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Beypazarı’nda gazetecilik yapmak çok
zor bir iş. Beypazarı’nda tam manasıy-
la gazetecilik yapamazsınız. Burası
küçük bir yer. Yarın karşı karşıya gelip
yüz yüze bakacaksınız. Tam manasıyla
habercilik de yapamazsınız.
Yaptığınız zaman Beypazarı’nı tüm
Türkiye’ye şikayet etmiş olursunuz.
Kendini Beypazarlı hisseden hiçbir
gazeteci Beypazarı’nda tam habercilik
yapamaz. YYaazzııssıı SSaayyffaa 22’’ddee

DSİ’den Beypazarı’na
3 önemli Proje

HHaabbeerrii SSaayyffaa 88’’ddee
İnözü ve Kumsüren
derelerine Taşkın Koruma
Duvarı     HHaabbeerrii SSaayyffaa 88’’ddee

YYaazzııssıı SSaayyffaa 55’’ddee

Beypazarı’na fakülte kuru-
lacak HHaabbeerrii SSaayyffaa 33’’ddee
Saadet Partisi adayı
Mahmut Demir

HHaabbeerrii SSaayyffaa 66’’ddee
19 yıllık Gelenek

HHaabbeerrii SSaayyffaa 66’’ddaa

Ankara 2 nci bölge
seçim çevresinde seç-
men sayısı 30 bin 886
artarak 2 milyon 351
bin 969’u buldu.

HHaabbeerrii SSaayyffaa 66’’ddaa

İİNNTTEERRNNEETT
HHAABBEERR
SSİİTTEELLEERRİİMMİİZZ
HHİİZZMMEETTİİNNİİZZDDEE

wwwwww..bbeeyyppaazzaarriihhaabbeerraajjaannssii..ccoomm
wwwwww..yyeenniiyyiillddiizzggaazzeetteessii..ccoomm

haber sitelerimiz bölge halkımızn
hizmetinde.
Doğru ve tarafsız haber takip etmek
istiyorsanız site adreslerimizi not edin. 
Haber ve ihbarlarınız, yazı ve şiir-
leriniz, için

iiddaarree@@yyeenniiyyiillddiizzggaazzeetteessii..ccoomm
iinnffoo@@bbeeyyppaazzaarriihhaabbeerraajjaannssii..ccoomm
kkeemmaallcceelleenn@@oorrttaaaannaaddoolluuaass..ccoomm

mail adresleri ile 
00..553322..55557799885533

telefonumuza bildirebilirsiniz. 

20 nci uluslararası Beypazarı Festivali 21-22-23
Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. 
Beypazarı Belediyesi Festival hazırlıklarına
başladı.
Festival nedeniyle Beypazarı dışından stand
talebinin oldukça yoğun olduğu, uygun taleplerin
karşılandığı öğrenildi. 
Beypazarı Festival sayısı düzeltilerek ilk defa
Beypazarı’nda başlangıcından bu güne kadar
yapılan tüm festivaller sayıya dahil edilerek tarihi
bir hatada düzeltilmiş oldu. 
Festival ile ilgili Proğramın daha netlik kazan-

madığı, bazı değişikliklerin yapıldığı
belirtilerek, Festivalde yine en güzel
havuç yarışması, havuç güzeli yarışması,
yemek yarışması, defile, halk oyunları
gösterileri, Konserler,  gibi etkinliklerin
yer aldığı belirtildi. 
Beypazarı Belediye Başkanı M. Cengiz
Özalp; ‘’Her yıl geleneksel olarak kut-
lanan Beypazarı Festivaline yerli ve
yabancı herkesi davet ederek,
‘’Kültürlerin buluşmasında Beypazarı’nda
geçmişe yolculuk edeceğiz’‘ dedi. 

1917’de Beypazarı
nüfusu 53622
2013 de ise 46738

HHaabbeerrii SSaayyffaa 33’’ddee
Beypazarı Kapalı Pazar
yerine kavuşuyor.

HHaabbeerrii SSaayyffaa 66’’ddee

Beypazarı’nda
kaldırım, bordür
taşı ve çevre
düzenlemesi
çalışmalarında
tam gaz. HHaabbeerrii ssaayyffaa 22 ddee

Beypazarı’na içme suyu
arıtma tesisi yapılıyor. 

HHaabbeerrii SSaayyffaa 22’’ddee
Hacıkara Mahallesinde
Hatıra Ormanı

HHaabbeerrii SSaayyffaa 22’’ddee

Beypazarı’nda çarşı
restorasyonlarına
devam. HHaabbeerrii 22’’ddee
Beypazarı Nüfusu 50001
olmalı HHaabbeerrii SSaayyffaa 33’’ddee

YYaazzııssıı SSaayyffaa 77’’ddee

Karaşar Belediye
Başkanı Ali Özdamar,
Karaşar dğal güzellik-
leriyle, yükseklik
rakımıyla, harika bir
yer. Keşfedilmeyi bek-
liyor. HHaabbeerrii SSaayyffaa 88’’ddee

Beypazarı’nda Toplum Destekli Polis uygulaması
kapsamında mahalle polisi kapı kapı dolaşarak
vatandaşı uyardı.
Vatandaşın güvenlik hizmetlerine olan katkısını
artırmak, istek ve talepleri doğrultusunda daha
kaliteli güvenlik hizmeti sunmak amacıyla ülke
genelinde kurulan Toplum Destekli Polislik Büro
Amirliği Beypazarı’nda da faaliyete başladı. 
Beypazarı’nda Toplum  Destekli Polis
Uygulaması kapsamında Emniyet Müdürlüğünde
görevli polislerden Murat Orak isimli polis
memuru görevlendirildi. Tek kişi ile başlayan
Mahalle Polisi uygulaması kapsamında vatan-
daşlar internet üzerinden güvenliğe etki eden
konular üzerine ilgili istek ve şikayetleri için e
devlet şifresi ile Mahalle polisine erişebiliyor.
Ayrıca beypazaritdp@egm.gov.tr mail adresinden
de istek ve şikayetlerini bildirebiliyor.

BBeeyyppaazzaarrıı’’nnddaa hhıırrssıızzllııkk vvee vvee iilleettiişşiimm ssuuççllaarrıı iiççiinn
MMaahhaallllee PPoolliissii uuyygguullaammaassıı kkaappssaammıınnddaa vvaattaannddaaşş
uuyyaarrııllddıı..
Beypazarı’nda hırsızlıkların önlenmesi, vatan-
daşların cep telefonları ile kandırılarak mağdur
edilmesi nedeniyle Beypazarı İlçe emniyet müdür-
lüğü toplum Destekli Polis tarafından kapı kapı
dolaşılarak vatandaşlar uyarıl. Konut Yapı
Kooperatifi site yöneticilerini de uyaran polis
sitelere güvenlik kameraları kurulması konusunda
tavsiyelerde bulundu. 
Bilinçli toplum, güvenli yaşam solağanıyla Bilişim
ve İletişim dolandırıcılı ve evden hırsızlık adlı
broşürleri vatandaşlara dağıtan Polis ilçede hırsızlık
vakalarını önlemek amacıyla çalışmalarını
sürdürüyor.
Toplum Destekli Polis Uygulaması kapsamında
Beypazarı Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler-
den Murat Orak isimli polis memuru ve ilçedeki
polisler Beypazarı’nda yaklaşık 70 konut sitesi
yöneticileri ile ayrı ayrı görüşerek yöneticileri bil-
işim ve iletişim dolandırıcılığı, evden hırsızlık
konularında bilgilendirdi ve sitelerin güvenlikli
olması için bazı uyarılarda bulundular ve vatandaşa
broşür dağıtarak bilgilendirdiler.
Mahalle Polisi uygulaması kapsamında görev yap-
tıklarını söyleyen Polis memuru Murat Orak;
‘’Beypazarı’nda olanve olabilecek hırsızlık olay-
larını önlemek adına Ankara Emniyet
Müdürlüğümüz tarafından bastırılan uyarıcı broşür-

ÇELEN REKLAM
Gazetecilik Reklamcılık Matbaacılık

FORUM
Kemal ÇELEN
kemalcelen@ortaanadoluas.com

TTAABBEELLAA ÇÇEEČČğğTTLLEERRğğ
IIČČIIKKLLII--IIČČIIKKSSIIZZ TTAABBEELLAA 

BBEEZZ AAFFğğČČ--BBRRAANNDDAA,, AAFFğğČČ
DDiijjiittaall BBaasskk¹¹--TTaassaarr¹¹mm

1100 DDaakkiikkaaddaa KKaaŞŞee yyaapp¹¹mm¹¹
MMaattbbaa iiŞŞlleerrii

SSiizzee TTeelleeffoonn kkaaddaarr yyaakk¹¹nn¹¹zz..
GGaazzii GGüünnddüüzzaallpp ğğŞŞ MMeerrkkeezzii NNoo::77

TTeell::00..331122..77662255116633 GGssmm::00..553322..55557799885533
BBeeyyppaazzaarr¹¹//AANNKKAARRAA

yyaattıırrıımm ssoorruunnllaarrıınnıınn 22  vvee 33 nnccüü ddeerreecceeddee
kkaallddıığğıınnıı bbeelliirrtteerreekk eenn öönneemmllii ssoorruunnuunn oottoorriittee
bbooşşlluuğğuu oolldduuğğuunnuu bbeelliirrttttii..
BBeeyyppaazzaarrıı’’nnıınn ttaalliihhssiizz bbiirr ddöönneemm yyaaşşaaddıığğıınnıı
bbeelliirrtteenn OO.. ŞŞeeffiikk KKaarrllııddaağğ,, İİkkttiiddaarr PPaarrttiissii oollaann AAkk
PPaarrttii İİllççee yyöönneettiimmii iillee BBeeyyppaazzaarrıı BBeelleeddiiyyeessii vvee
BBeeyyppaazzaarrıı KKaayymmaakkaammllıığğıı üüççllüüssüünnüünn pprroottookkooll
ddıışşıınnddaa bbiirrlliikkttee hhaarreekkeett eeddeemmeeddiikklleerriinnii bbuu sseebbee--
ppllee iillççeeddee vvaarr oollaann oottoorriittee bbooşşlluuğğuunnuunn iillggiissiizz vvee
aallaakkaassıızz kkiişşii vveeyyaa kkuurruummllaarr ttaarraaffıınnddaann ddoolldduurruull--
mmaayyaa ççaallıışşııllddıığğıınnıınn aallttıınnıı ççiizzddii.. 
BBeeyyppaazzaarrıı BBeelleeddiiyyee BBaaşşkkaannıı MM.. CCeennggiizz ÖÖzzaallpp’’iinn

AAkk PPaarrttiiyyee ggeeççmmeessii iillee bbiirrlliikkttee BBeeyyppaazzaarrıı’’nnıınn ttaarr--
iihhiinnddee ggöörrüüllmmeemmiişş bbüüyyüükk hhiizzmmeett vvee yyaattıırrıımmllaarr
aallddıığğıınnıı,, bbuunnaa rraağğmmeenn iillççee hhaallkkıınnaa bbuunnllaarrıınn
aannllaattııllaammaaddıığğıınnıı,, bbeellkkiiddee 2200 yyııllllııkk bbeelleeddiiyyee
bbüüttççeessiinnee ddeennkk BBeeyyppaazzaarrıı’’nnaa yyaattıırrıımmllaarrıınn
yyaappııllddıığğıınnıı bbuunnaa rraağğmmeenn hheemm BBeelleeddiiyyee
BBaaşşkkaannıınnaa,, hheemm ddee AAkk PPaarrttii İİllççee yyöönneettiimmiinnee
kkaarrşşıı iillççeeddee bbüüyyüükk bbiirr eelleeşşttiirrii oolldduuğğuunnuu,, bbuu
eelleeşşttiirriilleerriinn aarrkkaassıınnıınn kkeessiillmmeeddiiğğiinnii bbeelliirrtteenn OO..
ŞŞeeffiikk KKaarrllııddaağğ,, ‘‘’’bbiirr yyeerrddee ssoorruunn vvaarr.. BBuu ssoorruunn--
llaarrıınn kkaayynnaağğıınnıı ççookk iiyyii bbiilliiyyoorruuzz..  BBuu yyüüzzddeenn
BBeeyyppaazzaarrıı’’nnıınn bbiirr 55--1100 sseenneessiinnii kkaayybbeettmmeemmeessii

aaddıınnaa BBeeyyppaazzaarrıı BBeelleeddiiyyee BBaaşşkkaannllıığğıınnaa aa.. aaddaayyıı
oolldduumm ‘‘’’ ddeeddii.. 
HHaalleenn UUrruuşş BBeellddee BBeelleeddiiyyee BBaaşşkkaannıı oollaann OOssmmaann
ŞŞeeffiikk KKaarrllııddaağğ;; ‘‘’’AAkk PPaarrttii 22 ddöönneemmddiirr iiçç ççeekk--
iişşmmeelleerr nneeddeenniiyyllee,, aassllıınnddaa ttaabbaann ooyyllaarrııyyllaa sseeççiimm
kkaazzaannaammaayyaaccaakk MMHHPP’’yyee sseeççiimm kkaappttıırrddıı..
BBeeyyppaazzaarrıı’’nnddaa sseeççiimmii MMHHPP kkaazzaannmmaaddıı.. AAkk PPaarrttii
MMHHPP’’yyee sseeççiimm kkaazzaannddıırrddıı.. 22001144 iiçç ççeekkiişşmmeelleerriinn
ssoonn bbuulldduuğğuu,, AAkk PPaarrttiinniinn kkaazzaannddıığğıı bbiirr ddöönneemm
oollaaccaakk’’‘‘ ddeeddii..

OOssmmaann ŞŞeeffiikk KKaarrllııddaağğ’’ıınn
ÖÖzzeell RRööppoorrttaajjıı SSaayyffaa 44--55 ddee

KKaarrllııddaağğ::BBeeyyppaazzaarrıı’’nnıınn eenn bbüüyyüükk ssoorruunnuu ssiiyyaassii bbooşşlluukk

DDOOĞĞAANN TTEEKKNNİİKK
Doğan YILMAZ

Arzum, Termikel, İndesit, Ariston, Hotpoint
Beypazarı Yetkili Servisi

Her türlü elektrikli ev aletleri tamir bakım
ve yedek parça satışı

Adres:Kayhan Güven Caddesi 22/C
Beypazarı/ANKARA

Tel:0.312.762 89 19  Gasm:0.536.40248 10

KKAAHHVVEE MMOOLLAASSII

NNiillggüünn GGÜÜNNEEYY

HHeerr şşeeyy iiççiinn ŞŞüükkrreettmmeekk..
Rabbimiz gördüğümüz, duyduğu-
muz, tadını aldığımız ve hisset-
tiğimiz her şeyi bir nimet olarak
yaratmıştır. İnsanın bunları fark ede-
bilmesi için etrafına dikkatlice bak-
ması ve hikmetleri göremeye çalış-
ması gerekmektedir.             YYaazzııssıı SSaayyffaa 33’’ddee

PPoolliiss--MMeeddyyaa
ŞŞEEVVKKEETT TTAAŞŞDDEELLEENN

11..SSıınnııff EEmmnniiyyeett MMüüddüürrüü
PPoolliiss BBaaşşmmüüffeettttiişşii

MMİİSSAAFFİİRR
SSEEYYAAHHAATTNNAAMMEELLEERRDDEE

AANNKKAARRAA
TTiimmuurr ÖÖzzkkaann

Arastırmacı, gezgin, gezi yazarı
ozkantimur@yahoo.com

leri kapı kapı dolaşarak vatandaşlara dağıtıyoruz.
Toplu yerleşim yeri olan sitelerde ise yöneticileri
bilgilendiriyoruz ve sitelerin güvenlik tedbirleri
konusundaki eksikleri tesbit edip yöneticilere
tavsiyelerde bulunuyoruz. Ayrıca son yıllarda
yaygınlaşan cep telefonu ile dolandırılma olayları-
na karşı vatandaşı bilinçlendiriyoruz.’’ dedi. 

Mahalle Polisi Görev Başında

2200 nnccii BBeeyyppaazzaarrıı FFeessttiivvaallii 2211--2222--2233 HHaazziirraann’’ddaa

AAkk PPaarrttii BBeeyyppaazzaarrıı BBeelleeddiiyyee BBaaşşkkaann AA.. AAddaayyıı
OOssmmaann ŞŞeeffiikk KKaarrllııddaağğ BBeeyyppaazzaarrıı’’nnıınn hhiizzmmeett vvee

Bu yazı ülke yönetiminin değişik kademelerinde söz
sahibi olanların vicdan ve nefis muhasebesi yapmaları-
na yardımcı olacağı düşüncesiyle kaleme alınmıştır.
Adalet çok geniş boyutlu bir kavram olup insanların
bütün zamanlarda karşı karşıya kaldıkları bir olgudur.
Hayatın genel akışı içinde ve kişilerin yaşantılarının her
anında ortaya çıkan kazanç veya kayıp, haklılık veya
haksızlık, sorumluluk veya sorumsuzluk, mükafat
veya ceza gibi unsurları adalet kavramı içinde ifade-
lendirebiliriz.                                                   YYaazzııssıı SSaayyffaa 44’’ddee

AADDAALLEETT

YYaahhyyaa YYİİĞĞİİTT
NNİİÇÇİİNN AADDAALLEETT?? 

