genel Meclisi Üyesi Sefa VARLIK "Ankara İl Özel
İdare tarafından ihalesi yapılan Okul 24 derslikten oluşuy-
or,modern bir Okul olacak yapılan Okul,2010 yılın'da
inşaatı hızlı bir şekilde bitirmeyi hedefliyoruz "dedi

MMAADDEENN OOCCAAĞĞIINNDDAA ÜÜZZEERRİİNNEE KKAAYYAA
DDÜÜŞŞEENN İİŞŞÇÇİİ HHAAYYAATTIINNII KKAAYYBBEETTTTİİ
Eskişehir'in Mihalıççık İlçesi Koyunağılı Köyündeki
Maden Ocağında Meydana Gelen Göçükte 1 İşçi
Hayatını Kaybetti. 
Koyunağılı'ndaki Karadeniz Madencilik'e ait maden
ocağında akşam üzeri henüz belirlenemeyen bir
sebeple göçük meydana geldi. İşçilerden Şahin
Akkayaoğlu (34) göçük altında kaldı. 16.00-24.00
saatleri arasındaki vardiyada usta olarak çalışan
Şahin Akkayaoğlu'nun üzerine kaya parçası düştü.
Arkadaşları tarafından göçükten çıkarılarak
Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
Akkayaoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarıla-
madı. İki yıldır maden ocağında çalıştığı öğrenilen
Akkayaoğlu'nun cenazesi, işlemlerinin tamamlan-
masının ardından memleketi Zonguldak'ın Devrek
ilçesine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma
başlatıldı.
BBEEYYPPAAZZAARRIINNDDAA
EELLEEKKTTRRİİKK KKEESSİİNNTTİİSSİİ
Dağıtım şebekelerinde planlanan yıllık periyodik
işletme, hat bakım onarım ve tesis çalışmaları
nedeniyle Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan
açıklamaya göre 29 Aralık tarihinde Beypazarı’nın
bazı yerlerinde elektrik kesintisi uygulandı.
Beypazarı'nda, 29 Aralık Salı günü 10.00-12.00
saatleri arasında, Ayvaşık Mahallesine bağlı, Akyazı
Mevkii, Oğuzkent, Kayıkent, Yağızkent ve Karabet
Kooperatiflerinde elektrikler kesildi.

Beypazarı - Ankara kara yolunun 3 -20 kilome-
treleri arasındaki bozuk yolların yapılmasına baş-
landı.
Karayolları 43 şube şefliği yetkilileri, Ankara-
Beypazarı kara yolunda bozuk satıhların yapıl-
ması çalışmalarına, ekiplerin bölgeye sevk
edilmesiyle başlandığını belirtti. 
İl genel meclisi üyesi Sefa Varlık, konuyla ilgili
yaptığı açıklamada, Azmak, Gömleksiz ve
Dibecik köprüleri arasındaki güzergahta sürücü-
lerin yolun bozuk olduğundan şikayet etmeleri

üzerine harekete geçildiğini belirterek, şu bilgileri
verdi: 
''Yolun 3-20 kilometreleri arasındaki bozuk olan
kısımlarda düzenleme çalışmasına başlandı. Sıcak
asfalt kaplaması ile yol çalışmaları sürdürülüyor''
dedi. 
Öte yandan, Karayolları yetkilileri, kavşak düzen-
leme çalışmalarının tamamlandığı Kıbrıscık-
Karaşar yolu kavşağında sinyalizasyon sistem-
lerinin bugünden itibaren devreye gireceğini,
sürücülerin sinyalizasyon sistemini dikkate

BBeeyyppaazzaarrıı--AAnnkkaarraa YYoolluu YYaappııllııyyoorr

AAnnkkaarraa''nnıınn YYııllbbaaşşıı TTeerrcciihhii BBeeyyppaazzaarrıı

EYVAH
ÇOCUĞUM

UYUŞTURUCU
KULLANIYOR!
Fatih Kılıçarslan

Başkan Özalp, Tarihi
Kentler Birliği’nin
Side’de Düzenlediği
Seminer Sonrasında
Katıldığı Fas Gezisinden
Döndü. HHaabbeerrii 33’’ddee

almalarını söyledi.

Beypazarı Belediyesi
kaldırım çalışmalarına
devam ediyor. Haberi 3’de
THK dan A.Ü. Beypazarı
Meslek  Yüksek Okulu
Öğrencilerine Model Uçak
Kursu Verildi. HHaabbeerrii 33’’ddee

Beypazarı Kültür Dayanışma ve
Yardımlaşma Derneği ile Vakfı
Kadınlar Komisyonu Kermes
Düzenledi           HHaabbeerrii SSaayyffaa 33’’ddee
TÜRKİYE’deki bir çok il
arazilerinden Beypazarı
Arazileri Daha Değerli  

HHaabbeerrii 44’’ddee

BBEEYYPPAAZZAARRII BBEELLEEDDİİYYEESSİİ
AAŞŞUURREE DDAAĞĞIITTIIMMII YYAAPPTTII 

Beypazarı Belediyesi tarafından her yıl Aşure Günü
nedeniyle geleneksel olarak dağıtılan aşureler, Cuma
namazının ardından tüm camilerin bahçesinde vatandaşlara
ikram edildi.
Aşure geleneğinin Beypazarı’nda hatırlanması adına
Belediye tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı. Beypazarı
Belediyesi tarafından özel hazırlanan kaplarda dağıtılan
aşure on bin adet hazırlandığı belirtildi. Beypazarı’ndaki
tüm camilerin önünde gerçekleştirilen aşure dağıtımı;
Beypazarılılar tarafından memnuniyetle karşılandı. 
Binlerce yıllık bir gelenek olan aşure gününü yaşatmak
adına Belediye olarak katkıda bulunmaktan büyük mem-
nuniyet duyduğunu belirten Belediye Başkanı M.Cengiz
Özalp; bu tür faaliyetlerin vatandaşın birlik ve beraberlik
içinde yaşamasına büyük katkısı olduğunu vurguladı.

Kültür Ve Turizm Bakanlığınca
Beypazarı'ndaki müzeler denetlendi. 
Ankara Etnografya Müzesi Müdürü Yücel
Kumadaş'ın da aralarında bulunduğu yetkililer
Beypazarı ilçesinde bulunan 3 ayrı müzeyi denetle-
mek için Beypazarı’na geldi. 
Beypazarı'nın en eski müzelerinden olan Beypazarı
Tarih ve Kültür Evi Müzesinde restore çalışmalarını
yerinde gören yetkililer, diğer müzelere geçerek

incelemelerini sürdürdü. 
Yetkililerden Mehmet Demir, Beypazarı'nda 3
müzenin bulunması oldukça önemli olduğunu
belirterek, ''Kırıkkale'de hiç müze yok ken
Beypazarı'nda 3 müze kurulmuş ve birçok tarihi eser
burada sergileniyor'' dedi. 

Beypazarı’na TOKİ’nin Gelmesi Kesinleşti.
Başkan ÖZALP kesin kayıt için müracaatta
istenen peşinatı ödeyemeyenler için bankalar-
dan kredi kullandırılması konusunda yardımcı
olacaklarını açıkladı. 
Geçmiş yıllarda 3 sefer TOKİ’nin Beypazarı’na Sosyal
Konut Yapması girişimleri halktan yeterli katılımın
olmaması nedeniyle başarısız olmuştu. 2010 yılına gir-
erken Ankara’nın tarihi turistik ilçesi Beypazarı’na
TOKİ’nin Sosyal Konut yapması kesinleşti. 
Bundaki Başarının TOKİ, Beypazarı Kaymakamlığı ve
Beypazarı Belediyesinin ortak işbirliği ile yerel ve ulusal
basın’ın konuya sahip çıkması olarak gösteriliyor. 
Başkan ÖZALP kesin kayıt için müracaatta istenen peşi-
natı ödeyemeyenler için bankalardan kredi kullandırıl-
ması konusunda yardımcı olacaklarını açıkladı. 

Haberi Sayfa 2’de

Sosyal Hizmet Uzmanı.
Bakırköy Prof. Dr.
Mazhar Osman Ruh
Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim ve
Araştırma Hastanesi,
Başhekim Yrd.

