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Türkiye Tarihi Ahþap Evleri Resteroye Baþladý. Projeler Yapýlýyor.
Odunpazarý, Mudurnu, Osmaneli ve Ahþap Evi olan Bir çok Ýl ve Ýlçe
Safranbolu ve Beypazarý Olma Çabasýnda.
Bu Geliþmeler Safranbolu ve Beypazarý’nýn Pabucunu Dama Atabilecek mi?
Tarihi Odunpazarý Evleri'ni
Yaþatma Projesi

Safranbolu ve Beypazarý evlerini bilmeyen
yoktur ama Odunpazarý evlerinin daha gizemli
olduðu söylenir. Zira Osmanlý mimarîsinin
en güzel örneklerinden olan bu evler turizm
açýsýndan bakir kalmýþ. Osmanlý’nýn son
döneminde zengin aileler tarafýndan yaptýrýlan
Eskiþehir Odunpazarý evleri yeni bir proje ile
turizme kazandýrýlmaya çalýþýlýyor. Osmanlý’nýn
en güzel mimarî özelliklerine sahip Odunpazarý
evleri. Bu evler Osmanlý’nýn son dönemine
yakýn gelir düzeyi yüksek aileler tarafýndan
yaptýrýlmýþ. Ayakta kalan evlerin büyük bir
kýsmýnda insanlar oturuyor. Bir kýsmý yýkýlmýþ,
yerine yenisi yaptýrýlmýþ. Bir kýsmý da
bakýmsýzlýktan çok iyi görünmüyor. Fakat herkesin yaþamayý hayal edebileceði güzellikte
Odunpazarý evleri. Turizm açýsýndan bakir
kalmýþ bir yer. Ýmparatorluk kuran Cumhuriyet
kenti Odunpazarý, Anadolu’da bütünüyle
Türkler tarafýndan kurulan bir yerleþim yeri.
Osmanlý, saltanatýnýn ilk hutbesini burada
vermiþ. Yani bir cihan devletinin kurulduðu,
temellerinin ilk atýldýðý yer Odunpazarý.
Zamanýnda bölgede odun satýþý yapýldýðý için
pazar haline gelmiþ ve ticarî öneminden dolayý
“Odunpazarý” ismini almýþ. Þimdilerdeyse
Odunpazarý olma özelliðinin izlerini sadece
ahþap evlerde sürdürüyor. Bu kentin evleri
dýþýnda da birçok özelliði var. Bunlarýn baþýnda
Kurþunlu Külliyesi geliyor. Odunpazarý’nýn
odak noktasýnda bulunan Kurþunlu Külliyesi’ne
Mimar Sinan imzasýný atýyor. Külliye, klasik
Osmanlý mimarîsi özelliðini yansýtýyor.
Mevlevîliðin merkezi olmasý ve birçok Mevlevî
þeyhinin burada türbesinin olmasý, dinî turizm
açýsýndan önemli bir noktada. Osmanlý
Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in kayýnpederi
Þeyh Edebali’nin türbesi de burada. Ýçerisinde
cami, aþhane, kervansaray, medrese ve
þadýrvan var. En ilgi çekici yerlerden biri de
Mevlevîlerin çilehanesi. Odunpazarý’nda nereyi
gezerseniz yolumuz hep Kurþunlu Külliyesi’ne
çýkýyor.
Bir Frig kenti üzerine kurulu Odunpazarý evleri,
Türk sivil mimarîsinin en güzel örneklerinden...
Odunpazarý sokaklarýnda gezerken evlerin
doðayla ne kadar uyumlu yapýlar olduðunu fark