AARRAA SSIIRRAA

http://ahmetdirican.blogspot.com/201
0/02/ankaranin-dereleri.html

YYaazzııssıı SSaayyffaa 66’’ddee

AANNKKAARRAA’’NNIINN DDEERREELLEERRİİ
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Beypazarı’nda gazetecilik yapmak çok zor bir iş. Beypazarı’nda
tam manasıyla gazetecilik yapamazsınız. Burası küçük bir yer.
Yarın karşı karşıya gelip yüz yüze bakacaksınız. Tam manasıyla
habercilik de yapamazsınız.
Yaptığınız zaman Beypazarı’nı tüm Türkiye’ye şikayet etmiş olur-
sunuz. Kendini Beypazarlı hisseden hiçbir gazeteci Beypazarı’nda
tam habercilik yapamaz.
Gazeteci Beypazarı’nda olan her olaydan haberdardır. Özellikle
profesyonel olanlar. Kim ne yapıyor, kimin eli kimin cebinde bilir,
her olay hakkında; belki güvenlik ve adli merciler kadar detaya
vakıf olmayabilir ama, her konu ve olay hakkında bilgiye sahiptir.
Onu haber yapmak isterse hiç kimsede olmayan bilgi ve belgelere
ulaşır. Ama Beypazarı’nda Beypazarlı bir gazeteci susmak zorun-
dadır.
Bunun bir çok gerekçesi var. Halkın şikayetleri olur o şikayet üzer-
ine gidersiniz ama halktan destek göremezsiniz.
Mağdur insanların yanında olursunuz, insanların mağduriyeti bit-
inceye kadar size ağlar sızlar, mağduriyeti sona erince size teşekkür
bile etmez, siz belki mağduriyeti yaşamaya başlarsınız.
Gazeteci de onure olmak ister ama bunu kimse anlamaz.
Beypazarı’nda hırsızlık, arsızlık, yolsuzluk olur bu seferde bu
haberi yaparsanız şahıslar veya Kurum görevlileri ile karşı karşıya
gelirsiniz. Ellerindeki yetkiyi, fırsatını bulduklarında size karşı kul-
lanmaya kalkarlar. Geçmişte benim düştüğüm mağduriyetleri hep-
iniz bilirsiniz. Böyle bir mağduriyette yine yanınızda kimseyi bula-
mazsınız. Yerel yönetimlerle ilgili sıkıntılar olur, Başarısızlıklarını
veya yapılmayanları yazamazsınız. Yazarsanız hedef adam
seçilirsiniz.
Eleştiremezsiniz. Aksi halde kara listelere alınırsınız. Aşınızı,
ekmeğinizi keserler. Ticari hayatınızla oynarlar.
Benim gazetecilik hayatımı bilenler bu durumları çok iyi bilirler.
Gazeteci donkişot değil ki yel değirmenlerine saldırsın.
Gazeteci yağcı, şakşakcı hiç olamaz. Olanlar varsa bunlara da
gazeteci denilmez.
Beypazarı’nda peki ne yapmak lazım.  Gazetecilik; iletişim sağla-
mak, kamudan maaş almadan kamu görevini yerine getirmek, halk
ve kurumlar arası diyologların kurulmasına, bilgi akışına yardımcı
olmak, yapılan faaliyetleri halka duyurmak, yani bilinmeyenleri
bilinir hale getirmek, bildirim ve duyuru niteliğindeki olayları
başkalarına aktararak herkesin haberdar olmasını sağlamak, yani
yarin yazılacak kitapların bugün belge ve dökümanlarını toplamak
gibi bir şey aslında.
Yani kitapların görevini yapan öğretmenler misali öğreten, duyuran,
haberdar eden, tebliğ eden anlamlarını ihtiva eden bir icraat. Asla
muhbirlik değildir. ispiyon ve ihbarcılara da gazeteci denilmez,
muhbir denir. Gazeteci kimseyi ispiyon etmez. Varsa, gerçek bil-
gilere ulaşmışsa kendisi değerlendirir. Gazetesinde veya bağlı
bulunduğu ajansa iletmektir gazetecinin görevi. 
Istihbarat yapar ama istihbarat birimlerine çalışmaz. Kanunlara
saygılıdır, bilgiye ihtiyaç olunduğunda bilgilerini adaleti sağlamak
adına paylaşır ama vatandaşı mağdur etmek adına muhbir veya
ihbarcı olamaz gazeteci.
Beypazarı’nda gazetecilik yapılıyor mu diye sorarsanız maalesef.
Kimseyi kızdırmayacak, yapılan menfi faaliyetleri topluma şirin
göstermek adına bazı faaliyetler gazetecilik adına yapılmıyor değil.
Ama gazeteci gazetecilik yapamadığı yerde kendine gazeteci diye-
mez ki. 
Bu nedenle Beypazarı’nda gazetecilik daha uzun bir süre yapıla-
maz.
Beypazarı’nda değişim gerekiyor. Kültür ve çağdaşlık gerekiyor.
Eleştirilere tahammül gerekiyor. Bunun içinde zaman gerekiyor.
Nasrettin hoca ve Timur hikayesindeki mecazi manadaki gibi filler-
den rahatsızlık duyanlarında timurun sarayına dayanması ve
hakkını araması gerekiyor. Ama nerde böyle bir toplum...
Hakkını aramayan halka, Nasrettin hocanın yaptığını biz gazeteciler
yapamayız.
Hoca ahali ders alsınlar, bize de ibret olsun diye bir fili iki file
çıkartmasını Timurdan istemiş. Bugün kendini Timura
daha yakın kılmak için yağ çekmek adına bunu yapanlar yok mu.
Zaten sorun da burda. Bu tür ihbarların kaynağına inmeden zulmü
icraya koymak maharet olmuş. 
Zulmü icraya koymak aslında zalimliğin de bir işareti.
Şimdi Timur’un karşısına çıksak sen zalimsin desek zalimliğine
inandırabilirmiyiz. Elbette hayır.
Adaletle hükmedilmeyen her şeyde zulüm vardır. Adaletin terazisi
gram oynasa zulme hizmet etmiş oluruz. Haksız olanın haklı çık-
ması, haklı olana bir zulüm değil mi? Hakkı olanın hakkını alama-
ması bir zulüm değil mi? İftiraya uğrayanın mağdur olması bir
zulüm değil mi? Hırsızlık yapan malını çaldığı adama zulmetmiyor
mu? Bir iki aylığına emanet para alan gününde getirmezse emanet
aldığı arkadaşına zulmetmiyor mu? İhtiyacı olanın ihtiyacını
başkasına vermek bir zulüm değil mi?
Peşkes, hakkı olanlara zulüm değil mi?
Adam gayırma bir zulüm değil mi? Rüşvet bir zulüm değil mi?
Fırsatçılık bir zulüm değil mi? Menfeatlenmek, başkasının hakkını
yemek adına bir zulüm değil mi? Menfeat vermek başkasına ait
olabilecek bir hakkı vermemek adına bir zulüm değil mi? Haksız
iken haklı görünmek bir zulüm değil mi? Kişilerin özgürlük sınır-
larını ihlal etmek bir zulüm değil mi? Kendi özgürlüğümüz adına
başkalarının özgürlüğünü kısıtlamak bir zulüm değil mi? Bu kadar
zalimane işler arasında adalet terazisinin dengesi nasıl kurulacak.
Adalet terazisinin dengesini kaçırmak da bir zulüm değil mi?

Aslında gazetecilere çok şeyler düşmekte ama gazetecilik de öldü...
Gazeteciliği de öldürdüler. 

Gazeteciler bu gün kişilik haklarına saldırı ve hakaret davaları ile
mahkemelerde yargılanmaktadır.

Basın Kanununda verilen gazetecilerin haber yapma hakkı, yasada
tam da açıkca ortaya konmayan, hakimlerin kanaatine bırakılmış
kişilik haklarına saldırı davaları ile, yazılı, sözlü, görüntülü hakaret
davaları ile, gazetecilerin özgürlükleri ellerinden alınmaya çalışıl-
makta. Bunun diğer manası gazeteciler susturulmaya çalışılmakta.
Düşünce özgürlüğü de bu kapsamda yok edilmektedir.  
Yasalarda olan boşluk gazetecileri susturmak isteyen kişilerin işime
gelmekte ve gazeteciler dava süreleri ile karşı karşıya gelmektedir.
Bir çok gazeteci bu tür davalardan  mahkumiyetler almaktadır.
İmtiyazlı insanlar karşısında şahitler bile mahkemelerde doğruları
söyleyememektedir. Gazeteciler yalnızlaştırılmaktadır.

Böyle bir süreçte gazeteciler nasıl gazetecilik yapacaklar? 
Kamu yararı adına yolsuzluk, hırsızlık gibi duyumların,
davranışların eleştirilemediği, eleştirildiğinde mahkemelerde
yargılanan gazetecilerin olduğu  bir ülkede, yolsuzluk ve hırsızlık-
ların önü nasıl tıkanacak. Yapılmadan önce engellenebilecek eylem-
leri eleştiremezsen, eylem yapıldıktan sonra suç sabit görülmesi
beklenirse yolsuzluk ve hırsızlıkların önü açılmayacak mı?
Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Delil bulabilirseniz yakalarsınız...
Suç olabilecek eylemi, işlenmeden önce işlenmesini önleyecek
eleştiri ve yorumlar suç sayılırsa, kamu yararını kim gözetecek?
Ve kim kamu yararını koruyacak? 

Beypazarı’nda 600 yıllık tarihi çarşının
restorasyonuna devam ediliyor. 
Geçtiğimiz yıllarda % 85’inin restorasy-
onu tamamlanan tarihi çarşının Develik
Sokak ve İhsan Yavaş sokaklarındaki
restorasyonlarına başlandı. Tarihi
çarşının caddelerinde restorasyonlar
tamamlanırken şimdide çarşının
muhtelif sokaklarında restorasyonu
eksik kalan bölümler yapılacak. 

Tarihi çarşının muhtelif yerlerinin
restorasyonu Özel idare tarafından 400
bin TL’ye ihale edildi. 

İhale edilen tarihi çarşının sokaklarında-
ki eksik yerlerin restorasyonu tamam-
landığında çarşının % 95 lik bölümünün

restorasyonu tamamlanmış olacak. 
Beypazarı Belediye Başkanı M. Cengiz
Özalp; seçildiğimden bu güne 600 yıllık
tarihi geçmişi olan Beypazarı Tarihi
çarşının tamamını restore etmek için
çalışmalar yürütüldü. Şimdiye kadar tar-
ihi çarşının % 75 lik bölümünün
restorasyonu tamamlanmıştı. Yeni
başlanan çalışmaların tamamlanması ile
tarihi çarşının % 95 lik bölümünün
restorasyonu tamamlanmış olacak.
Neredeyse çarşının tamamının
restorasyonunu bitirdik sayılır. %
10’luk tamamlanacak bölüm kaldı.
Bunlarda ara sokaklar. Buraları da
restore etmek için çalışmalarımız sürüy-
or.’’ dedi. 
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Beypazarı’nda çarşı restorasyonlarına devam

Beypazarı İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatı
için çalışmalar başladı.

Beypazarı içme suyu arıt-
ma Tesisi için
Bulgurdede mevkii
Ana su depolarının
bulunduğu 700 m2
lik alanda çalışmalar
başladı. ASKİ
Tarafından İçme Suyu
Arıtma Tesisinin
3.500.000 TL’ye ihalesi
yapıldı.
Beypazarı Belediyesi İçme suyu
Arıtma Tesisi yapılacak Bulgurdede
mevkiindeki 700 m2 lik alanda zemin
hazırlık çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar sonrasında ASKİ tarafından
tesis yapımına başlanacak. 

Beypazarı’nda geçmiş yıllar-
da 7 ayrı kuyudan gelen

Beypazarı içme suyu
hattı Ankara
Büyükşehir Belediyesi
desteği ile içme suları
tek depoda toplandı.

Beypazarı su kay-
naklarının birleştiği su

depolarının olduğu yere
yapılacak İçme suyu arıtma

tesisi alanını gezen ve çalışmaları
yerinde inceleyen Beypazarı Belediye
Başkanı M. Cengiz Özalp ''İçme suyu
Arıtma Tesisi yapıldıktan sonra Beypazarı

daha kaliteli su içecek'' dedi.

2 yıldır Beypazarı’nın su kaynaklarını
artırma ve içme suyu kalitesi yükseltme
konusunda çalışmalar yapıldığını, suyun
kalitesinin artırıldığını, temiz ve içilebilir
hale getirildiğini belirten Özalp Arıtma
Tesisi tamamlandığında Beypazarı içme
suyunun kalitesinin daha da artacağını
belirtti.

Özalp ''Tesislerin yapımına başlanacak
olması sebebi ile ekiplerimiz zemin hazır-
lık çalışmalarını tamamladı. Beypazarı
Belediyesi olarak inşaat alanını hazırlıy-
oruz. Hazırlanan alanda ihaleyi alan firma
Beypazarı Su Arıtma Tesislerinin yapımına
başlayacak'' dedi.

Beypazarı’na içme suyu arıtma tesisi yapılıyor. FFOORRUUMM
Kemal ÇELEN 

kemalcelen@ortaanadoluas.com

GGAAZZEETTEECCİİ OOLLMMAAKK ZZOORR İİŞŞ

Beypazarı’nda kaldırım, bordür taşı ve çevre düzenlemesi çalışmalarında tam gaz.

döşemesinin planlandığı
alanlarda inceleme gezisi yaparak çalışan işçilere de yardım ediyor.
Parke taşı döşemesi yapılan alanlarda incelemeler yapan Belediye Başkanı
Özalp; ‘’geçen yılki çalışmalarda çeşitli bölgelerde sürdürülen kaldırım düzen-
leme ve yenileme çalışmasında 100 bin metrekare kaldırım çalışmasında
bulunduk. 2013 yılında 40.000 m2 kilitli taş döşenecek, 5000 metre bordür
döşendi, 90.000 m2 asfalt döküldü.
Ankara Büyükşehir belediyesinin desteğiyle, bütün şehri yeniden elden
geçirdiklerini ve altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini anlatan Özalp, yeni
imara açılan yerlerde, büyükşehir Belediyesinin de desteğini alarak altyapı, su,
kanalizasyon, atık su, yol gibi çalışmaları yapıyoruz. İlçe içinde merkezden
başlayarak eskimiş, kanalizasyon boruları, İçme suyu şebeke borularını, atık su
hattını da yeniledik. Şimdi dış mahalle ve sokaklarda çalışmalarımızı sürdürüy-
oruz’’ dedi.
Başkan Özalp Beypazarı’nda değişik bölgelerde yapılan kaldırım döşeme çalış-
malarını da yerinde inceledi.
Turizm sezonu olduğu için tarihi konak ve işletmelerin bulunduğu bölgelerdeki
çalışmaları kısmen yaptıklarını söyleyen Özalp ‘’Turizm sezonu bitince bu böl-
gelerinde çalışmalarını tamamlayacağız’’ dedi. 

Beypazarı Belediyesi Fen işleri müdürlüğü ilçede altyapı, kaldırım ve parke döşeme
çalışmalarına ağırlık verdi.

Beypazarı Kumsüren bölgesi, Başağaç Mahallesi Esertepe, Sefakent ve Beykent
kooperatif konutlarının bulunduğu alan ve mevkide sokak çalışması, kanalizasyon
ve atık su çalışmalarını tamamlayan Beypazarı Belediyesi Bölgede kilitli taş ve
bordür taşı döşeme çalışmalarına başladı.
Belediye başkanı Cengiz Özalp 2013 yılında 40 bin metre kare parke taşı

Beypazarı Hacıkara Mahallesinde Hatıra Ormanı
Beypazarı sevdalısı merhum edebiyat
öğretmeni Mustafa Cankara anısına
hatıra ormanıyapıldı. 

Beypazarı’nda Edebiyat Öğretmenliği
yapan, Şair ve Yazar, Beypazarı
Sevdalısı Merhum Mustafa Cankara
anısına yapılan hatıra ormanı, dikilen
fidanlarla hayat buldu.

Zafer Mahallesi Muhtarı Emin
Uzunoğlu’nun Kent Konseyi
Toplantısında Beypazarı'nda  yıllarca
yaşayan merhum öğretmen Mustafa

Cankara’nın adının bir park veya yeşil
alana verilmesi talebi üzerine harekete
geçen Beypazarı Belediyesi, Hacıkara
Mahallesi Tabaklar caddesi, Sanayi
sitesi karşısı ve Cumhuriyet
İlköğretim Okulu yanındaki 8
dönümlük alanı Hatıra Ormanı
olarak oluşturdu.

Yapımı tamamlanan, fidanlar dik-
ilen ve açılışı yapılan Mustafa
Cankara Hatıra Ormanı semt sakin-
lerinin gezebileceği ve park olarak da
kullanacağı bir alan haline getirildi.
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Rabbimiz gördüğümüz, duyduğumuz,
tadını aldığımız ve hissettiğimiz her
şeyi bir nimet olarak yaratmıştır.
İnsanın bunları fark edebilmesi için
etrafına dikkatlice bakması ve hik-
metleri göremeye çalışması gerek-
mektedir. Ve nimetler aynı zamanda
Allah’a yakınlaşmak için bir
vesiledir. Rabbimiz tüm bu nimetleri
hatalarımıza rağmen bizlere karşılık-
sız sunandır.
Ancak şeytan, sayılamayacak kadar
çok olan bu nimetleri insanlara unut-
turmaya ve amaçsızmış gibi gösterm-
eye çalışır. Şükür, Rabbimiz
Kuran’da çokça haber verdiği bir
konudur.
“Sonra muhakkak önlerinden,
arkalarından, sağlarından ve solların-
dan sokulacağım. Onların çoğunu
şükredici bulmayacaksın.” (Araf
Suresi, 17)
Şeytanın etkisine girmiş bir insan
şükür konusunda bilgisizdir. Kuran
ahlakından uzak yaşayan insanlar,
şükür ibadetini ancak başlarına gelen
zorlu olay kalktığında yaparlar. Sonra
tekrar eski yaşantılarına geri dönerler.
Oysa Rabbimiz’in Kuran’da haber
şükür anlayışında, her nimet için
Allah’a teşekkür vardır. Çünkü bütün
nimetleri Rabbimiz bizim için sürekli
yaratmaktadır. Bu nimetlerin biri
olmadığında ya insan yaşamı zora
girmekte yada tamamen bitmektedir.
“De ki: “Sizi karanın ve denizin
karanlıklarından kim kurtarmaktadır
ki, siz (açıktan ve) gizliden gizliye
ona yalvararak dua etmektesiniz:
Andolsun, bizi bundan kurtarırsan,
gerçekten şükredenlerden oluruz. De
ki: “Ondan ve her türlü sıkıntıdan sizi
Allah kurtarmaktadır. Sonra siz yine
şirk koşmaktasınız.”” (En’am Suresi,
63-64)
Şükür, insana huzur ve zevk veren bir
ibadettir. Sürekli Allah’ın nimetlerini
düşünmek, her ayrıntıda bu nimetleri
görebilmek insanın aklına açan ve
Allah’a yakınlaştıran bir vesiledir. Bu
yüzden Rabbimiz insan için şükür
konusunda bir sınır koymamıştır.
Yani insan şükrünü yaptığı konuların
sayısını istediği kadar arttırabilir.
Şükür sahibi bir insan, çevresindeki
ve kendi bedenindeki güzelliklerin
farkına varabilir. Allah’ı tanımayan
insanlar içinse çevrelerinde neredeyse
şükredebilecekleri hiçbir konuları
yoktur. Bu akılsızlıklarından dolayı
birçok konu onlar için sıkıntı veri-
cidir.
Müslümanlar bir tek maddi konularda
değil manevi olan konularda da şükür
içinde olurlar. Örneğin sevgi dolu
olmaları, şefkati bilmeleri, fedakar
olmaları ve İslam’ın insana sunduğu
tüm güzellikleri hissettikleri için
sürekli şükür içindedirler.
Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer
Allah'ın nimetini saymaya kalkışır-
sanız, onu sayıp-bitirmeye güç yetire-
mezsiniz… (İbrahim Suresi, 34)
Şükreden kullarına Allah verdiği
güzellikleri daha da arttırır. Örneğin
sağlığı için şükreden bir insana
Rabbimiz daha çok güç ve kuvvet
nasip eder. Yine malı için şükreden
bir insana Rabbimiz daha büyük bir
mülk nasip eder. Çünkü Müslüman
nimetleri Allah yolunda kullanandır.
Ama tabii bunlar Müslüman’ın imti-
han olmadığı anlamına gelmemekte-
dir. Müslüman da sağlık, mülk, güzel-
lik gibi nimetlerde eksilmeler yaşaya-
bilir. Bu, Rabbimiz’in samimi
kullarını ortaya çıkarmak için yarat-
tığı imtihanıdır. Önemli olan burada
Müslüman’ın Allah’ın verdiklerinden
razı olması ve asla şükür ibadetini
bırakmamasıdır. Böyle olduğu tak-
tirde Allah da kuluna nimetlerden
yüksek derecede zevk alma hissini
verecektir. Ahirette ise selamını, rıza-
sını ve cennetini nasip edecektir.