YYaazzııssıı SSaayyffaa 22’’ddee
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Beypazarı THK Şube Başkanı M.Ali Dikmenlioğlu;
‘’Türk Hava Kurumu Beypazarı Şube Başkanlığı,
THK Genel Başkanlık emir ve tamimleri doğrul-
tusunda Beypazarı Şube Başkanlığına bağlı olarak
çalışacak Genç Kanatlar Topluluğu kuruldu’’ dedi. 
Dikmenlioğlu; ‘’19 Aralık 2009 Cumartesi günü
yapılan Genç kanatlar Genel kurulunda Yönetim
Kurulu şöyle oluştu.
Fatma ÖZCAN, Genç Kanat Lideri (Yönetim Kurulu
Başkanı),
Berrin ERDEMLİ, 
Murat ÇAKMAK, 
Ayşegül YILDIZ, 

Fatma AKDOĞAN,
Celal IŞIK 
Onur DÖNMEZ Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine
seçildiler. ‘’ açıklamasını yaparak, Genç Kanatlar
Topluluğu Beypazarı Şubeye kayıtlı 29 yaş altı üyel-
erden ve 16 yaş üstü okul çağındaki gençlerden
oluşuyor. Genç Kanatlar Topluluğu Beypazarı’ndaki
Türk Hava Kurumunun havacılıkla ilgili kurslarını ve
havacılık sporlarını organize etmekle beraber Türk
Hava Kurumunun başka il ve bölgelerde açmış
olduğu kurslara ve yarışmalara üyeleri arasından tem-
silcilerini seçerek katılmalarını sağlayacak. Ayrıca
Beypazarı Turizmine katkıda bulunmak için havacılık
sporları Beypazarı’na yerleştirilerek bu alanda da tur-
ist çekmeyi hedefliyoruz’’ dedi. 
Genç Kanat Lideri Fatma ÖZCAN Beypazarı’ndaki
tüm gençlere çağrıda bulunarak  şöyle seslendi:
Kanatlanıp uçmak, gökyüzünde yol almak, bulutlara
dokunmak istiyorsanız sizleri GENÇ KANATLAR'A
bekliyoruz. Gelin birlikte uçalım.
Yer:Belediye Binası Zemin Kat No:17
Ankara/Beypazarı Tel: 7632578 NOT: Kayıtlarımız
ücretsizdir. Tüm 16-29 yaş arası gençleri bekliyoruz.
Gelin birlikte model uçak yapalım, yamaç paraşütünü
Beypazarı'na getirelim. Hava müzelerini gezelim.
GENÇ KANATLARIN SLOGANI
(UÇACAĞIZ,KONACAĞIZ,GÖÇECEĞİZ).

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar; ‘’Ayaş,
Kalecik ve Beypazarı’nda Üretilen Organik
Tarım Ürünleri İçin Yenimahalle’de Satış
İmkanı Sağlayacağız’‘
Yenimahalle Belediye Başkanı
Fethi Yaşar, Ayaşlılar Gecesinde
‘Ayaş, Kalecik ve Beypazarı'nda
üretilen organik tarım ürünleri için
Yenimahalle'de satış imkanı
sağlayacaklarını açıkladı.  
Atatürk Spor Salonu'nda düzenle-
nen ''Ayaşlılar Gecesi''ne katılan
Yaşar, yaptığı konuşmada,
Yenimahalle'ye hizmet etmenin
yanı sıra, imkanları ölçüsünde
Ankara'nın diğer ilçelerine de
yardımcı olmaya gayret ettiklerini
belirtti. 
Ayaş'ın da kendileri için önemli
bir ilçe olduğunu ve Ayaş

Belediyesi'nin aşan sorunlarının
çözümüne katkıda bulunmaya her
zaman hazır olduklarını dile
getiren Fethi Yaşar, Ayaş, Kalecik
ve Beypazarı'nın tarımsal açıdan
oldukça üretken ilçeler olduğunu
söyledi. Yaşar, buralarda pek çok
sağlıklı ürün yetiştirildiğini, bu
ürünlerin daha fazla insana
ulaştırılması ve köylülerin destek-
lenmesi gerektiğini ifade etti.
Yaşar, bu doğrultuda, Yenimahalle
Belediyesi olarak Ayaş, Kalecik ve
Beypazarı'nda üretilen organik
tarım ürünleri için Yenimahalle'de
satış imkanı sağlayacaklarını kay-

detti. 
Ayaş Belediye Başkanı Ali
Başkarağaç da Ankara'da pek çok
Ayaşlı'nın yaşadığını, zaman
zaman düzenledikleri organizasy-
onlarla Ayaşlıları bir araya
getirmekten mutluluk duyduğunu
belirtti. Ayaş'a hizmet etmekten
onur duyduğunu dile getiren
Başkarağaç, ''Ayaş benim sev-
damdır'' dedi. 
Türk Halk Müziği Sanatçısı Neşet
Ertaş'ın sahne aldığı geceye, CHP
TBMM Grup Başkanvekili Hakkı
Süha Okay ile bazı CHP'li mil-
letvekilleri katıldı.  26.12.2009

THK Beypazarı’nda
Genç Kanatları Kurdu

OĞUZLARIN YÜREĞİL
BOYUNDAN GELEN

ÜREĞİL KÖYLÜLERİNİN
DERNEĞİ KONGRE YAPTI.

1985 yılında Başbakan Turgut Özal’ın hanımı Semra
Özal başkanlığında oluşan heyet tarafından Örnek Köy
olarak ilan edilen Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların
24 boyundan biri olan Yüreğir Boyundan gelen Üreğil
Köylüleri, geçmişine, tarihine, köyde yaşayanlara ve
köye sahip çıkmaya, köyden uzaklaşıp Türkiyenin bir
çok yerine göç edenlerle irtibatı kopartmama adına
Dernek kurdular. 2009 yılı Şubat ayı içinde Kurulan
Beypazarı Üreğil köyü yardımlaşma ve dayanışma
derneği 28.12.2009 Pazar günü saat 13,00 da Beypazarı
sineması olan Rüya Düğün Salonunda ilk kongresini
gerçekleştirdi. Kongreye kadınlı kızlı tüm köylü ve
Beypazarı’nda ikamet eden Üreğilliler katıldı. 
Kongrede dernek faaliyetleri tepe gözle slayt olarak
perdeye yansıtılarak anlatıldı. 
Dernek Başkanı Eğitimci Hasan Hüseyin Şanal kongrede
yaptığı konuşmada; ‘’Günümüzde Yüreğir olarak bilinen
Adana'nın Misis havzasına yerleşen Yüreğir Boyu, halen
Misis, Cebelnur (Davudi) dağı, Ceyhan havzası,
Yumurtalık bölgesinde ve Ankara Beypazarı Üreğil
Köyünde yaşamlarını sürdürüyorlar. Türkmen-Yörük
ahalinin tamamına yakını Yüreğir Boyundan geldiği
Kaşgarlı Mahmud'un Divân-ı Lügati't-Türk eserinde
ifade edilmektedir’’ sözleri ile Üreğil Köyü halkının
geçmişi ile ilgili bilgi aktardıktan sonra , ‘’Beypazarı
Üreğil köyü yardımlaşma ve dayanışma derneğinin şubat
2009 ayı içerisinde Ankara’da kurulu bulunan derneğin
şubesi olarak faaliyetine başladığını, Üreğil Köyü
doğumlu olan ve Türkiye’nin bir çok yerine dağılan
köylülerle irtibatı sağlamak için ilk faaliyet olarak mesaj
sistemini kurduklarını, ilçe kurum yöneticilerine ziyaret
yaptıklarını,  Köy Muhtarı ile  istişare ederek faaliyet
sürdürdüklerini belirterek Üreğil Köyü insanlarını senede
bir sefer de olsa buluşturmak adına Mayıs ayı içinde
Beypazarı’nın turizme açılan Üreğil köyü yaylası
Avdanda köylülerle buluşma şenliği düzenlediklerini
ifade etti. Yapılan 1. olağan kongredeki seçimlerde
Dernek yönetimi aşağıdaki isimlerden oluştu. 
Dernek yönetimi Hasan Hüseyin Şanal, Vural
Yiğit, Mehmet Yiğit, İsmail Matracı, Mehmet
Taşkıran, Öztan Atak, Adem Çağlayan, Mustafa
Yılmaz, Halil Akkaş, İhsan Ünal, Gürsel Erdem, 
Ramazan Tiftik, Osman Özsoy, Mürsel Koçak,
Mahmut Demir ve Veysel Tuncay.
Kongrede Dernek olarak Hedeflerde  belirlendi. 
1.Gençlik kolları kurarak gençlerimizin birbirleri ile kay-
naşmalarını sağlayacağız.
2.Yine kadın kolları kurarak her başarılı erkeğin arkasın-
da olan kadınlarımızın desteklerini alarak birlikte çalışa-
cağız.
3.İstişare kurulu kurarak büyüklerimizden fikir ve çalış-
malarımız için destek alacağız.
4.Derneğimize sahip çıkarak birlikteliğimizi ve kaynaş-
mamız sağlanmalıdır. Bunun için maddi olarak güçlen-
meliyiz ve aidatlarımızı zamanında vererek
güçlendiğimiz taktirde daha çok faaliyet gösteririz.
5.İlköğretime başlayan öğrencilere kırtasiye yardımı
yapacağız (İlkokul 1. nci sınıfa gidecek tüm öğrencilerin
kırtasiye ihtiyaçları dernek tarafından karşılanacak..)
6.Askere giden durumu iyi olamayan gençlere maddi
destek olacağız
7.Üniversite okuyan öğrencilere burs ayarlayacağız
8.Zor durumda olan köylülerimize yardımcı olmak
9.İşi olmayan köylülerimize iş konusunda yardımcı
olmak
10.Köyde bulunan Seyit Ahmet Türbesinin tanıtılması
bakım ve onarımı
11.Her sene mezarlığımızın temizlenmesi ve geleneksel
hale getirilmesi
12.Yine mezarlığımıza abdest alabileceğimiz güzel bir
çeşme yapılması
13.Dernek lokali açmayı da hedef ediyoruz
Üreğil Köyü Köy Muhtarı Adnan Yüksel’de kongrede
yaptığı konuşmada ‘’Kurulan Derneğe sahip çıkacak-
larını ve Dernek yönetimi ile birlikte hareket ederek köy
sorunlarını çözeceklerini belirtti. 
Dernek Beypazarı Doktor İsmet Bilgiç İş Merkezindeki
Dernek binasında faaliyetlerini sürdürüyor. Kongrede
dilek ve temennilerde dernek binasının sürekli açık tutul-
ması da hedeflerin içinde yer aldı.
Kongreye sadece BBP İlçe yönetimi katıldı. Diğer siyasi
partilerden katılım olmadı. 
Üreğil Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
gelirini 3230 TL, Giderini ise 3662 TL olarak açık-
ladı.         27.12.2009

SEVGİ VE DUA
Konulu Konferans
Yapıldı
Beypazarı Belediyesi ve Beypazarı Gençlik Platformu
Derneği (BEYGEP)tarafından organize edilen, sevgi
ve dua konulu konferansın, konuşmacısı araştırmacı
yazar Saffet Atak oldu.
Beypazarı Halkevi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kon-
feransta araştırmacı yazar Saffet Atak; yaratılıştan
günümüze birçok örnekle sevgi ve duanın anlam ve öne-
mini anlatırken sevgi ile dua arasındaki ilişkiyi ise şöyle
yorumladı: “Rabbimiz, vermeyi istemeseydi, istemeyi ver-
mezdi. Dua ve sevgi arasında kuvvetli bir bağ ve birbirini
tamamlamak vardır. Allah’u Teala sevgiyi yarattığı gibi,
dua etmeyi de yarattı. Eğer, siz Allah’a karşı çok muhab-
bet duyar ve tevekkül ederseniz, o mutlaka duayı kabul
edendir. Sevdiğine, vermeye her zaman hazırdır” dedi.
Konferans sonunda söz alan Beypazarı Belediye Başkanı

M.Cengiz Özlap, dünya da hiçbir bedeli olmayan tek
şeyinde sevgi olduğuna dikkat çekerken, “İnsanların
sevgiyi bilmeleri gerekir. Sevgiyi bilmeyen ve sevgiden
uzak yaşayan insanlar, ilimde yapsalar gerçek sevgiyi
yakalamaları çok zordur” dedi.
Aşure gününe rastlayan gecede, Beypazarı Belediyesi
tarafından katılımcılara aşure dağıtıldı.
Konferans, Beypazarı Belediye Başkanı M.Cengiz Özalp
ve Beypazarı Gençlik Platformu Derneği yöneticilerin
araştırmacı yazar Saffet Atak’a teşekkür ve çiçek takdim
etmesiyle son buldu.

Beypazarı’ndaYeni Halı
Saha Hizmete Açıldı.
Beypazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafın-
dan işletilen “Bulgurdede Ferhat Yağmur Değer Spor
Tesisi” Halı sahası tüm Beypazarılıların hizmetine
açıldı. 
Kalabalık vatandaş topluluğunun katılımı ile yapılan açılış
töreninde Beypazarı Kaymakamı Hikmet Aydın, Belediye
Başkanı M.Cengiz Özalp ve ilçe mülkü idari amirleri Halı
Saha tesislerin açılışını gerçekleştirdiler.
Beypazarı Belediyesine ait olan ve Beypazarı Belediyesi
Gençlik ve Spor Kulübü yetkililerince işletilmekte olan
Bulgurdede Ferhat Yağmur Değer Spor Tesislerinin Halı
Sahası Beypazarı Kaymakamlığı tarafından yaptırıldı. 
Konuyla ilgili bilgiler veren Beypazarı Belediyesi Gençlik
ve Spor Kulüp başkanı Ahmet Kavas kulübümüzün tesis
sorunu bulunuyordu, bu konuyla ilgili olarak belediyemiz-
den yardım istedik. Bulgurdedeki Spor Tesisimizdeki boş
araziye Kaymakamlığımızca yeni bir halı saha yaptırıldı.
Burada hem takımlarımız çalışacak hem de halkımıza
hizmet verecek dedi.
Belediye Başkanı Özalp; Beypazarı Belediyesi olarak
Beypazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün spor
faaliyetlerine destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Beypazarı’na TOKİ’nin Gelmesi Kesinleşti.
Geçmiş yıllarda 3 sefer TOKİ’nin Beypazarı’na
Sosyal Konut Yapma girişimleri halktan yeterli
katılımın olmaması nedeniyle başarısız olmuştu. 2010
yılına girerken Ankara’nın tarihi turistik ilçesi
Beypazarı’na TOKİ’nin Sosyal Konut yapması kesin-
leşti. 
Bundaki Başarının TOKİ, Beypazarı Kaymakamlığı
ve Beypazarı Belediyesinin ortak işbirliği ile yerel ve
ulusal basın’ın konuya sahip çıkması olarak göster-
iliyor. 
TOKİ ile yapılan görüşmelerde Beypazarı’nda
TOKİ’nin inşaatlara başlayabilmesi için kesin kayıt
yaptıranların sayısının 96 kişi olmasını istenmişti. 