KKAAHHVVEE
MMOOLLAASSII

Nilgün GÜNEY

HHEERRŞŞEEYY İİÇÇİİNN ŞŞÜÜKKRREETTMMEEKK

BBeeyyppaazzaarrıı NNüüffuussuu 5500..000011 OOllmmaallıı......
Büyükşehir belediyesi sınırları içine katılan ilçe
belediyeleri ile nüfusu 50.000 ve üzerinde olan
belediyeler, büyükşehir ilçe veya ilk kademe
belediyesine dönüşür. Diğer belediyeler ile köy-
lerin tüzel kişiliği kalkar. Tüzel kişiliği kalkan
belediyelerin katılacağı ve köylerin mahalle
olarak bağlanacağı belediyeler, Bakanlar Kurulu
kararında belirtilir.
İlçe ve ilk kademe belediyesi olarak büyükşehir
belediye sınırları içine katılan belediyeler,
büyükşehir belediye meclisinde seçiliş sıralarına
göre tespit edilecek ilçeler beşte bir, ilk
kademeler onda bir oranında meclis üyesi ile
temsil edilirler. Tama ulaşmayan kesirler dikkate
alınmaz.

Beypazarı’nın nüfusu 46738 olduğu için şu anki
duruma göre Beypazarı Ankara Büyükşehir
Belediyesinde 3 meclis üyesi ile temsil edilecek.
Nüfusu 50.001 olsaydı 5 meclis üyesi ile temsil
edilecekti. Beypazarı’nın 50001 nüfusa ulaşması
için 3263 nüfusa ihtiyacı var.
Ak Parti Beypazarı İlçe Başkanlığının 10 Ocak
gazeteciler günü nedeniyle basın mensuplarına
verdiği yemekli toplantıda da gündeme gelen
Beypazarı’nın nüfusunun artırılması tartışılmıştı.
İlçede yaşayan Güneydoğulu vatandaşların
Beypazarı’nda yaşamalarına rağmen nüfus kayıt-
larının Beypazarı’nda olmadığı bu konuda
nüfuslarının Beypazarı’na getirilmesi ile ilgili
tedbirlerin alınması gerektiği üzerinde duruldu. 
Boluda faaliyetini sürdüren Beypi işletmelerinde

Beypazarı’ndan giden yaklaşık 150 ailenin
olduğu belirtilerek bu ailelerinde tekrar
Beypazarı nüfusuna geçmelerinin sağlanması
istendi. Ayrıca Başbakan’ın gündeminde olan 3
çocuk meselesi de toplantının gündem konusu
oldu. Beypazarı nüfusunun artırılması için çocuk
doğurmanın da bir formül olabileceği üzerinde
duruldu. Başka bir görüşe göre Beypazarı’nda
bekar gençlerin Beypazarı dışından bir kızla
evlenmelerinin teşvik edilmesi nüfusu artırıcı
formüller arasında yer aldı.
Ankara’da yaşayan Beypazarlıların Dernekleri
aracılığıyla Beypazarı’nı 1 nci ikamet göster-
meleride başka bir formül olarak karşımıza
çıkıyor. Bu konuda başta Belediye Başkanına,
Kaymakama ve siyasi parti ilçe başkanlarına
büyük görev düşüyor. Haydi görelim yerel mil-
liyetçiliğimizi....

Beypazarı Mart 2014 seçimlerine kadar
nüfusunu 50.001 yapabilecek mi? 
Nüfus 50001 olursa Beypazarı Belediye Meclis
üyesi sayısı da 25 olacak. 5 de bir oranında
meclis üyesi yani 5 meclis üyesi Ankara
Büyükşehir Belediyesinde Beypazarı’nı temsil
edecek. Nüfusumuz 50000 altında kalırsa
Beypazarı Belediye Meclis üye sayısı yine 15
olarak kalacak, Ankara’da Beypazarı’nı 3 meclis
üyesi temsil edecek.
Nüfus 50001 olduğunda Beypazarı
Belediyesinin İller Bankası gelirlerinde de artış
olacak. Dolayısıyla mahalle olacak Köyler’e

daha fazla hizmet ve yatırım yapılabilecek. 

Beypazarı’nda nüfusu artırma seferberliği yap-
mak gerekiyor. Bizden söylemesi. Madem
bütünşehir yasası kapsamında Ankara büyükşe-
hir Belediyesine bağlandık. Nüfusu 3263 kişi
artırmak zor olmasa gerek. 
Bu konuda Beypazarı Kaymakamlığı’na,
Beypazarı Belediye Başkanlığına, siyasi parti
ilçe teşkilatlarına iş düşüyor. 

SON VERİLERE GÖRE
BEYPAZARI NÜFUSU DÜŞTÜ
2009 yılında 49.929 olan nüfusu, Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus
Kayıt Sistemi (ADNKS) 2012 sonuçlarına göre,
Beypazarı’nın 2011 yılında 47.011 olan nüfusu
2012 yılında 273 kişi azalarak 46.738’e düştü.

İlçe Merkezinde 18 bin 351 erkek, 18 bin 746
kadın, Belde ve köylerimizde ise 4 bin 707
erkek 4 bin 934 kadın vatandaşımız yaşıyor.
İlçe merkez nüfusu 2012 yılında 763 kişi
artarken Nüfus kayıpları en çok beldelerde
yaşandı buna göre Karaşar beldesi 543 kişi,
Kırbaşı beldesi 157, Uruş Beldesi 70 kişi eksildi.
Köylerimizde de en çok nüfus kaybını
Kırşeyhler köyü yaşarken nüfusu 62 kişi eksildi.
Onu 33 kişi ile Gürsöğüt, 29 kişi ile Oymaağaç,
27 kişi ile Kızılcasöğüt, 26 kişi ile Tahirler izle-
di. Boyalı, Dibecik, Dudaş, Fasıl, Mikail,
Yukarıgüney nüfusları yerinde saydı.

Osmanlı arşivlerinden alınan bir belgede Ankara
ve bağlı olan kaza ve sancaklardaki nüfus oranı
ile görev yapan polis sayısı belgelendiriliyor.

Tarih 22 Kasım 1917
Ankara’nın  merkez nüfusu 82.286 polis sayısı
ise 43 
Beypazarı Kazası nüfusu 53622 polis sayısı ise
sıfır. 
Belgenin 6 ncı satırında yine Beypazarı kazası
nüfus 23102 polis sayısı sıfır yazmaktadır. 
Beypazarı 2 bölge olarak ele alındığı görülmek-
tedir. 

Ayaş kazası nüfus 24652 polis sayısı sıfır
Bala kazası nüfus 29600 polis sayısı sıfır
Kalecik kazası nüfus 42340 polis sayısı sıfır
Nallıhan kazası nüfus 17384 polis sayısı sıfır
Haymana kazası nüfus 35308 polis sayısı sıfır
Keskin kazası nüfus 51048 polis sayısı sıfır
Çorum Sancağı nüfus 79345 polis sayısı 10

Osmancık Kazası nüfus 31017 polis sayısı sıfır
İskilip kazası nüfus 55319 polis sayısı sıfır
Sungurlu kazası nüfus 42921 polis sayısı sıfır
Mecidözü kazası nüfus 34505 polis sayısı sıfır
Yozgat sancağı nüfus 94939 polis sayısı 9
Akdağmağdeni  kazası  nüfus 49902 polis sayısı
sıfır
Boğazlıyan kazası nüfus 59902 polis sayısı sıfır
Kırşehir Sancağı nüfus 66577 polis sayısı 4
Avanos kazası nüfus 25380 polis sayısı sıfır
Mecidiye kazası 21211 polis sayısı sıfır
Mucur Kazası 14402 polis sayısı 1
Ankara merkez ile bağlı olan sancak ve kazalar-
da toplam nüfusun 935764 olduğu ve toplamda
67 polisin görev yaptığı gösteriliyor. 
Bu belgenin 22 kasım 1917 tarihli Osmanlı
arşivlerinden alınan bir tutanak olduğu görülüy-
or. 
2 bölge olarak ele alınan Beypazarı nüfusunun
toplamda 76724 nüfusunun olduğu ve polis
sayısının ise sıfır olması, üzerinde durulması
gereken önemli bir konu. 
Beypazarı  geçmiş  tarihinden bu güne polise
ihtiyaç duymamış, olaysız ve hadisesiz bir kaza
olarak halen günümüzde yakın bir geçmişe
kadar de sakin bir şehir, vukuatın en az olduğu
bir şehir  ünvanını  korumuştur.  
Son yıllarda adliye ve polisiye olaylardaki
artışların, şehrin DNA sında bir bozulmanın
meydana geldiğinin göstergesi olarak ortaya çık-
maktadır. 
Geçmişteki değerlerin yaşandığı ve yaşatıldığı
ilçede, yaşayanların içsel sorunlarını uzlaşarak
çözdükleri, en son çare olarak mahkemelere git-
tikleri bir Beypazarı modeli örneğinden,  değer-
lerin kaybedildiği, parasal değerlerin öne
çıkartıldığı, en ufak bir hadise için bile polis ve
mahkemelerin yolunun tutulduğu, polise dünden
daha çok ihtiyacın duyulduğu  bir Beypazarı
modelini  ortaya çıkarıyor.  

Gelenekten geleceğe Beypazarı’nda asıl olan
Beypazarı’nı Beypazarı yapan  değerlerin korun-
masını sağlayabilmek. En önemlisi de insanlar
arası ilişkilerde gizli.
Geçmişini unutup, geleneklerini yitiren
Beypazarı’nın geleceği;  geçmişe özlem duyu-
larak yaşanan, geçmişini unutan, komşusuna
saygısı olmayan, parasal olarak kendinden aşağı-
da olanları  adam yerine koymayarak,  güç
kimde ise güçsüzü ezme, küçük görme
davranışlarını sergileyen, her şeyin parayla
ölçüldüğü, insana değerin yok sayıldığı bir
Beypazarı Modelini ortaya koyar.  Bu gelecek,
hangi gelecek, nasıl bir gelecek  diye sorgulan-
malıdır. Herkesi içinde yutan bir geleceği nasıl
imar ediyoruz hayret ve şaşılacak bir yaşam
tarzı.
Gelenekten geleceğe Beypazarı’nda,  insan ilişk-
ilerinin sıcaklaştırıldığı, insana saygının üst
değer sayıldığı, insanlar arası ilişkilerin şef-
faflaştığı, itibarın parayla ölçülmediği, itibarın
insan olmakla alakalı olduğu bir projeyle,
Beypazarı Geleneklerini ve geleceğini muhafaza
edebilir, yükselebilir, geleceğe emin adımlarla
yürüyebilir.  Aksi halde gelenekler nostalji
olarak konuşulan, geçmişe özlem duyulan
konuşmalardan ibaret kalır, geleceğin de ne ola-
cağı meçhul kalır. 
Gücün üstün kılındığı her yerde Köroğlu’lar  ya
da Robin Hut’lar çıkacaktır. Yeldeğirmenlerine
saldıran Donkişotlarda türeyebilir. 
Temennimiz Köroğluna veya robin hutlara
ihtiyaç duyulmadan, geçmişte olduğu gibi polise
ihtiyaç duyulmayan bir şehir özlemiyle.
Mahkemelerin, uzlaşı lar tıkandığında son çare
olarak müracaat edildiği yerler olması temen-
nisiyle.

Yazan: Kemal ÇELEN
Osmanlıca belgeyi sağlayan: Ali Başaran 

1917 de Beypazarı Nüfusu 53622
2013 de Beypazarı Nüfusu 46738

Beypazarı’na fakülte kurulacak.
Hamzalar Mevkiinde bulunan Ankara
Üniversitesinin yakınında bulunan 17
dönümlük alan Üniversiteye verilecek.

Köylere Hizmet götürme birliği’nin bulun-
duğu arsa ile yanındaki 4 dönüm ormanlık
alan Üniversiteye verilecek. 17 dönümlük
alanda yer gösterildi ve yerinde incelendi.
Üniversite Rektörlüğü tarafından yer kabul

gördü. 

Yeni yer için yeni proje yapıldığı bildirildi.
Kasım ayında temelinin atılması düşünülüy-
or. 
17 dönümlük alanda 4 bina yapılacak. Biri 4
yıllık fakülte, diğerleri ise 2 yıllık 3 tane
yüksek okul olacak. 17 dönüm arsa üzerine
inşaatların yapımını Aktürk İnşaat, Beypi

A.Ş., Karaoğuzlar ve Gençler Ticaret
üstlendi. Binalar yapılıp üniversiteye teslim
edilecek. 

Karaoğuzlar tarafından daha önce
bağışlanan 500 dönümlük alanda kurulacak
Demirbey yerleşkesi iptal edildi. Bağışlanan
arsa Üniversiteden geri istenecek. 
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Bu yazı ülke yönetiminin değişik kademelerinde söz
sahibi olanların vicdan ve nefis muhasebesi yapmaları-
na yardımcı olacağı düşüncesiyle kaleme alınmıştır.
Adalet çok geniş boyutlu bir kavram olup insanların
bütün zamanlarda karşı karşıya kaldıkları bir olgudur.
Hayatın genel akışı içinde ve kişilerin yaşantılarının her
anında ortaya çıkan kazanç veya kayıp, haklılık veya
haksızlık, sorumluluk veya sorumsuzluk, mükafat
veya ceza gibi unsurları adalet kavramı içinde ifade-
lendirebiliriz.
Adalet, en çok ihtiyaç duyduğumuz yaşam alanların-
dan biridir. Ekonomi, sosyal yaşam, hukuk ve eğitimde
kısaca hayatın kendisinde ve insanlıkta adalet.
Zulmün kaynağı adaletsizliktir. Bütün kötülük ve zal-
imlikler ancak adaletin zayıfladığı ortam ve topluluklar-
da yeşerir. 
İlahi düzenin temeli de adaletin tam gerçekleşmesine
dayanır. Bu nedenle dünyadaki iyilik ve kötülüklerin
karşılığı hesap gününde mükafat veya ceza şeklinde
karşımıza çıkacak ve hiç kimse en küçük bir adaletsi-
zliğe uğramayacaktır. İlahi adalet eksiksiz, şaşmaz,
kayırmasız ve yanılmasız olduğu için kainattaki her şey
de kusursuz ve mükemmeldir. 
Adalet mülkün yani kamu düzeninin temelidir. Bu
bağlamda kamu düzenindeki bozukluk ve
aksamaların toplumsal adaletin bozulmasının doğal bir
yansıması olduğunu söyleyebiliriz.
Kamu ve tarih vicdanının onayladığı hiçbir adaletsizlik
ve zulüm olamaz. Nitekim insanoğlunun en
muhteşem eseri olan piramitler bile Firavun’un zalim-
liğini örtememiştir. 
İnsanlara karşı yapılacak adaletsizliklerin affedilmeye-
ceğini biliyoruz. Ama muhatabı belli olan kul hakları
için helalleşme teorik olarak mümkündür. Buna
karşılık kamusal alanda kul haklarında helalleşme ihti-
mali hiç yoktur. Çünkü o toplumu meydana getiren
tüm insanlar ve gelecek nesillerin tamamı kamuya ait
değerlerde ayrı ayrı hak sahibidirler.
Bu nedenle kamuya ait bir kıymeti gasp eden veya
peşkeş çekenler ile toplumun mağdur olup zarar
görmesine yol açan, emir veren, onaylayan,
destekleyen, sebep olan ve duyarsız kalarak müdahale
ve mücadele etmeyenlerin tamamı müştereken ve
derece derece sorumludurlar. Aslında peygamberim-
izin kamudan haksız çıkar sağlayan birinin cenaze
namazını kıldırmaması, olayın vehametini anlamak
isteyenler için yeterli bir örnektir.
Aynı durum toplum ve gelecek nesillerin zarar ve
zulüm görmesine neden olacak her türlü uygulama
için de fazlasıyla geçerlidir. Örneğin bölge ve ülkem-
izin karşı karşıya olduğu tehdit ve tehlikeler ortada iken,
mal, can ve ırz güvenliğimizin teminatı olan devlet ve
ordumuzu anlamsız bahanelerle yıpratıp etkisizleştirm-
eye uğraşanlara karşı net tavırlar koyamadık. Devlet ve
ordusuz kalan bir halkın akıbetini görmek için Irak ve
Suriye’ye bakmak yeterlidir. 
Bireyler veya bilhassa toplumun kitleler halinde uğray-
acağı zulüm ve haksızlıkları önlemeye çalışan kişilere
verilen zararlar aynen peygamberlere verilen zararlar
gibi görülmüştür. Bu durum adaletsizliği önlemek için
mücadele edenlere zarar verilemeyeceğinin tartışmasız
bir delilidir. Oysa tarih boyunca bu kişiler genellikle
zarar görmüşlerdir. Güçlüklerin birçoğu ceza, korku ve
menfaat gibi unsurları da kullanarak çok zaman
sindirmeyi yani haksızlıklar karşısındaki direnci yok
etmeyi bir metot haline getirmişlerdir.
Adaletin önem ve kutsallığı herkesin kabul ettiği bir
olgudur. Ama insanların çoğunluğu, adaletle kendi
çıkarları çatıştığı anda onun kutsallığını göz ardı etme
ve çiğnemeye meyillidir. Gücü yeterli olanlar bencillik,
hırs, öfke, kin ve kıskançlıklarını adaletsizlik ve zulme
dönüştürebilirler. Ama gücü yetmeyenler bu özellik-
lerini gücü oranında veya gücü yettiği zaman da yan-
sıtabilirler. Yani adaletsizlik insanların bencilliklerinden
kaynaklanan ama güç ya da fırsatla hayata geçirilen bir
kavramdır. Toplumu meydana getiren fertlerin küçük
çıkar veya duyarsızlıkları o toplumun ileri gelenlerinin
haksız çıkar ve azgınlıklarını besleyen temel kaynaktır.
Bu sonuçtan da toplum sorumludur. ‘Her topluluk
layık olduğu yöneticilerle yönetilir’ oysa küçük de olsa
kötü şeylerin yaygın bir şekilde yapılmadığı törpülenip
ayıplanmadığı bir toplumda asla haksızlık ve zulüm
yerleşemez.
Ne toplumun değer verdiği alanları misyon edinen
gruplar, ne kutsal değerlerimizle  kendini ifade eden
gruplar içinde olmak, ne de görevli olarak kamuya
hizmet üretmek hiçbir kimseye dokunulmazlık
imtiyazı kazandırmaz. Oysa bunların ileri gelenlerinin
bir kısmı şahsi ya da grup çıkarları için kolayca haksı-
zlık ve menfaate yönelebilirler. Çoğu zamanda önce
kendileri daha sonra da kadro ve tabanlarındaki geniş
kitlelerin vicdanlarını rahatlatacak mazeretleri kolayca
üretirler.
Bu nedenle adalet; inanç, görüş, grup, misyon ve kim-
liği, beğenme, beğenmeme ve insanların sosyal kon-
umlarına bakılmaksızın herkese eşit şekilde uygulan-
ması gereken kutsal bir değerdir. Ve   asla çifte standar-
da tahammülü olamaz.
Hayatımızın her anında karşı karşıya kaldığımız adalet
terazisini dengede tutabilmek bir bakıma dünyada
geçirdiğimiz imtihanın en önemli ölçüsüdür. Adalet,
nefislerimizin kontrol altına almamızla, adaletsizlik de
heva-hevesimizin kontrolüne girmemizle oluşur.
Gerçek adalet ancak insanların duygusal olmadan ve
kendi çıkar, kaygı ve korkularını bir kenara bırakabile-
cek bir ahlaka sahip olmalarıyla sağlanır. Yoksa gerçek
adalet, asla güçlüler ve çoğunluğun arzularına göre
şekillenmez. 