CENGİZ ÖZALP; Peşinatı ödeyemeyenlere Kredi
Konusunda yardımcı oluruz.’‘ dedi
Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz Özalp; müracat
edip kesin kayır için istenen peşinatı ödeyemeyenlere
Bankalardan kredi konusunda yardımcı olacaklarını
belirtti. 
Beypazarı’nda faaliyet Gösteren TOKİ irtibat Bürosu
memurları bugün Beypazarı halkına TOKİ’nin iste-
diği sayıya ulaşıldığını ve TOKİ’nin Beypazarı’na
Sosyal Konut yapacağını müjdeledi. 
Bugün itibariyle 360 kişilik müracaat içinde 92 kişi
kesin kayıt yaptırarak peşinatlarını Ziraat Bankası
Beypazarı Şubesi TOKİ hesabına yatırdı. Hafta
sonuna kadar bu sayının 100 kişiyi geçeceği belirtil-
di. 
TOKİ Bürosu memurlarından Nevzat Metin,
Beypazarı Kaymakamı Hikmet aydın ve Beypazarı
Belediye Başkanı Cengiz Özalp TOKİ’nin Sosyal
Konut yapmasının kesinleştiği müjdesini verdiler. 
Toki  Bürosunda görevli memur Nevzat Metin; ‘’Toki
irtibat Büromuz açılalı bir ay oldu. Bu bir aylık
sürede 360 kişi ön müracaat etti. Toplu Konut
İdaresinin bizden istediği 96 kişinin kesin kayıt yap-
tırması yönündeydi. Şimdiye kadar ön kayıt yaptıran
360 kişiden 92 kişi kesin kayıt yaptırdı. Bu hafta
sonuna kadar kesin kayıt yaptıranların 100 kişiyi aşa-
cağına inanıyoruz. Kayıtlarımız 15 Ocak’a kadar
devam ediyor. TOKİ Beypazarı’na geldi.
Beypazarlılara hayırlı olsun.’’ dedi.
Beypazarı Kaymakamı Hikmet Aydın ise;
Belediyemizin toplu konut idaresine ayırdığı 33
dönümlük bir alan. O alanda Toplu Konut İdaresi ve
Beypazarı Belediye Başkanı ile görüştüğümüzde o
alana Toplu Konut yapılması gündemde. 2+1, 3+1
şeklinde 336 yarı yarıya Toplu Konut idaresi planlıy-
or. Ancak bu sayı başvurulara göre şekillenecek.
Dolayısıyla Beypazarı’mıza Toplu Konut’un
girmesinde biraz sıkıntı oluşmuş, biraz gecikmeler
oluşmuş. Bizim derdimiz bundan sonra Toplu Konut
İdaresi Türkiye çapında, hatta dünya çapında kendini
kanıtlamış bir kurum. Biz Beypazarı’nda o kurumdan

olabildiğince faydalanalım diye düşündük. Derdimiz
o. Peki hangi kesimleri faydalandıraksınız diye
düşünürseniz bizim derdimiz durumu iyi olmayan,
orta halli, yani ortadirek diye adlandırılan toplum
kesimini biz ilgi alanımız olarak belirledik.
Dolayısıyla evi olmayan, şu dünyada bir evim barkım
olaydı da ben bi kalaydım, kiradan kurtulaydım, bi de
çocuklara hiç olmazsa bir ev bırakaydım diye düşü-
nen insanlara çok güzel bir imkan. Tam zamanı.
Dolayısıyla bu konuda evi barkı olmayan, kira öder
gibi ev sahibi olmak istiyorum, imkanım ancak buna
yetiyor, çoluk çocuğa da ancak bu şekilde bir imkan
sağlayabilirim diye düşünen insanlara güzel bir
imkan diye düşünüyorum. Bu konuda çok iyi
niyetliyiz. Girdik bu konuya baya da iyi mücadele
verdik. Toplu Konut İdaresi başkanımızla görüştük.
Diğer ilgililerle insanlarla görüştük. Diğer ilgililerle,
uzmanlarla görüştük. Şu anda o ilgililer teknik çalış-
ma yapıyor. Çalışmasını yürütüyor. Yani 2+1 lerin
kaç metre kare olacak, oda tipleri ne olacak, bina tip-
leri nasıl olacak, kaç yılda bitecek, net olarak kaç
paraya mal olacak vb bilgileri toparlayacaklar.
Derdimiz şu bende devlet memuruyum. Devlet
memurlarını da düşünüyorum. Vatandaşlarımızın yanı
sıra devlet memurlarımızda o kadar sene devlete
hizmet ettik, evimiz barkımız olmadı diye düşünen
insanlarada bu imkanı sağlamış olacağız.  Derdimiz
o. Bu manada bize destek sağlayacak herkese
müteşekkir kalırız.’’ dedi.
Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz Özalp ise; ‘’Şu
anda vermek istediğimiz alan 33 dönümlük bir alan.
TOKİ yetkililerinin söylediği 2+1 ler için 6000 TL
peşinat, 3+1 ler için 9000 TL peşinat. Dar gelirli
vatandaşlarımız ve memurlarımız için peşinat yüksek
olabilir. Toki yetkilileri ile gerekli görüşmeyi yaptık-
tan sonra biliyorsunuz Beypazarı’mızda banka sayısı-
da çok fazla arttı. Şu anda bankalarımızın vermiş
olduğu kredilerin faizleri de çok düşük. Onlara da o
şekilde yetkililerimizle birlikte mutlaka yardımcı olu-
ruz. Peşinatta onların fazla zorlanmayacağını tahmin
ediyorum’’ dedi. 
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BBP AŞURE GÜNÜNÜ
SEKLİ YAŞLILAR
KÖŞKÜNDE KUTLADI
Büyük Birlik Partisi Beypazarı İlçe Teşkilatı
Rehabilitasyon merkezleri ve yaşlılar köşküne aşure
götürdü Aşure günü nedeniyle, perşembe günü
esnafları dolaşan BBP Cuma günü de Beypazarı’nda
bulunan rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti.
Akşam saatlerinde BBP heyeti eşleriyle birlikte, bir
minibüsle Sekli yaşlılar köşkünü ziyaret ederek, aşure
ikramında bulunarak yaşlılarla sohbet etiler. 
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“1931’de atıldığım bu mücadelede halkımın
benden beklediği görevleri en dürüst bir
biçimde yerine getirmenin huzuru içindeyim’

Dr. Fazıl KÜÇÜK
Tarihteki yerini alması için 2009 yılını geride
bırakmış bulunuyoruz. Kısaca bu yılı değer-
lendirdiğimiz zaman, iyi bir yıl olduğunu
söylememiz olanaklı değildir. Koca bir yılı,
düş kırıklıklarının yanı sıra umutsuzluğun kol
gezdiği bir yıl olarak değerlendirmek olasıdır.
Ulusal ve dini bayramlarımızın dışında
yaşadığımız kısa dönemli mutlulukları bu
değerlendirmemizin dışında tutuyoruz. 
Yeni bir yıla da çözülemeyen bölgesel sorun-
ların yanı sıra çatışmaların devam ettiği bir
ortamda giriyoruz. İçeride işsizliğin kol
gezdiği, ailelerin bu olgu ile adeta akraba
oldukları gerçeği ile yüzleşmiş bulunuyoruz.
Bu nedenlerden ötürü bölgemizde ağız tadı ile
yeni yıla giremeyenlerin sayısının bir hayli
yüksek olduğu biliniyor.
Çözdük çözüyoruz diyerek Kıbrıs konusunda
da arpanın boyu kadar bile yolun alınmadığı
görülmüştür. Çözüm için 2009 yılının sonunu
ısrarla işaret edenlerin bile umutsuzlukları
görülmeye değer doğrusu. Kahve sohbetleri ile
sorunu çözmeye çalışanların geçmişte yaşattık-
ları hüsran unutulmamıştır. Benzer bir yön-
temin yeniden denenmek isteniyor olması,
aldatmaca oluyor mu ne… 
Kıbrıs Türklerinin çözüm konusunda
kafalarının karışık olduğunu söylemek olasıdır.
Yaşanmakta olan belirsizlik kafa karışıklığının
birincil nedenidir. AB’nden estirilmek istenen
hava, kafa karışıklığının tuzu biberi olmak-
tadır. Önümüzdeki Nisan ayında yapılacak
olan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde bu
kafa karışıklığının ortalık yerden kaldırılması
gerekmektedir. 
Görüşmelerin Ocak ayından itibaren yoğun-
laştırılarak sürdürüleceği duyuruluyor. 2009
yılında olamadı bari 2010 yılında çözüm olsun
yaklaşımı ile çözüme ulaşmak baştan yanlıştır.
Yanlışla başlanan görüşmelerin yanlışlarla
sona ereceği başlamadan görülmesi gerekiyor
mu ne…
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel
Danışmanı Bay Downer’in, 15 aydan bu yana
yapılan görüşme sürecinde “istikrarlı bir geliş-
menin” sağlandığını duyururken, tek ayak
üzerinde duruyor mu idi ne…
Bay Hristofyas’ın ortakları olan DİKO ve
EDEK’in bile görüşmelerin yoğunlaştırılması-
na karşı oldukları biliniyor. Konuya ilişkin
olarak Rum basınında t-onlarca haber ve
değerlendirmeler yapılıyor. Bay Downer’in bu
haberleri biliyor olmasına karşın istikrarlı bir
gelişmeden söz etmesini biriken gazın alın-
ması olarak almak gerekiyor mu ne… 
DİKO ve EDEK’in önde gidenlerinin
“Federasyon konusunu Ulusal Konsey’de
görüşmediklerini, halka da böyle bir bil-
gilendirmenin yapılamayacağını veya yapılma-
ması gerektiğini, çünkü böyle bir şeyin kaosa
neden olacağını savunuyorlar”. 17 Aralık 2009
günlü Politis gazetesinin “Görüş” köşesinde
yayınlanan bu değerlendirmeyi doğru okumak
gerekiyor. Tüm baskı, istek ve niyete karşın
Kıbrıs Rumlarının çözümden yana olmadıkları
kendiliğinden bir kez daha ortalık yere çıkmış
oluyor mu ne…
Yunanistan’ın iflas bayrağını çekmiş olması
sonrasında sıranın İspanya, Portekiz, İtalya ve
Baltık ülkelerinin de aynı sonla karşılaşacağı
olgusu güncelliğini koruyor. AB bölgesindeki
bu ülkelerin ekonomideki payının %25’lerde
olduğu, bu nedenle de fazla önemsenmemesi
gerektiğinin havası basılıyor. Bu nedenle
AB’nin geleceği konusunda korkuya gerek
olmadığının türküsü çığırılıyor…
AB’nin böyyük patronu olan Almanya’da da
işlerin düzgün gitmediği görülüyor. 2010 yılın-
da sistemin yeniden alt üst olacağı olasılığı
konuşuluyor. İşsizliğin artacağı ve tüm sektör-
lerde sıkıntı yaşayacak olan Almanya’nın
kendi sorunlarını aşabilmek için boğuşması
son derece doğaldır. Merhemi olan kel gibi
başına sürecek merhem arayacak mı ne…
AB projesinin bitmekte olduğunu sıklıkla
yineliyoruz. Avrupa Parlamentosu Liberal
Grup Başkanı Guy Verhofstadt, AB’nin etkin-
lik yitirdiğini, önemli müzakerelerin yapıldığı
masalardan dışlandığını, bu gidişle de
ekonomik ve siyasi çöküşün hızlanacağını
belirterek, AB projesinden vazgeçmenin belki
de “gerçekçi bir seçenek olacağını” söylüyor-
du.
AB’nin saygın isimlerinden olduğu bilinen
Bay Verhofstadt’ın Belçika’nın başbakan
eskisi olduğunu da anımsatmak istiyoruz.
Kendi ülkesinin bölündüğü bir ortamda
AB’nin “siyasi bir federasyon” haline getir-
ilmesini tüm olumsuzluklara karşın istiyor.
Aksi halde AB’nin sesinin artık duyulmaya-
cağını söylüyordu. Onlar AB’nden vazgeç-
menin hazırlıklarını yaparlarken, bizlerde
müzakere başlıklarını açıp kapatırken AB’nin
ruhu bile kalmayacak mı ne…
Yılın bu son yazısında dünyanızı karartmak ve
gelecek konusunda sizlere umutsuzluk aşıla-
mayı doğru bulmuyoruz. Çevremizde yaşanan-
lar bizleri istemesek de böyle düşündürüyor.
Buna karşın Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceklerinin
aydınlık olacağını vurgulamak istiyoruz.
Birbirimizle didişmeden, çekişmeden bunu
sağlamamız olanaklıdır.
Sağlıkla geçecek nice güzel yıllarda buluşmayı
diliyor ve istiyoruz…
SEVGİ ile kalınız…

31 Aralık 2009  -  Ankara  -
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Çocuk Ve Gençlerin Uyuşturucu Ve Uçucu Madde
Kullanmaya Başlamasının Sebepleri Nelerdir?
Madde bağımlılığına başlamanın, merak, arkadaş

grubunun yönlendirmesi, çocukların arkadaşlarına
hayır diyememesinin birçok nedeni var. Çocuğun
arkadaşları tarafından sürekli kullanılması ya da
çocuğun örtülü bir depresyon geçirmesi, aile içi
sorunlar, aile içerisinde anne ya da babadan birinin
madde bağımlısı olması, alkol bağımlısı olması
çocuğun madde bağımlılığında bir etkendir. Bu
nedenlerin hepsi ya da sadece biri bile çocuğun yön-
lenmesinde etkilidir. Madde kullanmayı özellikle
çocuğun modelleme ilişkisine bağlayabiliriz. Çocuk
ya arkadaşından birini ya da anne babasından birisi-
ni model alır. Çocuğun çevresinde ve ailesinde
böyle modeller varsa, maddeye yönelme riski çok
daha yüksektir. Ailede sigara içen ebeveynin olması,
çocuğu sigara bağımlılığına yatkın hale getiren en
etkin sebeplerden birisidir.
Bir Gencin Uyuşturucu Madde Kullandığı Nasıl
Anlaşılır? Belirtileri Nelerdir? 
Madde ve uyuşturucu kullanan bir çocuğun her şey-
den önce tutum, davranış ve psikolojisinde belirgin
değişikler yaşanır. İçine kapanabileceği gibi, aşırı
hareketlilik gözlenebilir. Öfke, kızgınlık patla-
malarının yanı sıra yalan söyleme gibi uyum ve
davranış sorunları baş gösterebilir. Çocuğun ders
kalitesinde düşme, sınıfta kalma ya da okulda öğret-
menleri tarafından sürekli uyarı cezaları aldığı
gözlenir. Bedeninde belirgin değişiklikler ortaya
çıkar. Aşırı kilo kaybı, kollarında iğne izleri, sürekli
öksürmesi, gözlerinde kızarıklık, uyku düzeninde
bozukluk oluşur. Arkadaş grubu değişir, giyim tarzı
değişir, kollarında dövme ya da kesikler görülür.
Aile İçi İlişkilerin Bozuk Olması Madde
Kullanmaya Yönlendirebilir Mi? 
Madde bağımlısı çocukların anne ve babalarının
tutumlarında, çocukluk dönemi gelişim sürecinde

ciddi olumsuz, yanlış yaklaşımlar olduğu anlaşılıy-
or. Madde bağımlılığının, çocuğun yaşadığı birçok
olumsuzluğun sonucu olduğunu bilmek gerekiyor.
Bunun sebeplerini önce aile içerisinde, anne ve
babanın çocukla ilişkilerinde aranmalı. Eşler evlilik
yaşantısında bir ahenk sağlayamazsa, ilişkilerini
duygusal anlamda uyumlu yürütemezse, bu durum
çocukların doğumuyla birlikte ortaya çıkan anne ve
babalık rolüne de olumsuz yansıyor. Özellikle
ekonomik ve eğitim düzeyi yüksek ailelerde eşler
arasındaki iletişim sorunları, boşanmış anne-baba
sorunları neticesinde çocuklar psikolojik olarak etk-
ileniyor. Anne-babasının çatışma alanı haline gelen
çocuk onlardan uzaklaşıyor. Eşler, kendi aralarında-
ki çatışma ve problemi çocuk üzerinden gidermeye
çalışıyor. Dolayısıyla çocuk, sorunun bir parçası
haline geliyor. Eşiyle ilişki sorunu yaşayan bir
kadın, çocuklarını evi bırakıp gitmekle tehdit ediyor.
Anne-baba arasında işbirliği yoksa, ilişki problem-
lerini çocuklar üzerinden gidermeye çalışıyor,
çocuklarını kendi sorunlarına alet ediyorlar. Bu,
çocukları duygusal, ruhsal yönden, kişilik gelişimi
yönünden olumsuz etkiliyor.
Çocuklarını Olumsuz Alışkanlık Ve Davranışlardan
Korumak İçin Ana-Babalar Nasıl Davranmalıdır? 
Ebeveynlerin çocuklarıyla açık, duygularını anla-
maya dönük ve güvenli iletişim kurabilmeleri
gerekiyor. Çocuğun ergenleşme sürecinde yaşadığı
ruhsal değişimlerinde destekleyici, yol gösterici
yaklaşımlarda bulunulmalı, ihmal ve şiddetten
kaçınılmalıdır. Ayrıca çocuğun sınırlarını, yaşamın
kural ve değerlerini oluşturabilmesi için rehberlik
etmeli ve sağlıklı model oluşturulabilmelidir. Klinik
tecrübelerime göre madde bağımlısı çocuklar,
çevresinde var olan kötülük karşısında sınırlarını
belirleme ve kendisini madde kullanımına teşvik
eden arkadaşlarına hayır diyebilme konusunda
güçlük yaşıyor. Burada ana-babanın koruyucu,