AADDAALLEETT

YYaahhyyaa YYİİĞĞİİTT
NNİİÇÇİİNN AADDAALLEETT?? 

Karlıdağ: Beypazarı kamuoyu ve çevresinden
aldığım olumlu görüş ve destekler nedeniyle
aday adayı oldum. Adaylık için yaklaşık 1
yıldır hem ilçe bazında, hem de Ak Parti il ve
Genel Merkez düzeyinde çalışmalarımı
yürütüyorum. Çalışmalar neticesinde
vardığım sonuç beni cesaretlendirdi.
Geldiğimiz nokta itibariyle aday adayı
arkadaşlar arasında iyi bir konumda olduğu-
mu düşünüyorum. Ak Partide hiç kimsenin
adaylığı garanti değil. Bunu bildiğim için
çalışmalarımı aday olacakmış gibi yürütüyo-
rum. 

Yeni Yıldız Gazatesi: Aday olamazsanız Ak
Partiden aday olacak kişiyi destekleyecek-
misiniz? 

Karlıdağ: Bu soruya bir ata sözüyle cevap
vereyim. ‘Maziyi hale getirmeyen istikbale
adım atamaz.’ Bu söz bizim Ak Parti neznin-
deki çalışmalarımızın  seçimdeki ana prensi-
bidir . Şöyleki 2 dönemdir  geçirdiğimiz genel
seçimlerde Beypazarı’nda  ezici bir çoğunluğa
sahip olmasına rağmen  Parti içindeki iç
hizipleşmeler ve bireysel hesaplar, partimize
Belediye Başkanlığı seçimini kaybettirdi. Bu
yapıdan dolayı Beypazarı’nda MHP seçim
kazanmadı. Ak Parti MHP’ye seçim
kazandırdı.  Ben şunu açıkca ifade etmek
isterim. Ben Ak Partinin kazanmasından
yanayım. Aday kim olursa olsun hakkaniyetin
ve adaletin tesisi için bize ne görev verilirse
bireysel anlamda üstümüze ne düşerse can
siperane bir şekilde çalışarak vazifemizi yer-
ine getiririz. Hatalar  olursa ona da müdahale
edip doğru olanı tesis etmeye gayret ederim.

Yeni Yıldız Gazatesi: Halen Uruş Belde
Belediye başkanısın. Uruş’ta kendinizi
başarılı görüyormusun? Beypazarı Belediye
Başkanlığı sizin için zor değil mi?

Karlıdağ: Uruş Belde Belediye Başkanlığında
genel anlamda başarılı olduğuma inanıyorum.
Uruş’ta Belediye Başkanı olarak başarılı
olmanın 2 ana kriteri vardır.  Birincisi Genel
ekonomik gelir ve gider dengeleri, İkincisi
Sosyal ihtiyaçlar. Ekonomik kriteri ele
aldığımızda Uruş’un gelirleri hizmet üretme
ve yatırım yapma noktasında yetersizdir. Bu
yetersizlik içinde gerek hükümet noktasında,
gerekse büyükşehir noktasında maddi yardım
alabilmek kişisel beceriye dayalı bir konu
haline gelir. Belediye Başkanı olduğumda
Uruş’un ana sorunu su ve yaşlılar için Aş Evi
idi. Belde olarak su problemimiz yaklaşık 100
yıllık sorundu. Yönetimi devir aldığımda özel
idare ve büyükşehir belediyesi nezdinde kanal
ve boru ihtiyacının karşılanması için yürüt-
tüğümüz faaliyetler neticesinde yaklaşık 1
milyon 500 bin TL lik yatırım gerçek-
leştirdim. 20 km mesafede bulunan dikenli
dere mevkiindeki içme suyu kaynağından
isale hattını döşeyerek 100 yıllık içme suyu
problemi çözdük. Şu an Uruş’un 50 yıllık su
ihtiyacı karşılanmıştır. 15 lt/sn su akmaktadır.
Sosyal ihtiyaç kriterini ele alırsak Beldenin
yaş ortalaması 70 yaşın üzerinde olduğundan
diğer ana sorunumuz olan  Aş Evi. Bu kurum

daha önce Belediye Başkanlığı yapanlar
tarafından sürekli yapımı vaad edilerek
istismar meselesi haline dönüştürülmüş ve
yerine getirilmemiş bir konuydu.
Başkanlığımın birinci senesinde Aş Evini
açtık. Bu kurum halen Ali Aktürk Aş Evi
faaliyet sürdürmekte olup günde  yaklaşık
70 kişiye 2 öğün ücretsiz ve  evlere servis
yaparak yemek vermektedir. Belde  genç-
lerinin sosyal ve sportif faaliyetlerini
karşılamak için halı saha yaptım . Pazar
yeri mevkiinde belde sakinlerinin oturup
sohbet etmelerini sağlamak için park

alanı yaptım. Okul çocuklarımızın oyun
ihtiyaçlarını karşılamak için oyun grubu parkı
yaptım. Çalıyakası köylüleri ile irtibatı
sağlayabilmek için Köprübaşı ham yolunu
özel idare programına aldırarak asfaltlandırıp,
karayolu ağına aldırdım.Mahallelerimizin yol
asfaltlamalarını yaptık. Eski su kaynağımız
olan Sağır deresi su hattının hat yenilemeleri
yapıldı. Su ve kanalizasyon şebeke hatlarının
23 ve 26 km toplamda 50 km lik projeleri
yapıldı. Su deposu ve kanalizasyon ve su
arıtma projeleri yapıldı. Programa alındı ve
İller Bankası kanalıyla yapılacak. 40-50 yıldır
yapılmayan Uruş Barajı Projesini tozlu raflar-
dan çıkartıp yatırım programına aldırdık.
Bölgedeki tarım arazilerinin sulanması ve
Beypazarı içme suyu ihtiyacının karşılanması
bu proje içinde yer almaktadır.  Başkan
olduğumda Uruş’ta var olan  sorunların büyük
bölümü çözülmüştür. Hizmet ve ihtiyaç
anlamında Uruş’un sorunları minimuma
indirilmiştir. Bu hizmetleri gerçekleştirirken
Uruş Belediyesinin İller Bankası gelirleri
ayda sadece 5000 TL dir. Belediye person-
elinin aldığı maaş ise yaklaşık 20.000 TL’dir.
İller Bankası dışında başka gelir kaynağımız
yoktur. Buna rağmen saydığımız yatırımlar
yapılmış  personele sadece  5 maaş borcumuz
kalmıştır. Bu arada şunu söylemem gerekiyor.
Varlıkta hizmet üretmek kolay, bunu yok
üstünden yapmak maharet gerektiriyor biz
bihakkın yerine getirdik. Uruş’ta Belediye
Başkanlığı yapmak Beypazarı’nda Belediye
Başkanlığı yapmaktan daha zordur. Üstelik
belde halkı vardan, yoktan da anlamaz.
Kahveye oturup dedikodu üretir. Herkese ken-
dinizi sevdiremezsiniz. Hizmetlerimizi takdir
edenlerde vardır. Muhalefet her yerde olduğu
gibi Uruş gibi küçük yerlerde daha etkilidir.
Biz dedikodulara kulak asmayarak hizmetler-
imize devam ediyoruz. 

Yeni Yıldız Gazatesi: Beypazarı’nda şu an Ak
Partili bir Belediye Başkanı var. Buna rağmen
neden Ak Partiden Belediye Başkanlığına
aday olmak için ortaya çıktınız. 

Karlıdağ: Beypazarı’nın genel siyasi
görünümüne bakıldığında şehrin geçmişten
gelen MHP nin siyasi görüşlerine endeksli
bir mantığı vardır. Bu siyasi görüşün sandığa
yansıması sonucu Başkan Cengiz Özalp 2009
yılında MHP’den Belediye Başkanı seçildi.
MHP’li bir belediye başkanı olarak
Beypazarı’nın yatırım ve hizmet alma nok-
tasında önünün tıkandığını görerek Ak Partiye
geçmesi büyük bir medeni cesaret örneği ve
takdir edilmesi gereken, son derece önemli ve
doğru bir karar. Cengiz Özalp’in bu kararın-
dan sonra ilçemiz, hem hükümetimiz, hem
büyükşehir, hem de özel idare nezdinde tari-
hinde görülmedik şekilde yatırım, yardım ve
hizmet almıştır, almaya da devam etmektedir.
Cengiz Özalp’in bu kararı ile Beypazarında
yaşayan halkımız kazançlı çıkmıştır. Altyapı
ve yol çalışmaları, parklar temizlik ve hizmet
araçları bunun bir göstergesidir.  Belediye
başkanının idaredeki iyi niyetinden şahıslar ve
kurum bazında bir yönetim zaafı oluşmuştur.
Bu  boşluk ilgisiz ve alakasız kişilerce
istismar edilerek doldurmaya çalışmaktadır.
İlçeye gelecek hizmetler yardımlar ve yatırım-
lar noktasında birlikte hareket etmesi gereken
Kaymakamlık makamı, Belediye Başkanlığı
ve Ak Partinin ilçe yönetimi sadece pro-

tokollerde bir araya gelmiş, Beypazarının
sorunlarının çözümünde bir araya gelemedik-
leri, birlikte hareket edemedikleri tespitlerim-
iz arasındadır. Genel idari yapının bu durumu
hizmet alma noktasında ve yürütme noktasın-
da sıkıntıya sebebiyet vermekte, bu sıkıntı
halka yansımaktadır halk mağdur olmaktadır.
Bireysel hatalardan kaynaklanan hizmet
aksaklıkları ve idari yapının değiştirilmemesi
tedirginliğe ve sıkıntının devam edeceğine
dair şüphelerin artmasına sebep olmaktadır.
Ayrıca alınan yardım, yatırım ve hizmetler
Belediyenin gerekli organlarınca vatandaşa
anlatılamamakta, vatandaş bu konularla ilgili
bilgilendirilmemektedir. Bu durum belediye
başkanının şahsını, Ak Partinin misyonunu,
ayrıca hükümetimizi  halk nezdinde sıkıntıya
düşürmektedir. Bir parti büyüğümüzün ifadesi
ile Beypazarı’nın aldığı hizmet, yardım ve
yatırımların % 10 oranında bile anlatılabilmiş
değildir  ve sıkıntı devam etmektedir. Bu
durum Seçim sathına girilmiş bu zaman dili-
minde partimize  zarar vermektedir. Bütün bu
eksikliklerin giderilmesi ve idari yapının
değiştirilmesi gerektiğine inandığımdan
dolayı aday adayı oldum.  

Yeni Yıldız Gazatesi: Aday olup Belediye
Başkanı seçildiğinizde ilçede ve Belediyede
ne gibi değişiklikler olacak.

Karlıdağ: Belediye idari yapısı liyakat esas
alınarak daha profesyonelce, daha organize
bir kurumsal kimliğe dönüştürülecektir.
Belediye yapısında  idari değişikliğe gidile-
cek, görevler liyakat esasına göre dağıtılacak,,
başarı durumuna göre puanlandırma olacak.
Belediye  hizmetlerinde görevleri  sorumlu
kişiler takip edip yapılan işden sorumlu ola-
cak. Yönetimde otorite sağlanacak. Sosyal,
kültürel ekonomik ve ticari hayatın
belediyenin önderliğinde, katılımcı bir yapı
ile toplumun her kesimine hitap edecek şek-
ilde insan merkezli bir yapı oluşturulacak.
Belediye bir partinin belediyesi gibi değil
halkın belediyesi olacak. Hangi partiden olur-
sa olsun vatandaş benim belediyem diyebile-
cek. Belediyede şefkat ve merhamet esaslı
insana hizmet öncelikli radikal değişiklikler
yapılacak. 

Yeni Yıldız Gazatesi: Beypazarı için yapıl-
ması gereken hizmet ve yatırım anlamında en
önemli konular nelerdir?

Karlıdağ: Büyükşehir yasası kapsamında
belde ve köyler Beypazarı nın mahallesi ola-
cak. dolayısıyla ilçe merkezi dahil mahallel-
erdeki alt yapı hizmetlerinden, kanalizasyon,
içme suyu, atık su başta olmak üzere temizlik
hizmetleri, park ve bahçeler zaten
Belediyelerin görevleri arasındadır. Bu
faaliyetlerden proje olarak bahsetmek etik
olmaz. Belediye Başkanı şehrin ufkunu aça-
cak, şehri yükseltecek, ekonomik gelir
seviyesini artırıcı projelerin gerçekleşmesini
sağlayacak, değişim yapabilecek, ekonomik
ve sosyal konularda projeler üretmek zorunda
olan yöneticidir. Beypazarı bu güne kadar
tarım ve  hayvancılığa dayalı bir ekonomiye
sahiptir. Son yıllarda buna Turizm eklen-
miştir. Gelecek yıllarda ise Madencilik ve
enerji Beypazarı’nın en önemli konuları
arasında yer alacak, hem ekonomik, hem de
sosyal değişime sebep olacaktır.  Bu durumu
ilçenin menfaatine olumlu hale getirebilmek
için çevremizdeki ilçeleri iyi incelememiz
gerekir. Beypazarı kendisini Ayaş, Nallıhan,
Güdül kıyaslamamalıdır. Bu ilçeler
Beypazarı’nın durumunun tespiti noktasında
yeterli olamaz. Beypazarı Polatlı ile kıyaslan-
malıdır. Bu kıyaslama daha doğru ve sıhhatli
olur.  Polatlı ve Beypazarı’nın ekonomik
değerlerine bakıldığında Beypazarı’nın
Polatlı’dan daha büyük ve çeşitli  potansiyele
sahip olduğu görülür, Polatlı kuru ziraat e
dayalı bir ekonomi ve sanayi mantığı geliştir-
miştir Elimizde bulunan kuru tarım, sulu

BBeeyyppaazzaarrıı’’nnıınn eenn bbüüyyüükk ssoorruunnuu ssiiyyaassii bbooşşlluukk..