bağımlı, otoriter ve baskıcı tutumlardan kaçınmaları,
hayatın sorumluklarını gelişimine uygun olarak ver-
meleri, yanlışlıklar karşısında önce ebeveynlerin
‘hayır’ diyerek örnek olmaları önemli rol oynar.
Çocuğumuza hayır diyebilmeyi, sınırlarını oluştur-
mayı eğiterek öğretmeliyiz. Aksi halde yanlış
ebeveyn tutumlarımız çocukları riskli hale getirecek
ve birçok olumsuz alışkanlık karşısında çocuğu-
muzu koruyamaz hale geleceğiz.
Madde Bağımlısı Çocuklar Nasıl Bir Tedavi
Sürecinden Geçiyorlar? 
Anne-babalar, madde kullanan çocuklarda meydana
gelen davranış ve fizikî değişiklikler konusunda
bilgi sahibi değil. Birçok aile çocuğunun madde
bağımlılığını geç fark ediyor. Bir, hatta iki yıl sonra
çocuğunun madde kullandığını fark eden anne ve
babalar var. Dolayısıyla bu geç kalış, tedavi sürecini
de olumsuz etkileyerek, güçleştiriyor. Tedaviyi
öncelikle çocuğun istemesi, tedavi sürecine anne ve
babanın da katılması gerekiyor. Madde bağımlılığı
tedavisi bir ekip işidir. Psikiyatr, psikolog, sosyal
hizmet uzmanı, hemşire ve aile birlikte çalışır.
Tedavide koruyucu ve önleyici aile ruh sağlığı yak-
laşımlarını önemsiyorum. Madde bağımlılığı
tedavisinde sürece aileyi katmadan, ailenin tedavide
etkin rol oynamasını desteklemeden kalıcı bir tedavi
olması mümkün değil. Öncelikle aileyi tedavi
sürecine katılmaya inandırmak lazım. Aile buna
inanırsa çocuğuna sonuna kadar yardımcı olur.
Madde kullanan çocuklar kendilerini sorunlu
hissediyor, problemin kendilerinde olduğunu sanıy-
orlar. Burada sorunu dışsallaştırmak gerekiyor.
Çocuğu soruna madde kullanmanın ittiğini kabul
ettirmek gerekiyor. ‘Ben sorunlu değilim, madde
beni sorunlu hale getirdi, ailemle ilişkilerimi bozdu’
diye düşünmesini sağlamak lazım.

EYVAH ÇOCUĞUM UYUŞTURUCU KULLANIYOR!
Fatih Kılıçarslan-Sosyal Hizmet Uzmanı. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başhekim Yrd.
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Beypazarı Belediye Başkanı M.Cengiz Özalp, Tarihi
Kentler Birliği’nin Side’de düzenlediği “Tarihi
Kentlerde Kültürel Turizm Öncelikli Gelişme” semi-
neri sonrasında katıldığı Fas gezisinden döndü.
Belediye Başkanı M.Cengiz Özalp; Tarihi Kentler
Birliği’nce düzenlenen ve yaklaşık 400 belediye
başkanının katılımıyla Side Belediyesinin ev sahipliği
ile Side’de gerçekleşen seminer sonrası Fas’ın
Marrakesh, Casablanca, Rabat, Meknes ve Fes
şehirlerine düzenlenen gezi programına katıldı.
Tarihi Kentler Birliğine üye belediyelerin başkan-
larının gezi ücretleri Tarihi Kentler Birliği tarafından

karşılandığı Fas gezisinde Başkan Özalp; belediyeci-
lik alanında öne çıkan uygulamalar ve tarihsel doku-
nun korunması, turizm yönetimi, yeni şehircilik böl-
gelerinin oluşturulması konularında temaslarda
bulundu.
Kültür turizminin konu edildiği gezinin verimli
geçtiğini belirten Özalp; gerçekleştireceğimiz projeler
için katıldığımız toplantı ve gezilerde edindiğimiz
izlenim ve bilgileri en kısa süre içerisinde değer-
lendirerek Beypazarı için gerekli çalışmaları
yapacağız dedi.

Beypazarı Belediyesi kaldırım
çalışmalarına devam ediyor.
Beypazarı Belediyesi kış mevsimi olmasına karşın
vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarına
devam ediyor. Fen İşleri ekiplerince Ticaret Meslek
Lisesi Alparslan Türkeş Bulvarı arasında kalan yol-
lara parke taşı döşeme işlemi tamamlandı. Sosyal
Güvenlik Kurumu Binası önünde kaldırım çalış-
malarını devam ediyor.
Yolla aynı seviyede olan kaldırımdan kaynaklanan su
birikintilerini önlemek amacıyla Hacılar Köprüsü
üzerindeki kaldırım alanına beton atılmasıyla Ayvaşık
Mahallesi sakinleri çamurdan kurtuldu.
Kurtuluş Mahallesi’nde yürütülen çalışmalarda 3000
m2 lik alana parke taşı ve bordür döşendi. Yeşilevler

Kooperatifi, Şirin Evler Kooperatifi ile Ticaret
Meslek Lisesi arasında kalan ve Alparslan Türkeş
Bulvarı’na bağlanan yolda yapılan düzenlemeyle
sokaklar daha güzel ve bakımlı hale getirildi.
Yapılan çalışmadan memnuniyet duyduklarını ifade
eden mahalle sakinleri böyle tertemiz parke döşen-
mesiyle birlikte tozdan, çamurdan kurtulduklarını
belirttiler. Belediye Başkanı M.Cengiz Özalp; “Kış
mevsiminde olduğumuz şu günlerde Belediye ekip-
lerimiz çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Özellikle mahallelerde görülen eksiklikleri vatan-
daşlarımızın taleplerine göre değerlendirerek hareket
ediyoruz” dedi. 

Beypazarı Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile Vakfı
Kadınlar Komisyonu Kermes Düzenledi

Beypazarı Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma
Derneği ile Beypazarı Kültür Kalkınma ve
Yardımlaşma Vakfı Kadınlar Komisyonunun
Beypazarı yemek ve giyim kültürünü tanıtmak
amacıyla Ankara’da düzenlediği kermes
Ankaralılardan yoğun ilgi gördü.
27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya geliş tarihi anısına iki
günlük düzenlenen kermeste hem Ankara’da yaşayan
Beypazarılılar bir araya geldi, hem de Beypazarı’nın
yöresel ürünleri Ankaralıların beğenisine sunuldu.
Gümüş telkari işleri, yöresel el sanatları, tatlı sucuk,
Beypazarı kurusu, tarhana, Beypazarı güveci, 80 katlı

baklava, dolma, havuç suyu, tarhana ve ev makar-
nasını gibi çok çeşitli ürünlerin bulunduğu kermeste,
Beypazarı Halk Eğitim Merkezi de stant açtı. 
Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği kermeste,
Beypazarı Belediye Başkanı M.Cengiz Özalp ve Av.
Mansur Yavaş’ta katıldı.
Beypazarı Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür

eden yetkililer, Beypazarı kültürünü yansıtan tüm
yöresel ürünlerin tanıtıldığı standlardan elde edilen
gelirle hem Beypazarı’nın tanıtımına katkı sağladık-
larını hem de çeşitli yardımlarda bulunduklarını
söylediler.

THK DAN A.Ü.
BEYPAZARI MESLEK
YÜKSEK OKULU
ÖĞRENCİLERİNE MODEL
UÇAK KURSU VERİLDİ. 

Beypazarı Kaymakamlığı, Ankara Üniversitesi
Beypazarı Meslek Yüksek Okulu ve Türk Hava
Kurumu Beypazarı Şube Başkanlığı işbirliği ile
Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek
Okulunda Model Uçak başlangıç kursları düzen-
lendi.
01-18 ARALIK 2009 tarihleri arasında 13 öğren-
ciye Model Uçak Başlangıç kursu verildi. 
Model Uçak başlangıç kursuna katılan 13
öğrencinin sertifika töreni,  24 ARALIK 2009
Perşembe günü İlçe Kaymakamı Hikmet AYDIN,
Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek
Okulu Müdürü Prof. Dr. İlhan KARAÇAL, İlçe
Emniyet Müdürü Nazmi KÜÇÜKKALE ve THK
Beypazarı Şube Başkanı M.Ali
DİKMENLİOĞLU’nun katılımı ile Öğrenci ve
misafirlerin huzurunda Üniversitenin Konferans
Salonunda gerçekleşti.  
Törende birer konuşma yapan katılımcılardan
THK Beypazarı Şube Başkanı M.Ali DİKMEN-
LİOĞLU ve İlçe Kaymakamı Hikmet AYDIN
öğrencilerin sorularına da cevap verdiler. Şube
Başkanına genelde kursun tekrarı, bir daha
yapılıp yapılmayacağı gibi sorular ile THK’nın
diğer kursları ile ilgili sorular soruldu. Şube
Başkanı M.Ali DİKMENLİOĞLU “kursların
öğrencilerden istek geldiği sürece devam ede-
ceğini, Kurum tarafından verilen diğer kursların
ücretsiz olduğunu, sadece yol paralarının öğren-
cilere ait olduğunu, bunda dahi zorlanan öğren-
cilere yardımcı olabileceklerini” belirtti. İlçe
Kaymakamı Hikmet AYDIN ise Beypazarı
hakkında dilek ve temennilerde bulunuldu.   
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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

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

TTÜÜRRKKİİYYEE’’DDEEKKİİ BBİİRR ÇÇOOKK İİLL AARRAAZZİİLLEERRİİNNDDEENN
BBEEYYPPAAZZAARRII AARRAAZZİİLLEERRİİ DDAAHHAA DDEEĞĞEERRLLİİ
Emlak vergisinde 2010 yılında uygulanacak arsa
birim değerlerinden sonra arazi birim değerleri DE
tespit edildi. İl ve ilçelerin arazi değerleri, her ilde
Valinin başkanlığında defterdar, Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanlığı İl Müdürü ile Ticaret ve Ziraat
Odası temsilcilerinden oluşan Arazi Değer Tespit
Komisyonlarınca belirlendi. Arazi değerleri, İzmir
gibi Ankara ve İstanbul'da da belediyelere göre farklı
tespit edildi. Arazi değerlerinde de iller arasında
büyük dengesizliklerin bulunduğu ortaya çıktı. 
Beypazarı ilçesinde Kıraç arazilerin metrekare birim
değeri 1 lira, taban arazilerin metrekare birim fiyatı 2
lira olarak ilan edilirken Beypazarı arazi bedelleri
Türkiyedeki bir çok ilden bile yüksek oldu. 
Ankara'da Altındağ, Çankaya, Yenimahalle, Gölbaşı,
Keçiören, Mamak, Sincan, gibi ilçelerle Beypazarı
arazileri aynı fiyat olarak belirlendi. 

Beypazarı arazi değeri olarak bir çok ili geride bırak-
tı. Beypazarı arazileri de bir çok ilden daha pahalı.
Arazi bedelleri Beypazarı’ndan düşük olan iller
sırasıyla, İzmir'deki Değer Tespit Komisyonu ise,
ilçeler itibariyle bu rakamı, 5 kuruş ile 60 kuruş
arasında belirledi. İzmir 0,3, Bursa'da 10-50 kuruş
0,2, Mersin 0,89, Gaziantep 0,08, Isparta 0,8, Yozgat
0,12, Sinop 0,75, Çanakkale 0,7, Karabük 0,44,
Kırklareli 0,4, Bingöl 0,44,  Muş 0,3, Ordu 8,0,
Konya 0,57, Tunceli 0,27, Van 0,7, Malatya 0,4,
Edirne 0,8, Erzurum 0,1, Kars 0,06, Mardin 0,5,
Denizli 0,7, Aydın 0,26, Adıyaman 0,4, Eskişehir 0,7
Antalya'da birim değerler, Kıraç araziler için 55
kuruş, taban araziler için 1,54 lira, sulak araziler için
de 1,98 lira olarak saptandı. Trabzon'da 6-12 kuruş
0,08, Balıkesir'de 34-82 kuruş 0,48,  Kayseri'de 3-10
kuruş 0,06,  Diyarbakır'da 20-85 kuruş 0,4,

Giresun'da Kıraç arazi için 10 kuruş, taban arazi için
20 kuruş, sulak arazi için de 40 kuruş 0,2 olarak ilan
edilen birim değer, diğer komşu il Samsun'da ise
Kıraç arazilerde 30 kuruş, taban arazilerde 55 kuruş
ve sulak arazilerde 75 kuruş 0,55,  oldu. Sakarya'da
70 kuruş ile 2 lira arasında değişiyor. Turizm kenti
Muğla'da Kıraç arazide 40 kuruş, taban arazide 1,52
lira, sulak arazide 2,3 lira 
Ordu 8 TL olarak Türkiyenin en pahalı arazisi
ünvanını alırken, Arazi bedelleri  Beypazarı’ndan
yüksek olan iller ise şu şekilde sıralandı. Bartın 2,93,
Yalova 2,5, Antalya 1,54, Manisa 1,5, Rize 1,4,
Zonguldak 1,31, Sakarya 1,2, Bolu 1,2, şeklinde ilan
edildi. Beypazarı’nda arazilerin metrekare birim
değeri 1 Lira olarak tesbit edildiği dikkate alınırsa
Türkiye’deki birkaç il hariç ilçe olarak en pahalı
arazinin Beypazarında olduğu görülüyor. 

M.Ali Ağca’nın ceza evinden çıktıktan
sonra bir süre kafa dinlemek istediği
bunun için sakin sessiz ve doğa ile içiçe
bir yer olabileceğini belirterek bu yer
Beypazarı olabilir dediği öğrenildi.
Tahliyesi sonrası Türkiye'de nerede kalacağı
konusundaki kararını henüz açıklamayan Ağca için tur-
izmciler harekete geçti. 
Mehmet Ali Ağca’ya Beypazarı’ndan da ağırlama tek-
lifi geldi. Beypazarı yakınlarında bulunan ve 33 km
mesafedeki Karagöl Dağ Evleri Piknik ve mesire yeri
Tesisi yöneticilerinden M.Ali Ağcayı ağırlayabilecek-
leri konusunda teklif geldi. .2004 ve 2009 yılı Ak Parti
Beypazarı Belediye Başkan aday adayı olan eski
Beypazarı Belediyesi Meclis Üyesi ve Karagöl
Tesisleri ortaklarından İnş. Müh. Yaşar hız;
Tesislerinde M.Ali Ağca’yı ağırlayabileceklerini’’

belirtti. 
Hız, Ağca'nın tahliye sonrası kendi tesislerinde kon-
aklayacağından emin. Şimdiden hazırlıklara başlayan
Hız, Ağca'dan para almayı da düşünmüyor. Ağca'yı
ağırlayarak tesisinin tanıtımını yapmayı amaçlıyor. 
Beypazarı Karagöl Milli Parkı işletmecisi Yaşar Hız,
"Mehmet Ali Ağca tahliye sonrası Beypazarı civarında
bir yerde dinlenmek istediğini söylemiş. Biz Ağca’nın
bu isteğini duyunca tesissimizin reklamı olur düşünce-
siyle Ağcayı ücret almadan ağırlamayı düşündük, gelir