Yeni Yıldız Gazatesi: Geçtiğimiz günlerde
Ak Partiden Beypazarı Belediye
Başkanlığına aday adayı olduğunuzu açık-
ladınız. Aday olma şansınız nedir?
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Bütün gelişmiş ülkelerde, kamuoyunu ilgilendiren önemli polisiye
operasyonlar ve soruşturmalar sırasında polis - medya ilişkileri nor-
mal zamanlara göre daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle,
soruşturma ve operasyonu yürüten polis biriminden orta kademede bir
personel basın sözcüsü olarak görevlendirilmekte ve bu sözcünün
iletişim bilgileri basın kuruluşlarına dağıtılmaktadır.
Devam eden önemli operasyon ve soruşturmalarda basının ve
dolayısıyla halkın haber alma ve gelişmelerden bilgi edinme ihtiy-
acının karşılanması, yanlış yorum ve spekülasyonların önlenmesi
açısından bu uygulama çok faydalı ve gerekli olmaktadır. Bir başka
ifadeyle basın sözcüsü, soruşturma ve operasyon planının ve ekibinin
ayrılmaz bir parçası durumundadır.
Polis - Medya ilişkisinin önemi sebebiyle, ABD’deki Polis
Okulları’nda ve FBI Akademisi’nde basın sözcülüğü ve uygulama
şekilleri, zorunlu ders olarak okutulmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde; Federal Polis Teşkilatı ve Eyalet
Polis Teşkilatları’nın basın sözcülüğünü nasıl uyguladığını, 2003
yılında FBI Akademisi’nde katıldığım bir eğitim programı sırasında
yakından öğrenme fırsatı buldum. Bu tecrübemi sizlerle paylaşmak
istiyorum.
Hatırlanacağı üzere Ekim 2002’de ABD’nin Washington eyaletinde
keskin nişancı (SNIPER) JOHN ALLEN MUHAMMED ve ortağı
LEE BOYD MALVO, Washington çevresinde 3 hafta süren eylemler
sırasında dürbünlü tüfekle 10 kişiyi öldürdü. Virginia, Maryland ve
Washington bölgesindeki seri cinayetler 2 Ekim 2002 tarihinde
başladı ve ilk olarak çim biçen bir adam, akaryakıt istasyonundan
benzin alan bir taksi şoförü ve bankta oturan bir kadın arka arkaya
uzaktan atılan keskin nişancı kurşunlarıyla öldürüldü. Birbirleriyle
bağlantısız gibi gözüken cinayetler ertesi günlerde de sürdü ve 3 hafta
içerisinde seri katillerin vurduğu 13 kişiden 10’u hayatını kaybetti.
Günlük işlerini yapan insanların rastgele öldürülmesiyle korku ve
büyük dehşet yaşayan bölge halkı zorunlu olmadıkça evlerinden çık-
mamaya çalışıyor; aileler çocuklarını okula göndermiyordu.
“Washington Sniper”ı olarak anılan katil ya da katilleri bulmak için
alarm durumuna geçen polis, kapsamlı bir operasyon başlattı ve
nihayet katiller 24 Ekim 2002 tarihinde park halindeki bir aracın
içinde suç aleti dürbünlü tüfekle beraber yakalandı. Jüri önünde
yargılanan katiller suçlu bulunarak ölüm cezasına çarptırıldılar.
Keskin nişancı John Allen Muhammed; 11 Kasım 2009 tarihinde,
Virginia’daki Greensville Cezaevi’nde zehirli iğneyle idam edildi.
Suç ortağının cezası ise 18 yaşından küçük olduğu için müebbet
hapse çevrildi.
O günlerde Türk basınına da yansıyan ve kısaca hatırladığımız bu
olayın soruşturmasını bizzat yürüten Maryland Polis Teşkilatı’ndan
bir yetkili; FBI Akademisi’ne gelerek, “Washington Sniper”ı olayı
sırasında yaşadıkları tecrübeyi ve basınla nasıl bir iletişim kurduk-
larını bizlere anlattı. Ben de bu olay sırasında ABD polisinin yaşadığı
tecrübeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Söz konusu Polis Şefi, 2 Ekim 2002 tarihinde sorumluluk böl-
gelerinde değişik mekânlarda arka arkaya dürbünlü tüfekle ve tek
kurşunla değişik cinsiyet ve yaş gruplarından 5 kişinin
öldürüldüğünü, olay yerlerinde yapılan kriminal incelemelerde boş
kovan ve herhangi bir ipucu bulamadıklarını, olayların meydana
geldiği benzin istasyonu, alışveriş merkezi otoparkı, okul gibi mekân-
ların tek ortak özelliklerinin otoyol kenarında bulunmaları olduğunu
ifade etti. 
Aynı gün arka arkaya işlenen bu seri cinayetler üzerine, tecrübeli
dedektiflerden oluşan özel bir soruşturma ekibi kurulduğunu
belirterek, devam eden günlerde de sokaktaki insanlara yönelik sniper
cinayetlerinin devam etmesi üzerine bölge halkının büyük bir panik
ve korkuya kapılarak zorunlu olmadıkça sokağa çıkmadığını, çocuk-
larını okula göndermediğini, alışveriş merkezlerine kimsenin
gitmediğini, halkın güvenlik ve huzurunu sağlamak durumunda
olmaları sebebiyle polis olarak çok zor durumda kaldıklarını, basın ve
televizyonların olaya büyük bir ilgi göstererek çok sayıda basın men-
subu ve 30’a yakın canlı yayın aracının Emniyet Müdürlüğü önüne
karargâh kurarak, gece gündüz yayın yapmaya başladığını belirterek,
soruşturma ekibinden Emniyet Amiri seviyesinde bir görevlinin olay-
la ilgili gelişmeleri gün içerisinde belli aralıklarla basına aktarmak
üzere “BASIN SÖZCÜSÜ” olarak görevlendirildiğini, basının rahat
görev yapmasını temin etmek üzere Emniyet Müdürlüğü otoparkının
boşaltılarak canlı yayın araçlarının bu alana yerleştirildiğini ve ayrıca
basın mensuplarının polis sözcüsü dışında bilgi sızdırmalarını
engellemek için Emniyet Müdürlüğü bahçesine seyyar tuvalet ve kan-
tin aracı yerleştirilerek basın mensuplarının Emniyet Müdürlüğü
binasına girmelerinin engellendiğini, basın sözcüsünün belli aralıklar-
la kameralar karşısına geçerek soruşturmadaki gelişmeleri pay-
laştığını, ayrıca sözcünün iletişim bilgilerinin basın mensuplarına
dağıtılarak diledikleri zaman bilgi alma ve soru sorma imkanı
yaratıldığını, böylece hem vatandaşların doğru bilgi edinerek paniğe
kapılmalarının önlenmesi, hem de soruşturmayı olumsuz etkileyebile-
cek bilgilerin basının eline geçmesinin engellendiğini iletmiştir.
Keskin nişancıların cinayetler sonrası ipucu bırakmaması ve görgü
tanıklarından elde edilen bilgilerin yetersiz kalması sebebiyle, polis
olarak çok sıkıntılı günler yaşadıklarını, nihayet 3 hafta sonrası son
cinayet sırasında steyşın vagon tipi bir araçtan otoyolda seyir halinde
iken ateş edildiğinin tespit edildiğini ve görgü tanıklarının beyanı ile
aracın rengi ve plakasının harf grubunun belirlendiğini, ancak aracı
bulma imkânı olmaması üzerine basın yoluyla halktan yardım isten-
mesine karar verildiğini, radyo ve televizyonlarda yapılacak anonsun
seri katiller tarafından duyulmaması için gece 23.00 haberleri sırasın-
da araca ilişkin mevcut bilgilerin radyolardan yayınlanarak; gören
vatandaşların, polis ihbar telefonunu aramalarının talep edildiğini,
radyo anonsunu dinleyen bir tır sürücüsünün otoyol kenarındaki park
yerinde bu aracı görüp ihbar etmesi üzerine, son cinayet sonrası park
halindeki araçta uyumakta olan seri katil JOHN ALLEN
MUHAMMED ile suç ortağı LEE BOYD MALVO’nun cinayetlerde
kullandıkları dürbünlü tüfekle birlikte yakalandıklarını bildirmiştir.
Araçta yapılan incelemede steyşın vagon tipi aracın arka koltuklarının
söküldüğü ve arka bagaj bölümünde tüfek namlusu sığacak genişlikte
bir delik açıldığı, aracı MALVO’nun kullandığı ve keskin nişancının
ise araç içinde yatar vaziyette dürbünlü tüfekle nişan alarak kurban-
larını uzaktan atışla vurduğu ve boş kovanların araç içinde kaldığı
yönündeki tespitler iletilmiştir.
Söz konusu “Washington Sniper”ı olayında da görüldüğü üzere,
poliste basın sözcülüğü uygulaması ile kamuoyunu ilgilendiren soruş-
turma ve operasyonlarda POLİS -MEDYA ilişkisi büyük önem arz
etmektedir. Gerek halkın haber alma ihtiyacı ve çevresinde gelişen
önemli olaylar hakkında bilgi edinme hakkı, gerekse soruşturmalar
sırasında görgü ve bilgisini polis birimlerine aktararak kısa sürede
sonuca ulaşmaya katkısı göz ardı edilmemelidir. Medya kuruluşları,
polisle vatandaş arasında bir aracılık işlevi gördüğünden, basın
sözcülüğü sisteminin mutlaka geliştirilmesi ve aktif bir şekilde uygu-
lanması gerektiği düşünülmektedir. Basın sözcülüğünün verimli bir
şekilde uygulanabilmesi için, konuyla ilgili eğitim almış ve iletişim
becerisine sahip orta kademe polis amirleri yetiştirilerek bütün illerde-
ki soruşturma birimlerinde görevlendirilmesinin büyük önem arz
ettiği yadsınamaz bir gerçektir. 
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tarım, hayvancılık,  ve enerji gibi
donelerle ilgili sanayi mantığı
geliştiremediğimizden bir organize
sanayi oluşturamadık. Gelişmişlik
boyutunda bu durum değer-
lendirildiğinde bizi Polatlı’nın çok
gerisinde bir konumda bırakmıştır.
Ayrıca Üniversite, askeri birlik gibi
şehrin ticari hayatını etkileyecek
kurumları Beypazarı’na getiremedik.
Geçmişte Çayırhan’da kaçırdığımız
TKİ konutları gibi Eskişehir, Koyun
ağılındaki Adularya işletmelerinin
sosyal konutlarını da kaçırırsak
Beypazarı’nın ekonomik geleceğine
ağır bir darbe vurmuş oluruz. Belediye
bu konularda öncü ve lokomotif
görevini yerine getirmek zorundadır.
Beypazarı için çok önemli projelerim-
iz bulunmaktadır. Adaylığım açık-
landığında projelerimi kamuoyu ile
paylaşacağım. Beypazarı bzimle
değişimi yakalayacak.

Yeni Yıldız Gazatesi: Beypazarı
MHP’nin kalesi olarak görülmektedir.
3 dönemdir MHP Belediye seçimlerini
kazanmaktadır. Ak Parti’nin
Beypazarı’nda şansı nedir?

Karlıdağ: Beypazarı siyasetinde ide-
olojik anlamda yapılanmış 2 ana grup
mevcuttur. Ülkü Ocakları ve MHP
etrafında toplanan milliyetci kesim ve
MTTB ve MSP etrafında toplanan
muhafazakar kesim. Bu 2 ana grup
hali hazırda Beypazarı siyasetinin
omurgasını teşkil etmektedir19 99
yerel  seçimlerindeki MHP idari
kadroları organizasyonunu ve oyun
kuruculuğunu hakkıyla yerine
getirdiği için MHP yerel seçimlerde
iktidara gelmeyi başarmıştır. Terazinin
öbür kefesinde bulunan geçmişte MSP
misyonunu taşıyan Refah Partili grup
94-96-99 yılı hizipleşmelerinden
dolayı avantajlı pozisyonda olmalarına
rağmen Beypazarı siyasi gündemini
elinde tutmayı başaramamıştır. 1999
Belediye seçimlerinde MHP kadro-
larının başında bulunan Mansur Yavaş
Beypazarı’ndaki bütün siyasi  etnik
gruplar ve cemaatleri bir potada buluş-
turarak Belediye Başkanlığını kazan-
mayı bildi  Bu da MHP kadrosunun
Mansur Yavaş ile birlikte seçimi
kazanma başarısı ile birlikte Fazilet
Grubunun başarısızlığı ve organize
olamamasını eşit ağırlıkta incelenmesi
gereken bir konu olduğuna inanıyo-
rum. 99 seçimlerinde kendi oylarıyla
seçim kazanamaya gücü yetmeyen
MHP, Fazilet Partisi grubunun ve sağ
duyulu seçmenlerin gönüllü desteğini
de alarak seçim kazandı. MHP emanet
aldığı bu oylara ahde vefa göstereme-
di. 2004 yılında ise dışarıdan seçmen
getirilerek seçim kazanıldığı herkesçe
bilinmektedir. Ak Parti ise parti içi
çekişmeler, kırgınlık ve bencil duygu-
ların öne çıkması nedeniyle MHP’nin
2 dönemde seçim kazanmasına dolaylı
destek vermiş oldu. Belediye yöneti-
mini devralan MHP kadrosunun ve
Belediye Başkanının 12 yıllık yöneti-
minde başarılı olup olmadığı çeşitli
başlıklar altında incelenebilir. İbrahim
Demir dönemindeki Beypazarı
Belediyesinin Belediye Başkanı olarak
Mansur Yavaş idaresine devrettiği
mirasa bakmak lazım. Bunun  göster-
gesi Belediyenin borç, alacak ve mal
varlığıdır. Şöyleki Beypazarı
Belediyesi İbrahim Demir idaresi
tarafından Türkiye’deki borçsuz ve
kasasında para olan ayrıca gayri-
menkul olarak hayli zengin bir kon-
umda olan nadir belediyelerden idi 12
senelik süre içinde MHP yönetimi
gürevi devrettiğinde gördüğümüz
tablo 19 trilyon borç, gayrimenkullerin
3/2 si satılmış. Bu satışın ve borçlan-

manın karşılığında üretilmiş bir
hizmet ve yatırımın olmadığı istatistiki
olarak görülmektedir. MHP döneminin
Belediye Başkanlık sürecini en iyi
takip edebileceğimiz veri budur. Elde
mevcut bu verilere bakarak şöyle bir
değerlendirme yapmamız mümkündür.
MHP kadrolarının kazandığı seçim-
lerde üretilen hizmet, geliştirilen
yatırım kayda değer  bir düzeyde
olmadığından seçim kazanmada etkin
bir faktör olmamıştır. Hali hazırdaki
MHP kadrosunun o günkü siyasi
yapıyı iyi değerlendirilerek ilçedeki
siyasi aktörlerden ve demografik
yapıya ait zaaflardan faydalanarak
seçim kazanmayı becerdiği görülmek-
tedir. Bu güne bakıldığında
Beypazarı’ndaki  tabloya bakarak
şunu söyleyebilirim. Hali hazırda
siyasi yapı  Hükümetimizin
Beypazarı’na yapılacak hizmet ve
yatırımlara göstereceği hassasiyet,
yapılan yatırımların şimdilik alt yapı
noktasında olduğundan, vatandaş
tarafından layıkıyla değerlendirmeye
tabi tutulamadığını, uzun vadede
hizmetin getirdiği rahatlık ve refah
seviyesinin yükselmeye başlaması ile
daha iyi anlaşılacağı ve yatırımlar
devam edeceğinden tarafımızdan
uygulanacak birleştirici ve herkesi
kucaklayıcı bir siyaset sayesinde kim-
seyi ötekileştirmeden devam ettirile-
ceği için birlik ve beraberlik içinde
gerilim olmadan, bayram havasında
bir yönetim sergilenip hizmet üretm-
eye devam edileceğidir.   Bütün bu
faktörler ele alındığında MHP
geçmişte 4500 oy tabanıyla ve idareci
kadrolarıyla seçim stratejilerini bu gün
yukarıda saydığım sebeplerden,
geliştiremediği hizmetlerden dolayı
kazanabilecek durumda değil.
MHP’de Mansur Bey gibi kişisel
becerilerini örgütlenme adına ön plana
çıkararak seçim stratejilerini geliştire-
bilecek bir lider mevcut değil. Önceki
seçimlerde olduğu gibi bir çok grup da
MHP’ye yakın değil. MHP’nin bu
pozisyonu 94-96 yılındaki Refah
Partisinin durumu ile benzerlik arz
etmekte. Bu yüzden 2014 yerel seçim-
leri Beypazarı Belediye Başkanlığı Ak
Parti adayı tarafından kazanılacaktır.
2014 seçimleri Ak Parti içindeki
hizipleşmenin, çatışmanın ve bireysel
düşüncelerin giderildiği, kutuplaş-
maların kaldırıldığıAk Partinin mutla-
ka kazanacağı bir seçim olacaktır.
Birlik çalışmaları 3 yıldır devam
etmektedir. Ak Patide geçmişte
yaşanan seçim kaybettiren  sorunların
% 90’ı giderilmiştir.

Yeni Yıldız Gazatesi: MHP’nin 12 yıl-
lık dönemini başarısız buldunuz.
Turizmde var olan başarı konusunda
ne diyeceksini?

Karlıdağ: Beypazarı Turizminin döne-
min Belediye Başkanı Mansur
Yavaş’la başladığı konusunda bir
düşünce yanlıştır. Bu olay 1980 ihtilalı
sonrası atanmış Belediye Başkanı
Turhan Kamberli tarafından temelinin
atıldığını bilmek gerekir. O zamanki
ismiyle Beytur Turistik oteli ve
Turizmde görsel en büyük etkiyi
sağlayan Atatürk Parkı inşa edilerek
kısmen turizm başlamıştır. Daha sonra
Belediye Başkanı olan İbrahim Demir
turizm konusunda  ulusal ve ulus-
lararası anlamda ilçemizin gündeme
gelmesini temin etmiştir. İlçe Turizm
Koordinasyon heyeti kurulmuş,
Turizm Danışma Ofisi yapılmış,
Beypazarı’nı tanıtmak amacıyla bin-
lerce tanıtım kitapçığı bastırılarak
Valilikler, Kaymakamlıklar,
Belediyeler ve yabancı temsilciliklere
gönderilerek tanıtım seferberliği

başlatılmış,.. Turhan Kamberli döne-
minde başlatılan ve İbrahim Demir
döneminde devam ettirilip geliştirilen
Beypazarı Festivalleri de Beypazarı
tanıtımında büyük rol oynamıştır
Beypazarı’nda başlamış Turizm
hareketi 1999 da MHP Belediyeyi
kazandıktan sonra turizm Mansur
beyin önem verdiği bir konu haline
gelmiş, tarihi evler öne çıkartılarak
Park grubunun desteğiyle ev
restorasyonlarına önem verilmiş,
Basın ve ulusal medyanın desteğiyle
Beypazarı tanıtımına ağırlık verilerek
Beypazarı turizmi zirve yaptırılmıştır.
Alt yapısı hazır olmayan turizm
faaliyetinde  ilerleyen günlerde
yaşanan sıkıntılarla bu günkü sıkıntılı
döneme gelinmiştir. Turizmde birden
bire ortaya çıkan canlılık Beypazarı
nın konuya hazırlıksız yakalanmasına
sebep olmuş ilçemiz   hakkında olum-
suz eleştirilerin geliştirilmesine sebebi
olmaya başlamıştır. Alt yapısı tam
oturmamış Beypazarı turizmi bir balon
gibi basın ve medya desteği ile şişir-
ilmiş, bu balon Cengiz Özalp’in elinde
patlamıştır. Turizmde hatalar yapılmış,
Mansur Yavaş tarafından Beytur Otel
kapatılmış mahkeme süreci nedeniyle
6 yıl kapalı kalmış, ilçeye gelen turist-
lerin konaklayacağı otel sıkıntısını
ortaya çıkmıştır. Bu durum İlçe
ekonomisini de olumsuz etkilemiştir.,
ihtiyaçtan dolayı Pansiyon evlerle
çözüme gidilmiş, bu da yeterli
gelmeyince, daha sonraki yıllarda
İpekyolu Otel, ve Kayı boyu oteller
devreye girmiştir. Halen Beypazarı
turlar konusunda otel sıkıntısı yaşa-
maktadır. Yaşanan bu sıkıntılar tur-
izme büyük darbe vurmakta ve gerilet-
mektedir. Tüm bu olumsuzlukların
üstüne Beypazarı’nın günü birlik tur-
izmi Demirciler sokak, Alaattin sokak,
İnözü Vadisi ve Hıdırlık tepesinde
kısıtlanmıştır. Sulu han’ın restorasy-
onu geciktirilmiş ve gerçekleştirile-
memiştir. İlçemize özel araçlarıyla
gelen turistler için yeterli bir
otoparkımız yoktur, merkezi bir yerde
ziyaretçilerin gidebileceği temiz ve
bakımlı  tuvaletimiz yoktur Turizmin
altyapısında daha bir çok eksiklerimiz
var. Turizmin 2 nci ayağını oluşturan
Karaşar, Uruş bölgesi doğal turizm
potansiyelini değerlendirecek hiç bir
çalışma yapılmamıştır. Kaplıca turizmi
kısmen  önemsenmiştir Akrapol ter-
mal tesisler devreye sokularak bu açık
kapatılmaktadır Beypazarı’nda bir
türlü devreye sokulamayan potansiyel-
lerimiz,  inanç turizmi, köy turizmi,
doğa turizmi, yayla turizmi, tracking,
av turizmi, kış turizmi, gibi bir çok
zenginliğimiz turizme dahil edile-
memiştir. Başkanlığımız döneminde
turizm çeşitlendirilecek ve kaybettiği
kan telafi edilip alt yapı eksikleri
giderilecektir.

Yeni Yıldız Gazatesi: Son sözleriniz
nelerdir?