bizi tercih ederse ücret almadan ona istediği ortamı
sağlayacağız. Tesisimiz tam ona uygun bir

yer." dedi. 
HHıızz,, MMeehhmmeett AAllii AAğğccaa''yyaa iişşlleettmmeessiinnddee
üüccrreettssiizz ttaattiill yyaappaabbiilleecceeğğiinniinn ssöözzüünnüü vveerrddii.. 
Turizm İşletmecisi Yaşar Hız, yaptığı açık-
lamada, Ağca'yı tahliyesinin hemen ardın-

dan işletmelerinde misafir etmek istedikleri-
ni belirterek, ''Mehmet Ali Ağca'nın konumu

ne olursa olsun bu kendisini bağlar bizim için dert
değil. Kendisi işletmememizde istediği kadar kon-
aklayabilir. Ağca, eğer gelirse hiçbir ücret almadan
kendisine anılarını rahatça kaleme alması için uygun
ortamı sağlayacağız.'' dedi. 
Kendisinin AK Parti'den bir dönem il genel meclisi
üyeliği de yaptığını ve 2 dönem Beypazarı Belediye
Başkan Aday adayı olduğunu aktaran Yaşar Hız,
istemesi durumunda Mehmet Ali Ağca'ya iş de bula-
bileceklerini söyledi.
Tesislerinde 5 bungalov türü ev ile 25 yatak kapasiteli
bir otelin bulunduğunu belirten Yaşar Hız, Ağca için de

bu evlerden birini döşediklerini belirterek, M. Ali Ağca
Abdi İpekçi suikastı ile Papa suikast girişiminde bulun-
ması nedeniyle uzun süre cezaevinde yattı. Bu kişinin
tesislerinizde kalması size zarar vermezmi? sorusuna şu
şekilde cevap verdi. "M. Ali Ağca cezasını tamamla-
yarak tahliye olacak. Tesisimizde kalmasının zararı ola-
cağını kesinlikle düşünmüyoruz. Amacımız tesisimizi
tanıtmak. Tesisimizde kaldığı sürece kendisine
Beypazarı misafirperverliğinin en güzel örneklerini
göstererek Yöresel yemeklerimizden ikramda bulu-
nacağız. Ayrıca hiçbir ücret talep etmeyeceğiz, tüm
hazırlıklar tamamlandı, bu sayede işletmemizi tanıtma
fırsatı bulacağız’’ dedi. 

BBeeyyppaazzaarrıı iiççiinn HHaavvaa DDuurruummuu
Türkiye'nin iç ve doğu bölgelerinde hava sıcaklıkları 4
ila 6 derece azalacak, batı bölgelerde 1 ila 3 derece
artacak. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 9
ili yoğun kar yağışı beklendiği konusunda uyardı.
Türkiye'nin doğu bölgelerinde görülecek olan
yağışların; Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Şırnak ve
Hakkari, Siirt, Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey
ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava
sıcaklığı, iç ve doğu bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak,
batı bölgelerde 1 ila 3 drece artacak. Rüzgar, genellikle
kuzey ve kuzeybatı, ülkemizin güneydoğu bölgeleri ile
kuzeybatı kesimlerimizde güney ve güneybatı yönler-
den hafif, ara ara orta kuvvette esecek. 
UYARILAR
Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Şırnak ve Hakkari, Siirt
ve Batman ile Diyarbakır'ın kuzey ve doğu ilçelerinde
kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek-
lerinde yoğun olmak üzere kar beklendiğinden yaşan-
abilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve yurttaşların
dikkatli ve tedbirli olması istendi. 
İÇ ANADOLU:Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Gece
ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don
olayı, batı kesimlerinde hafif sis bekleniyor. 
MARMARA: Az bulutlu ve açık geçecek. Sabah saat-
lerinde bölge genelinde hafif sis bekleniyor. 
EGE:Az bulutlu ve açık geçecek. Sabah saatlerinde
bölgenin iç kesimlerinde (Afyon, Kütahya) buzlanma
ve don olayı ile birlikte hafif sis bekleniyor. 
AKDENİZ:Parçalı ve az bulutlu geçecek. 
BATI KARADENİZ:Parçalı ve az bulutlu geçecek.
Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde
(Bolu, Kastamonu) buzlanma ve don olayı ile birlikte
hafif sis bekleniyor. 
ORTA VE DOĞU KARADENİZ:Parçalı ve çok bulut-
lu, Doğu Karadeniz yağışlı geçecek. Yağışlar; genellik-
le yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde
karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. 
DOĞU ANADOLU:  Çok bulutlu ve yağışlı geçecek.
Yağışlar; genellikle yağmur, bölgenin kuzey ve
doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
Yağışların; Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Şırnak ve
Hakkari çevrelerinde yağmur ve karlakarışık yağmur,
yükseklerinde yoğun olmak üzere kar şeklinde olması
bekleniyor. 
GÜNEYDOĞU ANADOLU:Çok bulutlu, aralıklı yağ-
mur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Batman ve
Siirt ile Diyarbakır'ın
kuzey ve doğu
ilçelerinde kuvvetli
olması bekleniyor. 
Beypazarında ise 6 gün-
lük hava durumu şöyle:

Sıcaklık (ºC) 9 °C 
Nem (%) 77
Basınç (hPa) 1000  hPa
Görüş (km) .......
Rüzgar (km/sa) Güneyden 17

02 Ocak Cumt.
En Yüksek 

9°C 
En Düşük 

3°C

03 Ocak Pazar
En Yüksek

6°C 
En Düşük

2°C

04 Ocak P.tesi
En Yüksek

3°C 
En Düşük

-2°C

05 Ocak Salı
En Yüksek

2°C 
En Düşük

-5°C

06 Ocak Çrşam.
En Yüksek

2°C 
En Düşük

-3°C

07 Ocak Perşem.
En Yüksek

8°C 
En Düşük

-2°C

BASKETBOLDA BEYPAZARI LİSESİ
ŞAMPİYON OLDU

Beypazarı Milli Eğitim Müdürlüğünce düzen-
lenen liselerarası basketbol turnuvası sonuç-
landı. 
1.Beypazarı Lisesi 2. Beypzarı Anaddolu
Öğretmen Lisesi 3. NKV Anadolu Lisesi 4.
Ticaret Meslek Lisesi oldu.

Beypazarı’ndaki işletmeciler Mehmet Ali
AĞCA Cezaevinden Çıkınca ağırlamak istiyor.
Mehmet Ali Ağca, 1 Şubat 1979'da Milliyet Gazetesi Başyazarı Abdi İpekçi'ye düzenlenen suikastın tetikçisi olarak
25 Haziran 1979'da yakalandı. Ağca, çeşitli ifadelerinde Oral Çelik, Mehmet Şener, Yavuz Çaylan'ın isimlerini verdi.
Polis tarafından soruşturma sürdürülürken gereken ek gözaltı süresi verilmedi ve Ağca, Maltepe Askeri Cezaevi'ne
kondu.  Gazeteci-yazar Abdi İpekçi Cinayeti ile 2 Ayrı Gasp Suçundan Sincan F tipi cezaevinde yatan ve Papaya
Suikast Girişiminde Bulunan Mehmet Ali Ağca'nın 18 Ocak 2010 Tarihinde Tahliye Olması Bekleniyor.

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

ADLİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNE
VEDA YEMEĞİ

Tayini nedeniyle Beypazarı’ndan ayrılacak olan
Beypazarı Adliyesi Yazı İşleri Müdürü Aysel
Kandaş için çalışma arkadaşları veda yemeği
düzenledi.  İnözü Vadisi  Dostlar Tesisleri'nde
25.12.209 tarihi akşamı düzenlenen  gecede
Cumhuriyet Başsavcısı Cengiz Özer, avukatlar
ve adliye personeli canlı müzik eşliğinde yemek
yiyerek eğlendiler.