Karlıdağ: adaylık bir bayrak yarışıdır.
Amaç ve niyet Beypazarı’na hizmet
etmektir. Ak Partinin kazanması
Beypazarı’na yapılacak en büyük
hizmettir. Beypazarı’nın elbette
belediye eliyle yapacağı hizmet ve
yatırımlar vardır. Önemli olan
Beypazarı’nı gelecek yüzyıla hazırla-
mak, öncelikle otorite boşluğunu
gidermek, Beypazarı halkının önünü
ve ufkunu açacak projeler geliştirerek,
ekonomik refaha kavuşmasında
belediyenin rol oynadığı, insanların
mutlu olduğu, barışık bir toplum
halinde yaşamsına vesile olmaktır.
Geçmişten bu güne belediyecilik
anlamında hizmet etmiş tüm belediye
başkanlarına şükranlarımı arz ederim.
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Cevizlidere...
Kirazlıdere...
Son haftalarda gazete sayfalarını, haber bül-
tenlerini bol bol süsledi bu iki kelime...
Unutulmuş, yeri yurdu bilinmez iki dereyi
anlatırken birden bire Cumhuriyet tarihinde
ilklere tanıklık etti.
Coğrafi anlamından öte siyasi birer kavrama
dönüştü.
Henüz çözülemeyen sırrını da 2010'a miras
bıraktı...
Başkent çok da şeffaf değildir aslında.
Çok da uzun olmayan tarihi ile sırlara ev
sahipliği yapar.
Hiçbir şey göründüğü gibi değildir Ankara'da.
Gerçeklerin üstü örtülüdür.
Tıpkı, bir zamanlar tepelerinden ovalarına
doğru gürül gürül akan, şimdi sadece semt adı
olmaktan öte anlam taşımayan dereleri gibi.
Hangi birini sayalım;
Kavaklıdere, Hoşdere, Dikmen Deresi,
Bentderesi, İncesu Deresi, Bülbülderesi,
Bademlik Deresi, Kıbrısköyü Deresi, Hacı
Kadın Deresi, İncesu Deresi, Çubuk Çayı,
Hatip Çayı, Dikmen Deresi, Bayındır Deresi,
Kutlugün, Kepir, İğdeli, Macun, Ergazi,
Söğütlü, İmrahor, Çayyolu...
Ve çoğumuzun adını 2009'un son haftalarında
skandallarla duyduğu Cevizlidere,
Kirazlıdere...
Dünyanın belli başlı kentlerinin içinden
nehirler geçerken Ankara'da yer altından akar
dereler. Modern şehircilik anlayışının son
örneğini Eskişehir'de Porsuk'ta gördüğümüz
gibi bütün dünyada çevresine yaşam getiren,
canlılık katan dereler, Ankara'da gizliden
gizliye süzülür.
Ne taşıdığı, hangi pisliği nereye götürdüğü bil-
inmez.
Bir zamanların mesire yeri Bentderesi artık
sadece genelev semtidir.
Kavaklıdere'de ne kavaktan eser var ne de
dereden...
Hoşdere'de ‘hoşluk' gören var mı acaba?
Bülbülderesi'nden bülbül sesi duyan oldu mu
hiç?
Var mı, Bademlik deresi, Hacı Kadın
Deresi'nin yerini bilen?
İncesu hala ince ince mi akıyor?
"Bir zamanlar köprüler vardı, derelerin
üzerinde" diye rivayet ediliyor; Kolej köprüsü,
Tuna Köprüsü, Harbiye köprüsü...
Bırakın üzerinden geçeni, bilen, duyan bir
Ankaralı var mı?
Yetkili üst düzey askerler dışında sadece bir
hakim girebildiği için belki de ‘devlet sırrı'dır
kiraz olup olmadığı Kirazlıdere'de;
Ama Cevizlidere yeni gelişen bir semt, hiç
ceviz ağacı göreniniz oldu mu?
Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok.
İnsanlık tarihinin temelidir.
Su hayattır; geçtiği yere can katar.
Kurutulunca yaşam da kurur...
Beton binalara kurban edilen, kentleşme adına
yok edilen, yer altına itilen dereler Ankara'da
gizliden gizliye akar.
Neleri yok ettiği, hangi pisliği taşıdığı bilin-
mez,
Tek umut Ankara çayında...
Keçiören Belediyesi, Porsuk örneğini
Başkent'te gerçekleştirmeyi planlıyor.
Hayali bile güzel.
Darısı diğer derelerinin başına...
Üstü açılsa belki önce pis kokular gelecek.
Ama Başkent Ankara şeffaflığı hak ediyor.

AARRAA SSIIRRAA
http://ahmetdirican.blogspot.co

m/2010/02/ankaranin-
dereleri.html

AANNKKAARRAA’’NNIINN DDEERREELLEERRİİ
Beypazarı Belediye Başkan adayları erken açıklanmaya başlandı.

Saadet Partisi Beypazarı Belediye Başkan adayının Mahmut Demir
olduğu öğrenildi.

Saadet Partisi İlçe Başkanlığından alınan bilgiye göre Demsan
Mobilyanın yöneticilerinden Mahmut Demir Saadet Partisi Beypazarı
Belediye Başkan adayı olduğu açıklandı. 21 Kasım’da aday tanıtımı
için Miting düzenleneceği bildirildi.

Mahmut Demir Üreğil Köyü ahalisinden Demsan Mobilya yöneticisi.
Saadet Partisinde iken Has Partiye geçen, Has Parti Genel Başkanı
Numan Kurtulmuş’un Ak Partiye geçmesi üzerine tekrar Saadet
Partisine dönen Mahmut Demir 2014 yılı Mart ayında yapılacak
mahalli seçimlerde Saadet Partisinden Beypazarı Belediye Başkan
adayı olacak.

Beypazarı’nda her hafta Çarşamba günleri kurulan Pazar
nedeniyle ilçede 19 yıldır Pazar duası yapılıyor.
Dönemin belediye başkanı İbrahim Demir tarafından 1994 yılında
başlatılan Pazar duası 19 yıldır geleneksel olarak devam ediyor.

Pazarcıların Pazar kurduğu Çarşamba günleri Beypazarı
Belediyesi hoparlöründen canlı olarak yayınlanan yaşatılmaya
devam eden Pazar ve bereket duası sabah 8,40 de başlıyor. Dua
başladığında pazarcılar ve Beypazarı halkı da ellerini açarak
duaya iştirak ediyorlar.

19 yıldır ilçenin Tabakhane Camii imamlarından Nazif Zeyrek
tarafından okunan dua halen emekli olan aynı kişi tarafından
okunmaya devam ediyor. Esnafa bereket duası olarak okunan dua
içinde aldanmaktan ve aldatılmaktan, alışverişte hile yapmaktan
sana sığınırız nidaları ile ilçedeki tüm vatandaşlar duaya iştirak
ediyor.

Ankara 2 nci bölge seçim çevresinde seçmen sayısı 30 bin 886 artarak, 2 milyon 351 bin 969'u buldu.
Resmi Gazete'nin 09 nisan tarihli sayısında
yayımlanan YSK kararında, illerin çıkara-
cağı milletvekili sayıları belirlenirken, 2839
sayılı Milletvekili seçimi Kanunu'nun 4. ve
5. maddeleri gereğince belirlenecek seçim
çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı
milletvekili sayısının tespitinde, Başbakanlık
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Başkanlığı'nca 31 Aralık 2012 tarihi
itibariyle resmi olarak ilan edilen ve YSK'ya
da gönderilen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sistemi (ADNKS) 2011 nüfus sayım
sonuçlarının esas alındığı bildirildi.

YSK kararında, 32 milletvekili çıkaran
Ankara 2nci bölge, 87 milletvekili çıkaran
İstanbul 3 bölge, 26 milletvekili çıkaran
İzmir ise 2 bölge seçim çevresi olarak
bölündüğünü anımsattı.
Ankara'nın, Bala, Çankaya, Etimesgut,
Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı,
Sincan ve Şereflikoçhisar İlçeleri'nden
oluşan birinci bölge seçim çevresinde bulu-
nan seçmen sayısı 43 bin 763 artarak, 2
milyon 613 bin 573 oldu. 17 milletvekili
çıkaracak olan birinci bölgede bir milletvek-
ilinin 153 bin 739 seçmenin oyunu alması

gerekiyor. 

Başkentin Akyurt, Altındağ, Ayaş,
Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ,
Güdül, Kalecik, Kazan, Keçiören,
Kızılcahamam, Nallıhan, Pursaklar ve
Yenimahalle ilçelerinden oluşan ikinci bölge
seçim çevresinde seçmen sayısı 30 bin 886
artarak, 2 milyon 351 bin 969'u buldu. 15
milletvekili çıkaracak olan Ankara'nın 2.
bölgesi seçmen çevresinde bir milletvekilin-
in 156 bin 797 seçmenin oyunu alması
gerekiyor.

Beypazarı Kapalı Pazar yerine kavuşuyor.
Hacıkara Mahallesi semt pazarında kapalı
Pazar yeri çalışmalarına hız verildi.
Hacıkara Mahallesi Cevat Köprücü sokak
yanında 15500 m2 alan üzerine Kapalı Pazar
yeri yapım çalışmaları başladı. 
Beypazarı’nda semt pazarı olarak Pazar gün-
leri kurulan Pazar yerinde hafriyat çalış-
maları bir süredir devam eden proje için
alanında 3 katlı Kapalı Pazar yeri yapımı
için müteahhit firma tarafından çalışmalara
hız verildi.
İller Bankasından alınan kredi ile yapımına
başlanan Kapalı Pazar yeri projesi 5.400.000
TL ya ihale edildi. 2 kademeli yapılacak
Pazar yeri için 1 nci kademe çalışmaları
başladı. 15.500 m2 üzerine altı otopark olan
üstünde 2 katlı 16 dükkanı bulunan Pazar

yeri için 6000 m2 alan ayrıldı. 2 katlı ola-
cak Pazar yerinde bir katı giysi pazarı,
diğer katı ise meyve pazarı olarak kul-
lanılacak. 
Beypazarı Belediye Başkanı M.Cengiz
Özalp kapalı Pazar yeri inşaat alanını sık
sık ziyaret ederek çalışmaları yerinde
takip ediyor.
Özalp "Bir projemizi daha hayata geçiriy-
oruz.. Bina tamamlandığında bölgedeki
Pazar yeri ihtiyacı ortadan kaldırılacak,
pazarcı esnafımız modern bir Pazar yerine
kavuşmuş olacak. Ayrıca bölgedeki oto
park sorunuda giderilmiş olacak. Pazarcı
esnafımızın yazın sıcak, kışın soğuk, yağ-
mur, kar ve toz derdi olmayacak.
Vatandaşlar daha güvenli ve rahat alışveriş

yapabilecek, aradıklarını kolayca bulacak-
lar" dedi.

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

Her türlü Matbaa işleriniz için hizmetinizdeyiz.

ÇELEN REKLAM  Tel:0.312.762 51 63 

HHOOSSTTİİNNGG FFİİYYAATTLLAARRII AALLAANN AADDII  TTEESSCCİİLLİİ 
HHeemmddee 770000 MMBB  AARRTTIIKK HHEERRKKEESSEE 112200 YYTTLL

BBUU FFIIRRSSAATT KKAAÇÇMMAAZZ TTEELL::776622 5511 6633

RREEKKLLAAMM VVEE   ÝÝ LLAANNLLAARRII NNIIZZ II  
GGAAZZEETTEEMMÝÝ ZZDDEE DDEEÐÐEERRLLEENNDDÝÝRR ÝÝNN

ÝÝ LLAANN VVEE RREEKKLLAAMMIINNIIZZ  
DDEEÐÐEERR  BBUULLSSUUNN

1100 HHaazziirraann     11996600 :: CCeellaall BBaayyaarr vvee AAddnnaann MMeennddeerreess yyaarrggııllaannmmaakk
PPaazzaarrtteessii                 üüzzeerree YYaassssııaaddaa''yyaa ggööttüürrüüllddüü.. 

1111 HHaazziirraann     11998811 :: BBüülleenntt EErrssooyy''uunn ssaahhnneeyyee ççııkkmmaassıı yyaassaakkllaannddıı..
SSaallıı               11993300 :: MMeerrkkeezz BBaannkkaassıı''nnıınn kkuurruullmmaassıınnaa iilliişşkkiinn kkaannuunn

TTüürrkkiiyyee BBüüyyüükk MMiilllleett MMeecclliissii''nnddee kkaabbuull eeddiillddii..      

1122 HHaazziirraann     11994466 :: İİssttaannbbuull GGaazzeetteecciilleerr CCeemmiiyyeettii kkuurruulldduu..      
ÇÇaarrşşaammbbaa       11996666 :: KKeebbaann BBaarraajjıı''nnıınn tteemmeellii aattııllddıı.. 

1133  HHaazziirraann    1928 : Türkiye Cumhuriyeti ile Düyun-ı Umumiye
PPeerrşşeemmbbee  (Osmanlı Borçları) alacaklıları arasında 

sözleşme imzalandı. 

1144 HHaazziirraann      11992233 :: KKaaddıınnllaarr HHaallkk FFıırrkkaassıı kkuurruulldduu.. 
CCuummaa             11993300 :: JJaannddaarrmmaa tteeşşkkiillaattıı kkuurruulldduu.. 

1155 HHaazziirraann     11994422 :: AAttaattüürrkk''üünn ŞŞiişşllii''ddee oottuurrdduuğğuu eevv MMüüzzee oolldduu.. 
CCuummaarrtteessii       11882266 :: YYeenniiççeerrii OOccaağğıı kkaallddıırrııllddıı,,

1166 HHaazziirraann     11996633 :: İİllkk RRuuss kkaaddıınn kkoozzmmoonnoott VVaalleennttiinnaa TTeerrsshhkkoovvaa 
PPaazzaarr                       uuzzaayyaa ççııkkttıı..   

GGeeççmmiiþþttee bbuu hhaaffttaa

Saadet Partisi Adayı Mahmut Demir

Saadet Partisi
Beypazarı
Belediye

Başkan Adayı 
Mahmut Demir

BEYPAZARI’NDA ADAYLARDA
BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

2014 yerel seçimleri nedeniyle siyasi partilerden aday
adayı olacak isimler yavaş yavaş kendini göstermeye
başladı. Ak Partiden O.Şefik Karlıdağ ilk aday
adaylığını açıklayan isim oldu. İlçe Başkanı Avni
Erdoğan, Eski Belediye Başkan adayı Tuncer Kaplan,
Belediye Başkanı M. Cengiz Özalp, İl Genel Meclisi
üyesi Sefa Varlık Ak Partiden aday olmak isteyen isim-
lerden.  MHP’den ise Özcan Sözütok aday adaylığını
açıklayan ilk isim oldu. Dr. Mehmet Çiftçi’nin de aday
olarak çıkması bekleniyor. 

19 YILLIK GELENEK
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Seyahatnameler, ülkelerin veya kentlerin tarihi hakkında
vazgeçilemez basvuru kaynaklarından biridir. Sadece
gözlemlere dayalı, yalın bir dille ve edebiyat endisesi tası-
madan yazılan metinlerin satın aralarında, gözden kaçan
birçok ayrıntıyı yakalamak mümkündür. Bu sunum vesile-
siyle yerli ve yabancı seyahatnameler arasında yapacağımız
tarihe yolculuklarda bir kez daha göreceğimiz gibi; Ankara,
her devirde yerli ve yabancı seyyahların ilgisini çekmis,
seyahatnameler arasında yer bulmustur. Zaman zaman dile
getirildiği gibi, Anadolu’nun ortasında yoksul bir kasaba
değildir, tam tersine, tarihin her devrinde hem ekonomik ve
askeri hem de kültürel açıdan önemli olmus bir kenttir.
Daima misafir ağırlarlar…
Ankara hakkında ulasabildiğimiz seyahatnamelerin en
eskisi, İbni Batuta’ya aittir. 1325-1349 yılları arasında
Anadolu’yu dolasan Faslı Seyyah İbni Batuta, “Antakya-
Antalya-Burdur-Isparta- Denizli-Muğla- Karaman-Aksaray-
Niğde-Kayseri-Sivas ve Amasya seklindeki rotası kap-
samında, çok yakınından geçmekle birlikte Ankara’ya uğra-
mamıs ama tam da o yıllarda, bir dönem (1290-1362)
Ankara’da bağımsız bir devlet kuran Ahileri Büyük Dünya
Seyahatnamesi’nde söyle anlatmıstır1;
Ahiler, Rum ulkesinde (Anadolu’da) Turkmen kavimlerinin
butun vilayet, sehir ve koylerinde bulunur. Yabancıların
korunması,yerlestirilmesi, doyurulması ve ihtiyaclarının
tamamlanmasına kosarlar.
Cebbar ve saldırganları tenkil ve imha ederler. Bu hususta
bunların dunyada misli yoktur. “Ahi”, henuz evlenmemis
genclerden sanatsahibi olanların toplanıp kendilerine reis
sectikleri kimseye denir.
Bunların cemiyetine de futuvvet” derler. Reis bir zaviye
kurarak dayar,doser. Arkadasları da gunduz calısıp
kazandıklarını ikindiden sonrareise gotururler. Gunduz
calısıp aksam beraber yer, icerler. Uyelere “fetyan” derler.
Daime misafir ağırlarlar. Dunyada bunlardan daha ziyade
ahlaklı ve iyi ef’al sahibi insan gormedim…
Nitekim İbni Batuta’dan 600 yıl sonra, Büyük Önder
Atatürk, 1924 yılında Gazeteci Yunus Nadi’ye verdiği bir
mülakatta “Ben Ankara’yı coğrafya kitabından ziyade tari-
hten öğrendim ve cumhuriyet merkezi olarak öğrendim.
Hakikaten Selçuki idaresininbölünmesi üzerine Anadolu’da
tesekkül eden küçük hükümetlerinisimlerini okurken bir
‘Ankara Cumhuriyeti’ni görmüstüm. Tarih sahifelerinin
bana bir cumhuriyet merkezi olarak tanıttığı Ankara’yı ilk
defa geldiğim o gün gördüm ki, aradan geçen asırlara rağ-
men Ankara’da hala o cumhuriyet kabiliyeti devam ediy-
or…” diyerek Ankara Ahi Cumhuriyeti’ni ne kadar
önemsediğini ifade edecektir...
İbni Batuta’dan 200 yıl sonra, 1555’de Ankara’ya, bu defa
Avrupa’dan bir konuk gelir. Alman Seyyah Hans
Dernschwam, Kültür Bakanlığı tarafından Türkçeye çevril-
erek yayınlanan “İstanbul’a ve Anadolu’ya Seyahat
Günlüğü” adlı eserinde, izlenimlerini oldukça acımasız bir
sekilde dile getirir. Dernschwam, sof üretimini ayrıntılarını,
Kale’yi, Bentderesi’ni, akarsuları, halk arasındaki ifadeyle
Balkız Minaresi’ni (Julianus Sütunu) anlatırken; “Türkler
tarih bilmezler, çoğunluğunun okuma yazması yok.
İmamları da halka okudukları duaları anlatmazlar” ve benz-
eri ifadeler kullanır2.
Dernschwam’a göre Ankara’nın ekmekleri iyi değil ama
buna karsılık, “yuvarlak, lezzeti iyi, üzerine beyaz hashas
tohumu ekilmis halka ekmek de yapıyorlar” seklindeki
ifadesinden, Ankara Simidi’nin geçmişinin 16. yüzyıla
kadar uzandığını anlıyoruz.
Dernschwam’ın bu kitabı ayrıca “ben iyi çizemedim ama”
diyerek yayımladığı bir eskiz dolayısıyla da önemlidir.
Dünyanın en tarihi kentlerinden biri olan Ankara’nın
geçmis yıllarına ait resim, gravür, fotoğraf vb görsel dokü-
manların sayısı fazla olmadığı için bu çizim, Ankara
hakkındaki en eski tarihli görsel özelliği taşımaktadır.
Dernschwam ile aynı yıl (1555) Ankara’ya gelen bir baksa
Avrupalı Ogier Ghiselin de Busbecq’dir. Dönemin Osmanlı
Büyükelçisi olarak İstanbul’da yedi yıl yasayan Avusturyalı
Diplomat, sık sık Anadolu’yu gezmis ve bu arada 1555
yılında seferde bulunan padişahı ziyaret ettikten sonra
İstanbul’a dönerken Ankara’ya da uğramıstır. Diğer yabancı
gezginler gibi, yazdıklarının tarafsızlığı tartısmalı olan
Busbecq’in, bir Macar dostuna dört ayrı mektupta yazdığı
izlenimleri, “Türk Mektupları” adıyla yayınlanmıstır.
Busbecg’in, gezi edebiyatının ilk örneklerinden biri kabul
edilen bu mektuplarında Ankara hakkında bilgiler bulamıy-
oruz ama bir baska açıdan Busbecq’in Ankara’nın tarihinde
özel bir yeri vardır, kendisi Augustus Tapınağı’nı ilk kesfe-
den kisidir. Busbecq’in kopyalattığı yazılar bilim
dünyasının ilgisini çekerek daha sonra baska seyahatnamel-
erde adlarıyla karsılasacağımız pek çok arastırmacının
Ankara’ya gelmesine vesile olacak ve sonunda Augustus
Tapınağı, Arkeoloji Literaürü’ne “Ankara Anıtı” olarak
girecektir.
Busbecq aynı zamanda Türk Lalesi’ni Avrupa’ya götüren
kisi olarak da tarihe geçmistir...

Halk, kâmilen sof isiyle uğrasıyor…
Polonyalı bir Seyyahın Gözünden 16. Asır Türkiye’si adlı
kitapta, Ankara’yı da kaleme alan, Ermeni asıllı seyyah
Polonyalı Simeon, Kudüs’e yaptığı hac yolculuğu esnasında
(1618) uğradığı Ankara’yı anlatırken; halkın “kâmilen” sof
isiyle uğrastığını, dünyanın her tarafına iyi cins sof sevk
edildiğini, Ankara’da oturan her memleketten tüccarların
kumas toplamakla mesgul olduklarını ifade eder. Ankara’da
karsılastığı Polonyalı Ermenilerle gurbet acısını unutan
Simeon, burada bulduğu iyi pastırma ve nefis koyu sarabı
ise asla unutmaz. Kale ve surlar, yolu Ankara’dan geçen
hemen hemen tüm seyyahların bir sekilde dikkatini çeker.
Polonyalı Simeon da göre Ankara’nın, dıs, orta ve iç olmak
üzere üç surla çevrili olduğunu yazar. Simeon’a göre ayrıca
bazı kiliseler Celali isyanları esnasında tahrip ve talan

edilmistir.

Evliya Çelebi’nin Ankara’sı
1648 yılının 27 Mart’ında, Osmanlı Devleti’nin isyan
bayrağını çeken Defterdaroğlu, Mehmet Pasa ve ordusuyla
Ankara’ya gelen ve önce Celalileri Ankara’ya sokmak iste-
meyen Ankaralılarca kabul edilmeyen, daha sonra Pasa
taraftarlarının araya girmesiyle bir süre Ankara’da misafir
edilen Ünlü gezgin ve gezi yazarı Evliya Çelebi’ye göre
Ankara’da; 6066 ev, 76 cami, 170 çesme, 3000 su
kuyusu, 18 tekke, 7 büyük medrese, 180 çocuk mektebi, 3
hamam, 2 bin dükkân vardır4.
Ankara Kalesi’ni ilk yapan Rum Kayser’dir. Sonra nice
padisahlar gecmistir. Sonra Kutahya padisahlarından
Germiyanoğlu Yakubsah ile veziri Hezardinar’ın him-
metiyle Đslam eline gecmistir.
Sonra Osmanlıların zuhurunda Yıldırım Beyazıd’ın eline
dusmustur...
Kalesi, simalinde bir menzil mesafedeki Erkeksu koyunden
bakılırsa Kuğu gibi gorunur. Mamur, senlik olup uzumu cok
olduğundan Enguri demisler. Bazıları, kalesi angarya ile
yapıldığından Ankara denilmis derler...
Kalesi yuksek bir dağın doruğunda, dort kat beyaz tastan
yapılmıs sağlam bir kaledir. Katları birbirinden yuksektir.
Her tabakanın arası ucer yuz adımdır. Her kat duvarının
boyu 60 arsın kadar yuksektir.
Batı tarafı dort kat birbirinden gecme demir kapılardır. Her
kapı arasında asma demir kafesler hazır olup, demir zincir-
lerle asılıdır. Her kafesin demirleri pazı kalınlığı kadar
vardır. Kusatmada kale duvarı icinden asağı kapılar onune
bırakıp siper ederler.
Bu sehir ahalisinin zenginleri samur ferace, orta hallileri
serhadi cuha giyerler. Sanat sahipleri beyaz bez cubbe, bil-
ginleri bastanbasa softan cubbe giyerler. Kadınları renk
renk sof ferace giyip gayet terbiyeli gezerler. Güzelleri
dünyanın süsü, herkesin övgüsüdür...
Yiyeceklerinden Ankara pacası, Kütahya pacasına yanbası
gelir.
Biber tohumu ile terbiye edilmiş Ankara pastırması, eti
misk gibi olan tiftik kecisinin etiyle yapılır. Kecileri
dağlarında calı yaprağı yer. Tiftik kecisi beyaz sut gibidir.
Bu kecilerin tuylerini makasla kırksalar ipliğisert olur. Ama
yolsalar Eyup Peygamber’in ipeği gibi yumusak olur.
Fakat zavallı kecileri yolarken feryatları goğe ulasır...
Sof Ankara’ya mahsustur. Dunyanın hicbir yerinde yoktur.
Frenkler Ankara kecilerinden Frengistan’a goturup iplik
eğirerek sof dokumak isterler. Tanrının himmetiyle keciler
bir yıl icinde bayağı bildiğimiz kecilerden olur.
Dokudukları seyler de sof olamaz. Hatta Ankara’dan
eğrilmis ipliği alıp Frengistan’a goturup sof yapalım dedil-
er, yine olmadı. Ankara halkı kendi soflarının bu ozelliğini
Hacı Bayram-ı Veli kerametine verirler. Fakat bize kalırsa
bu sır, suyunun ve yerinin guzelliğinden ileri geliyor. Halkı
coğunlukla tuccardır.
İzmir’de Frengistan’da, Mısır’da, Sırbistan’da, hasılı her
yerde sofları makbul olduğu icin seyahat ve ticaret ederler

Cambazların İmtihan Yeri
Evliya Çelebi’nin 10 cilt halinde yayımlanan ve 6 bin say-
fadan olusan Seyahatname’sinin 2. cildinde yer alan Ankara
izlenimlerinin, en ilginçlerinden biri de “ip cambazlarına
aittir. .
Kırk senede bir cumle resenbazlar (ip cambazları) sozbirliği
ederek toplanıp birbirlerini yola cekip imtihan etmek icin
Đstanoz Deresi’nde ve Anadolu’da Geduz Kalesi kıyısında
panayır kurup, ip cambazlığı ederler.
Bizler dahi issiz gucsuz adamlar bu dere icinde seyirlerine
gidip gorduk, mavi bulutlarda nihayet bulmus yalcın kayalı
dar boğazda kayaların yuksek tepesinde, bir kayadan bir
kayaya sağlam Frenk ipleri bağlayıp kayalar kesmesin diye
iplerin basına postlar bağlayıp, guvenilir adamları
silahlarıyla koymuslar, ustatlar marifetini yaparken bir dus-
man ipi kesmeye diye gozcu tayin etmisler.
Altlı ustlu kayalarda nice bin adamlar toplanıp kayalar
insanlarla tıklım tıklım dolmus ve asağı kent icinde akan
ırmak kenarında bir hafta once oturacak ve yatacak yerler
yapmıslar, acık yerlere kucuk ve buyuk cadırlarını kurmus-
lar, bu kadar bin Allah’ın kulu seyre durmuslar.
Ve Enguru (Ankara) Pasası’nın mehter takımı kutur kutur
dovulup, dua ve senadan sonra pehlivanlar birbirlerini
muhabbet meydanına davet ettiler.
Öykü böyle baslar ve sonra sıra ile Osmanlı coğrafyasının
çesitli bölgelerinden gelen ip cambazlarının hünerlerini
nasıl gösterdiklerini anlatarak devam eder. İp cambazlarının
panayır kurduğu İstanoz Deresi’nin bulunduğu eski adı
Büyük İstanoz olan Yenikent, Ankara’ya 30 km uzaklıkta
bulunan ve Ankaralı piknikseverlerin iyi bildiği bir yerdir.
Ayas-Beypazarı yolu üzerindeki Yenikent’e geldiğinizde
Gökler Köyü istikametinde içeri doğru giderseniz, birkaç
kilometre sonra karsınıza tarihi Zagar Köprüsü çıkar. İste
burası ip cambazlarının toplandığı eski Zir Köyü’nün giri-
sidir, köprüden sonra Zir Deresi boyunca devam ederseniz,
o dönemde ip bağlanarak gösteri yapılan ve Evliya
Çelebi’nin Seyahatname’sinde anlatılan yalçın kayalara
ulasırsınız.

Ankara’nın İlk Resimleri
Ankara’nın bilinen en eski resimlerini, bazı batılı
seyyahların kitaplarında görüyoruz. Fransız seyyah Paul
Lucas, Seyahatnamesi’ndeki 1712 tarihli Ankara Gravürü
sadece kale içini resmetmektedir. Bugün kaybolan üçüncü
sur (Osmanlı Suru) dâhil Ankara Kalesi’ni bütünüyle göre-
bildiğimiz bu resimde, birkaç cami, hamam veya ker-
vansaray olduğunu tahmin ettiğimiz bir bina ile az sayıda
ev bulunuyor.
Lucas, yavas giden atıyla çevresini iki saatte dolastığı
surların, sadece düsmana karsı yapılmadığına ve 18. yüzyıl
Ankara’sında, zamanında kentin etrafında sur yapmayı
zorunlu kılan sartların devam ettiğine dikkat çekerek;
Ankara ve çevresinin hırsızlarla dolu olduğunu, bunların
kadınlara bile saldırdıklarını, insanların güvenlik endis-
esiyle yolculuk yapmaktan çekindiklerini yazar.
Ankara hakkındaki diğer garavür gene bir Fransıza aittir.
Bilim adamı ve Seyyah Joseph Pitoen de Tournefort, iki
ciltlik seyahatnamesinin ikinci kitabında Anadolu’yu anlatır.
Tournefort’un İstanbul’dan basladığı ve Karadeniz boyunca
devam ederek Gürcistan ve Ermenistan’ı gezdikten sonra

Erzurum, Ankara, Bursa üzerinden Đzmir’de tamamladığı
gezisini anlattığı kitabında sadece dört resme yer verilmis;
Ankara, Trabzon, Tiflis ve Erzurum.
Tournefort’un, “Ankara su anda Anadolu’nun en iyi kent-
lerinden birive eski görkemli, döneminin izlerini tasımak-
ta…” diye anlattığı 1717 Ankara’sı, kitaptaki gravür
tekniğinde çizilen resimde, kalenin surları içinden ibaret bir
kent olarak görünmektedir6.
Tournefort’un Ermeni tüccarlardan aldığı bilgiye göre
Ankara kervanla; Đzmir’e 20, Bursa’ya 10, Kayseri’ye 8,
Sinop’a 10, İzmit’e 9 ve Đstanbul’a 12-13 gün uzaklıktadır.
Süreler uzun olmakla birlikte bu rakamlardan, en azından
Ankara ile çevre merkezler arasında bir ulasım sebekesinin
olustuğu sonucu çıkarılabilir.
Bu gravürlerin haricinde Ankara’nın bilinen ilk resmi, halen
Amsterdam’daki Rijksmuseum’da sergilenen yağlıboya bir
tablodur. Yapılıs tarihi ve ressamı bilinmeyen tablonun
1730’larda yapıldığı tahmin ediliyor. Müze kayıtlarında
“Ankara Manzarası” olarak geçen ve yakın zamana kadar
Halep’e ait olduğu zannedilen bu resmin Ankara’ya ait
olduğu Prof. Dr. Semavi Eyice tarafından kanıtlanmıstır.
Ankara Manzarası’nın üst tarafında; o zamanlar kentin
merkezi olan Ankara Kalesi, alt tarafında ise 18. yy
Ankara’sının ticaret hayatının esasını teskil eden tiftik
dokumacılığından sahneler yer almaktadır 7.

Cami, Tapınağı Korumustur
1835 yılında Ankara’ya gelen Fransız Arkeolog Charles
Texier de “Küçük Asya Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi”
adlı üç ciltlik kitabının ikinci cildinde anlattığı Ankara’ya
ait çok sayıda gravüre yer vermistir. Texier’in de öncelikle
ilgi gösterdiği yerler Augustus Tapınağı ve yanındaki Hacı
Bayram Camii’dir. Texier’in “Sanat açısından değerli olan
bu eser, duvarları üzerindeki önemli yazıların bize verdiği
tarihi deliller açısından daha da önemlidir” diye anlattığı
Augustus Tapınağı “mimari süslemelerinin, sütunlar ve
sütun baslıkları ile dıs kaplamalarının kırık döküklüklerine
rağmen, gerek binanın kendi gerekse süslemeleri o kadar
zevk ve dikkatle yapılmıstır ki eğer daha çok tanınmıs
olsaydı, herhalde Roma mimari tarzının saheserleri arasında
ilk sınıfa girerdi”. Bizans Dönemi’nde kiliseye çevrilen ve
bölgeye İslamiyet’in yerlesmesiyle büyük ölçüde tahrip
olan tapınak, daha sonra yanına yaptırılan Hacı Bayram
Camii’nde sonra mezarlığa dönüserek yıkımdan kurtulmus-
tur.
“Boyle guzel sanatlar iceren Ankara Tapınağı’nın, bu acı-
nacak hale gelmesinde, faillerini mi hesaba cekmeli
bilmem. Zira bu guzel eser, hic suphesiz zamanımıza
sağlam kavusamayacaktı. Ankara sehri volkanik bir arazide
bulunduğundan, tapınak binasının mermerleri, hep uzaktan
getirilmis ve sonra gerek baska binalarda ve gerek kirec
uretiminde kullanılmıs olan bu mermerler, yerlerinden hic
endisesiz sokulmuslerdir. Cami, tapınağı korumustur ve bu
bina, bugun asıl seklinden cıkarak esasız bir hale gelmis
olmakla beraber, yine bir dini kurumun bir bolumu gibi
saygı gormustur.
Texier, kitabında Julianus Sütunu ve St. Clement
Kilisesi’nin çizimleri de yer vermistir. “Üzerinde hangi
kisiye ya da hangi önemli olaya ait olduğuna iliskin bir
isaret olmamakla birlikte su anda var olan sütunun
Ankara’dan geçerken çok saygı gören Đmparator Julianus
için dikildiği zannedilir” diyen Texier’e göre “Galatya,
Hıristiyanlığı kabul ettiği zaman baskentte çok sayıda kilise
yapılmıstır. “… Bugün yalnız bir kilise kalmıstır: o da
Ankara’nın St. Celement’i adına yapılmıstır. Bu binanın
resmi ve yapım tarzı Justinien zamanından sonra olduğunu
gösterir. Hemen hepsi Türkler tarafından tahrip edilmis olan
islemeler ve mozaiklerle süslüydü”8 

Ankara’ya ilgili pek çok gravürü bir arada görebildiğimiz
bir baska eser ise Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanan
Gravürlerle Türkiye”dir. Yedi ciltlik serinin dördüncü
kitabında, aralarında Ainsworth (1838) ve Preaux’un (1842)
yer aldığı baska seyyahlara ait Ankara gravürleri de bulun-
maktadır9.

Anadolu’nun İncisi
19. yy ortalarında Alman firmalarının temsilcisi olarak
İstanbul’a gelen, daha sonra ülkesine dönmeyerek hayatının
sonuna kadar İstanbul’da yasayan Doğubilimci
(Oryantalist) Andreas David Mordtmann, Anadolu gezisinin
izlenimlerini içeren “Anadolu, Küçük Asya’dan Eskizler ve
Seyahat Notları” adlı 550 sayfalık kitabında; Bursa,
Kütahya, Sivrihisar üzerinden geldiği Ankara’yı da anlatır
(1859). Mordtmann, “Anadolu’nun Đncisi” olarak tanım-
ladığı Ankara’ya gelir gelmez, Vali’yi, Katolik
Metropoliti’ni ziyaret ettikten sonra Ermeni esrafından
Vartabed’in konuğu olur.
Ankara’da bulunduğu sürede Balkız Minaresi’ni,
Reayaların Mezarlığı’nı, Đçkale’yi ve bir türlü yerinde
bulamadığı için tekrar tekrar Vali’ye giderek izin almayı
basardığı Augustus Tapınağı’nı gezer10.
Mordtmann’a göre Ankara’da; issiz güçsüz insan yoktur, bu
yüzden kahvehane pek azdır. Ankaralılar çalıskanlıklarıyla
iyi para kazanırlar, her yıl ihraç ettikleri 2,5 milyon okka
tiftik karsılığında yılda 60 milyon kurus gelir elde ederler.
Ankara’nın sorunu susuzluktur, bu konuda geç kalındığını
ifade eden Mordtmann’ın ilginç bir de anısı vardır. Bir cami
duvarında gördüğü antik bir kitabenin üzerini örten harçları
temizlemeye çalısırken, meraklı izleyicilerden “altın çıkar”
diyen birine bir diğerinin “altın çıkmaz ama akıl çıkar”
dediğini yazan Mordtmann, gittiği her yerde halkın
kendisini bir defineci gibi görmesinden yakınır…

Azınlıklar ne yapardı?
Mordtmann’dan iki yıl sonra, 1861 yılında Ankara’ya gel-
erek 2,5 ay kalan ve izlenimlerini Paris’te, “Küçük Asya’da
Seyahat Hatıraları” adıyla yayınlayan, Atina’daki Fransız
okulunun öğretim üyelerinden Fransız Georges Perrot,
sözkonusu kitabında (güvenlik konusunda biraz riskli bul-
duğu ve rüsvetin çok fazla olduğunu belirttiği) dönemin
Ankara’sının, nüfusu ve sosyal yapısı, reayanın
İmparatorluğun geleceği hakkındaki öngörüleri, azılıkların
yasamı vb konularda ilginç bilgiler verir11.
Ankara’da bulunduğu dönemde Augustus Tapınağı’ndaki
yazıları desifre etmeye çalısan, bu arada kentte yasayan
hem Türklerin hem de Türklerle yan yana yasayan diğer

etnik grupların adetlerini inceleyen Perrot’a göre; alt sınıf-
tan Türkler çok çalıskandırlar ve demircilik, bakırcılık ve
dericilik gibi en ağır isleri onlar yaparlar ve de babadan
oğla yapmaya devam ederler.
Ankara’nın en fakir ahalisi genellikle pazarda hırdavat,
incik boncuk vb esyalar satan ve dısa kapalı bir hayat süren
Yahudilerdir. 
Ermeniler pazardaki dükkânlarında Avrupa kumas
ticaretiyle mesguldürler. Rumlar da ticaret yaparlar ama
onların durumu çok iyidir ve kazandıkları parayı en iyi sek-
ilde harcarlar. Kendiside bir Fransız olduğu için olsa gerek
yazarın bu konuya özellikle dikkat çektiği gibi Rumlar,
Fransız tüccarların ülkeyi terk etmesiyle, ülkenin en
kıymetli ürünü olan Ankara’nın ünlü keçilerinin
tiftiklerini –ki bu tiftikler Kesmir keçilerinin tiftikleriyle
rekabet ediyor- topluca satın almakta ve İngiltere’ye sat-
maktadırlar.
Hizmetindeki Memet Ağa adlı kavasın Sultan Abdülaziz’in
reform projeleriyle ilgili olarak, “uzun süre güneste kaldık-
tan sonra kurumus bir odunu toprağa diksen ve ne kadar
sulasan da bir daha bitmez” dediğini, bir baska konuda, bu
defa on yıldır Ankara’da yasayan bir Avrupalının “dürüst
bir kadının olamayacağına yemin edemeyeceğini, ancak
kendisinin henüz dürüstüne rastlamadığını”
söylediğini yazan Perrot’a göre güvenlik güçleri yetersizdir,
yaklasık 40 bin nüfusu bir kentin güvenliği düzensiz, disi-
plinsiz, üniformasız, tesadüfen seçilmis ve düsük ücretli 30
civarında jandarmayla sağlanmaya çalısılmaktadır.
Kültür Bakanlığı’nın “Gravürlerle Türkiye” adlı yayınında;
Ankara’yı 1864’de ziyaret eden Aderoy’a ve gelis tarihi bil-
inmeyen W. Taylor’a ait birbirine çok benzeyen iki
Augustus Tapınağı çizimi daha görüyoruz. Bunlardan ve
diğer yabancı seyyahların çizimlerinden gelenlerin en çok
ilgilendiği yerlerin Augustus Tapınağı ve Ankara Kalesi
olduğu anlasılıyor. Yine aynı kaynakta yer alan ve 1892 ve
1893 yıllarında Serveti Fünun dergisinde yayınlandığı belir-
tilen Akköprü, tarihi Ankara gravürleri arasında bir istis-
nadır. Böyle bir diğer istisna da, Ankara’ya 1893’de gelen
Naumann’ın Vom Goldnen Horn adlı kitabında yer alan
gene Kale, Augustus Tapınağı vb gravürler arasındaki
Ankara Keçisi’dir12. 

Yüz yıl önce Kale’de Shakespeare oynanıyor…
Ankara’nın o yıllardaki olumsuz ekonomik kosullarına
karsın, kentte sanatın yer bulması sasırtıcıdır. Macar arastır-
macı Bela Horvath’ın, “Anadolu 1913” adlı kitabı yaklasık
100 yıl önceki Anadolu’yu anlatır. Horvath’ın Budapeste
Üniversitesi’nde asistanı olan Dr. Milleker’le at sırtında
gerçeklestirdiği Anadolu gezisi 40 gün sürmüstür. Konya’da
baslayan, Aksaray, Niğde, Nevsehir, Kırsehir rotasını
izleyen Horvath’ın son durağı Ankara’dır. Kitaptaki 20.
yüzyıl baslarının Anadolu’suna ait ilginç gözlemler arasın-
da; Ankara sokaklarında dolasan bir tellalın bağırarak
Othello biletleri sattığı yazılmaktadır. O yıllarda
Anadolu’da Shakespeare oynanıyor olmasını Horvath gibi,
bugün, bizler de hayretle öğreniyoruz13...

Yeryüzünde bu kadar eskilere uzanan bir geçmisi olan
kent azdır.
Aynı yıllarda Ankara’nın ABD’den de bir konuğu vardır.
Orada da yakından izlenen Kurtulus Savası’nın son yıların-
da, Devlet Bakanlığı’nın Özel Temsilcisi sıfatıyla
Türkiye’ye gelen Binbası Robert Whitney Imbrie, daha
sonra National Geopgraphic’de yayınlanan makalesinde;
Mersin, Tarsus, Adana ve Konya üzerinden geldiği ve
“Yeryüzünde bu kadar eskilere uzanan bir geçmisi olan
kent azdır.” dediği Ankara’yı söyle anlatır14.
Ankara’nın uzaktan gorunusu gayet etkileyici. Evler bir
tepeyitaclandıran eski kentten asağıdaki bataklıklı duzluğe
serpilmis gibi.Ama Ortadoğu kentlerinin coğundaki gibi,
uzaktan guzel gorunen bu manzara yakınlastıkca bakımsı-
zlık yuzunden buyusunu kaybediyor. İki katlı kerpic evlerin
cevrelediği sokaklar cop dolu.
Kanalizasyon yok, kaldırım yok. Kısın camur, yazın toz
ayak bileklerine kadar. Sokaklar aydınlatılmadığı icin gece-
leyin Ankara,Turkiye’deki butun sehirler gibi karanlık.
Dukkanlarda cesit cok az. Carsı denilebilecek bir yer yok.
Sandalye, masa, yatak gibi en basit ev esyaları bile bulu-
namıyor.
Bu olumsuz genel görünüme rağmen, Ankara’nın önemini
vurgularken aynı binbası “Bundan bes yıl önce bir
Amerikalı için,hatta bütün dünya için, Ankara deyince akla
bir keçi ya da kedi türünden baska bir sey gelmezdi.
Bugünse Ankara’nın ünü dünyayıtuttu. Yüzyıllar öncesinde
olduğu gibi Ankara adı bir kez daha tarih sayfasına büyük
harflerle yazıldı. Bu küçük tarihi sehir Yeni
Türkiye’nin baskenti olarak bütün dünyanın ilgisi üzerine
çekti.” diyor ve devam ediyor.
Buraya gelmek icin tamir yuzu gormemis soselerden ya da
toprak yollardan gecmek gerekiyor. Akdeniz’den buraya
gelirken izlediğimiz ve kısları kapanan yoldan baska
Đnebolu Limanı’ndan ve İzmit’ten gelen yollar var. Bu ise
acık arazide eskıyalarla dolu 320 kilometrelik bir yol kat
etmek demek… Yeni Turkiye artık bu ucra, konforsuz kent-
ten yonetiliyor. Turkiye Buyuk Millet Meclisi,Amerika’daki
mutevazı bir golf kulubune benzeyen kucuk bir binada
toplanıyor. Burada ciftci hocayla, dervis askerle, zanaatkar
tuccarla demokratik bir mecliste omuz omuza oturuyor.
Daha sonra gezisine Kırsehir, Kayseri, Sivas, Tokat,
Amasyaseklinde devam eden Imbrie,  Samsun’dan bir
gemiye binerek, geldiği gibi gene denizyoluyla
Anadolu’dan ayrılır.

Mukaddes Ankara
Ankara’ya yabancıların ilgisi Avrupalılarla sınırlı değildir.
Kurtulus Savasımızın en zor günlerinde Ankara’ya gelen ve
Mustafa Kemal Pasa tarafından da kabul edilen Mısırlı
Prenses Kadriye Hüseyin, Nisan-Haziran 1921 tarihlerinde
Fransızca olarak yazdığı mektuplarını, Roma’da “Mukaddes
Ankara’dan Mektuplar” adıyla yayınlamıstır. Daha sonra
Mustafa Kemal Pasa’nın tercüme ettirilerek Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından yayınlanmasını istediği eser, dönemim
kosulları altında bastırılamamıssa da uzun yıllar sonra bu
görev Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yerine getir-
ilmistir.

Devamı haftaya

MMİİSSAAFFİİRR
SSEEYYAAHHAATTNNAAMMEELLEERRDDEE AANNKKAARRAA

TTiimmuurr ÖÖzzkkaann
Arastırmacı, gezgin, gezi yazarı

ozkantimur@yahoo.com
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Ak Parti Beypazarı İlçe Başkanı Avni Erdoğan
DSİ’tarafından Beypazarı’na 3 önemli proje
yapılacağını belirterek projeler hakkında bilgi
verdi. 
Erdoğan DSİ tarafından Beypazarı Uruş Barajı
Projesi, İnözü Çayı ıslah projesi, Süveri çayı
üzerine gölet projesi olarak projelerin 2 sinin
ihalesinin yapıldığını birinin ise önümüzdeki
günlerde ihalesinin yapılacağını söyledi.
Beypazarı’na DSİ tarafından yapılacak projeler
sırasıyla şöyle.

1-Uruş Barajı Projesi.
Beypazarı’na 30 km mesafede Uruş Beldesi
yakınından geçen Süveri çayı üzerine Uruş
Barajı yapılacak. Baraj Beypazarı ve Güdül
ilçelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak
aynı zamanda 40 bin hektar tarım arazisinin
sulanmasını sağlayacak. Proje 2013 de tamam-
lanırsa 2014 yılında yatırım proğramına alınıp

inşaatına başlanacak. Proje kapsamında 46000
hektar tarımsal arazinin sulanması için çalış-
malar sürdürülüyor. Proje tamamlandığında
Beypazarı ve Güdül ilçelerinde 46.000 hektar-

lık kurak tarım arazisi suya kavuşacak. 
DSİ’nin bölgedeki en önemli barajı sayılan
Uruş Barajı proje yenileme ihalesi 18.02.2013

tarihinde yapıldı.

2-İnözü Deresi 2.5 km lik dere ıslah projesi
DSİ’nin 2 nci önemli projesi ise Beypazarı ilçe
merkezi içindeki İnözü Vadisi gidirişinden
itibaren 2,5 km lik İnözü Deresinin ıslah çalış-
ması. Proje 1.185 bin TL’ye ihale edildi. 270
günde bitecek. Çalışmalar devam ediyor.

3- Süveri çayı üzerine gölet projesi
Beypazarı’na 10 km mesafede Yukarı Ulucak
Köyü yakınlarındaki Kızılcahamam Çeltikçiden
gelerek Sarıyar barajına akan süveri çayı üzer-
ine sulama göleti yapılacak. Doğançalı Köyü
yakınlarındaki gölet 16600 hektar alanın sulan-
ması amacıyla yapılacak. Yukarı Ulucak,
Harmancık, Kayabükü, Fasıl köylerinin tarım
arazileri suya kavuşacak. 2013 yılı içinde ihale-
si yapılacak. 

Beypazarı Karaşar Beldesi
Belediye Başkanı Ali
Özdamar, ''Karaşar, doğal
güzellikleriyle, yükseklik
rakımıyla harika bir yer.
Keşfedilmeyi bekliyor'' dedi. 
Karaşar'ın başkentin tatil
merkezi olması için yıllardır
düşüncelerini ilgililere ilet-
tiklerini belirten Özdamar,
''Yayla turizmi açısından
oldukça önemli bir yer olan
Karaşar bölgesi ve yaylaları
ormanlarıyla olduğu kadar
doğal güzellikleriyle de çok
beğenilen yerlerden birisi

olduğunu söylüyoruz.
Bölgenin mutlaka turizme
açılmasını istiyoruz ve
bunun içinde çalışma
içindeyiz'' diye konuştu. 
Özdamar, yaylada kayakda
yapılabileceğine dikkat çek-
erek, ''beldemiz sakinlerinin,
Çukurören yaylasında ve
Eyriova yaylasında evleri
bulunuyor bu güzellikleri
vatandaşımızın görmesini
istiyoruz'' dedi. 
Belediye başkanı Ali
Özdamar, Çukurören yay-
lasında ve Eyriova yaylasın-

da göllerin bulunduğunu,
vatandaşların oltası ile balık
tutarak ve göl çevresinde
yürüyerek, yaylanın güzel-
liklerini yaşamış olacağını
ifade etti. 
Yaylaya rahatlıkla ulaşımın
sağlandığını ve yaylada milli
parklara ait bir kır gazinosu-
nun bulunduğunu dile
getiren Özdamar, ''Buralar
vatandaşın kullanımına
açıldığında mutlaka yayla
ilgi görecektir''

Acil  Yardým.................................................................112
Yangýn..........................................................................110
Polis Ýmdat...................................................................155
Jandarma Ýmdat............................................................156
Su Arýza................................................ ......................185
Telefon Arýza................................................................121
Devlet Hastanesi.................................................763 07 75
Saðlýk Ocaðý.......................................................763 10 76
Kaymakamlýk(Sant)...........................................763 10 04
Belediye Bþk.lýðý................................................762 25 10
Ýtfaiye..........................................................000-763 10 18

ÖNEMLÝ TELEFONLAR

GGÜÜNN ÝÝmmssaakk GGüünneeþþ ÖÖððllee ÝÝkkiinnddii AAkkþþaamm YYaattssýý
10

Haziran
Pazartesi

2.58 5.13 12.59 16.56 20.25 22.21

11
Haziran

Salı
2.57 5.12 12.59 16.58 20.26  22.22

12
Haziran

Çarşamba
2.57 5.12 13.00 16.58  20.26  22.22  

13
Haziran

Perşembe
2.57 5.12  13.00  16.58 20.27  22.23  

14
Haziran
Cuma

2.57 5.12 13.00 16.58 20.27 22.23  

15
Haziran

Cumartesi
2.56 5.12  13.00 16.59 20.28 22.24 

16
Haziran
Pazar

2.56 5.12 13.00 16.59 20.28 22.24

NNaammaazz ssaaaattlleerrii

AAYYAAÞÞ -- GGÜÜDDÜÜLL............................................................................ :: 22  ddaakkiikkaa ssoonnrraa
BBEEYYPPAAZZAARRII...................................................................................... :: 44  ddaakkiikkaa ssoonnrraa
NNAALLLLIIHHAANN.......................................................................................... :: 66  ddaakkiikkaa ssoonnrraa

NÖBETÇÝ ECZANELER
1100 HHaazziirraann PPaazzaarrtteessii -- 1166 HHaazziirraann PPaazzaarr

10 Haziran     Pazartesi.....Aras Eczanesi .....................
11 Haziran     Salı.............İnan Eczanesi....................... 
12 Haziran     Çarşamba...Beypazarı  Eczanesi............
13 Haziran     Perşembe....Merkez Eczanesi................
14 Haziran     Cuma..........Murat Eczanesi...................
15 Haziran     Cumartesi...Beypazarı Eczanesi.............
16 Haziran     Pazar..........Mesut Eczanesi....................
CCuummaarrtteessii ggüünnlleerrii 1133..0000’’ddaann ssoonnrraa ssaaddeeccee nnööbbeettççii eecczzaannee aaççýýkkttýýrr

Beypazarı Belediye Başkanı M.Cengiz
Özalp ilçede dere taşkınlarının yaşanmaması
ve güvenlik amacıyla çalışmalara başladık-
larını ve kısmen tamamladığını belirtti.
Başkan Özalp, Ak Parti İlçe Başkanı Avni
Erdoğan, Belediye Meclis Üyesi Doğan
Yılmaz ve DSİ Yetkilileri ile birlikte yapımı
devam eden dere ıslah ve taşkın duvarı
yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
Devlet Su İşleri´ne (DSİ) yaptıkları müra-

caatlar neticesinde bu çalışmaların
yapıldığını anlatan Özalp, “Kumsüren
Mahallesi’ndeki derede olası taşkınlar için
koruma duvarı yapım çalışmalarını tamam-
ladık ve İnözü Deresi’nde çalışmalar devam
ediyor. Özellikle Kumsüren Mahallesi’ndeki
dere vatandaşların geçişlerinde güvensizdi.
Kumsüren dere taşkın duvarı ve ıslah çalış-
maları bitti. İnözü de bittiğinde görünüm
olarakta düzgün bir hal alacak. İlçemizin

sıkıntılarından birini daha çözüme kavuştur-
manın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

İİnnöözzüü vvee KKuummssüürreenn DDeerreelleerriinnee TTaaşşkkıınn KKoorruummaa DDuuvvaarrıı

DSİ’den Beypazarı’na 3 önemli projeDSİ’den Beypazarı’na 3 önemli proje

KARAŞAR BELEDİYE BAŞKANI ÖZDAMAR: ''KARAŞAR
DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE, YÜKSEKLİK RAKIMIYLA
HARİKA BİR YER. KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR'' 

BAY BAYAN GİYİM MAĞAZASI

Gazi Gündüzalp İş Merkezi No: 58 Beypazarı

Ucuz
Orijinal
Kot ve
Tişört

Çeşitleri

ETİKET GİYİM

Ucuz
Orijinal
Kot ve
Tişört

Çeşitleri

BAY BAYAN GİYİM MAĞAZASI

İİnnöözzüü vvee KKuummssüürreenn DDeerreelleerriinnee TTaaşşkkıınn KKoorruummaa DDuuvvaarrıı

Beypazarı Ülkü Ocağı
8. Geleneksel
Ertuğrul Özer
Halı Saha Futbol
Turnuvası Başladı.
Beypazarı Ülkü Ocağı 8. Geleneksel
Ertuğrul Özer Halı Saha Futbol
Turnuvası Kura çekimi sonrası turnuva 3
Haziranda başladı. 
Kura Çekimi ile belirlenen Grup ve
Fikstürler doğrultusunda 11 maç yapıldı. 
10 Haziran bugün 3 maç yapılacak. 12-
13-14 Haziranda maçlar devam edecek.
Maçlar saat 20:00 de başlayacak.
Turnuvaya Katılan Takımlara Başarılar
Dileriz . 

Beypazarı Ülkü Ocağı
Tertip Komitesi