edeceksiniz. Odunpazarý evleri, tepeye doðru
eðimli arazide manzarayý kapatmayacak ve
havayý kesmeyecek biçimde yapýlmýþ. Dar ve
kývrýmlý sokaklardaki yokuþlarsa kýsa olarak
planlanmýþ, ne kadar hýzlý yürürseniz yürüyün
yorulmuyorsunuz. Evlerde kullanýlan ahþap
odunlarýn hikâyesi de enteresan. Bu odunlar
özel bir yöntemle kesilmiþ. Çam ya da sedir
aðaçlarýný henüz kesmeden dýþ kabuðunu
yarýyorlarmýþ. Aðaçlar da kendini korumak için
reçine salgýlýyor. Bu aðaçlara 1500 sene hiçbir
þey olmuyor. En önemli özelliði de yanmaz
olmasý. Ateþi etrafýna alýyor; fakat içine oksijen
gitmediði için yanmýyor ve çökmüyor. Evlerin
eski ama dinç görünmesinin sebebi bu olsa
gerek. Evler ailelerin büyüklüðü ve yaþam
biçimi nedeniyle çok geniþ. Evlerdeki cumbalarsa gelen misafiri rahat görebilmek için
tasarlanmýþ. Dýþarýdan içerisi görünmüyor;
fakat içeriden dýþarýsý görünüyor. Alaturka kiremitli ahþap çatýlar, iþlemeli saçaklar, köþe
kýrmalý duvarlar… Bu zengin mimar ahþap
iþçiliði Türk, demir ve taþ iþçiliði ise Rum
ustalarýn bir sentezi. Evler genellikle iki katlý.
Birbirine bitiþik ev çok az; çünkü avlu veya
bahçe, evleri birbirinden ayýrýyor. Bir de ortak
fýrýn evleri var. Bu fýrýnlar birinin bahçesine
kuruluyor ve 3-4 hane bu evde ekmek
piþiriyor ve yalaklarda da ortak çamaþýrlar
yýkanýyor. Odunpazarý kocaman bir sülale
gibi, mekânlarda hâlâ yaþayan ruhlarý hissetmek mümkün… Odunpazarý’nýn geleneksel
dokusuna büyük katký saðlayan çeþmelerin
birçoðundan su akmýyor. Buralar artýk
buluþma ve sohbet noktasý halini almýþ
Türkiye’de moda halini alan modernleþme
sýrasýnda bu evlerin fazla zarar görmemesinin
nedeni; insanlarýn buradaki evleri yýkýp yenisini
yapmak yerine, kentin bugünkü düzlük alanýna
inip farklý yapýlarda yaþamayý tercih etmiþ
olmalarý. Bu durum dokunun korunmasýný
saðlarken diðer taraftan bu alanda hiç
ticaret yapmayýp yalnýzca konut alaný olarak
tercih edilmiþ olmasý yapýlarýn bozulmasýný
engellemiþ.
Bütün bu unsurlarýn Odunpazarý kentsel
dokusunun günümüze kadar büyük oranda
korunarak gelmesinde etkisi büyük. Osmanlý
Ýmparatorluðu’nun kuruluþuna beþiklik etmiþ
Odunpazarý, evleriyle ayakta kalma mücadelesi

Þok kampanya! Web sitem yok diyenlere
1 Eylül’e
kadar

50 YTL

Orta Anadolu A.Þ. Tel:0.312.762 51 63 Beypazarý

FORUM
HAYAT SU MÝSALÝ AKIP
GÝDÝYOR
Hayat su misali akýp gidiyor. Baki kalan þu fani
dünyada akmayan ne var ki.
Yazýsý Sayfa 2’de
Kemal ÇELEN

BÜYÜK BULUÞMA ABDÝ
ÝPEKÇÝ PARKINDA
SENDÝKALAR
DÝRENÝYOR
‘’ASGARÝ ÜCRET
1000 YTL OLSUN’’

Haberi sayfa 3’de

veriyor.
Tarihî Odunpazarý bölgesi birinci dereceden sit
alaný ilan edilerek, zamanýn acýmasýzlýðýna dayanan, unutulmaya ve bozulmaya yüz tutmuþ
bu evler koruma altýna alýndý. Odunpazarý
Belediyesi, sahip olduðu kültürel ve kentsel
mirasý gelecek nesillere aktarmak için, bu
kýymetli yapýlarý “Odunpazarý Evlerini Yaþatma
Projesi” adý altýnda gün yüzüne çýkarýyor. Bu
proje çerçevesinde tarihî dokularý korumak,
canlandýrmak ve iþlev kazandýrmak üzere
büyük adýmlar atýyor.

SAFRANBOLU VE BEYPAZARI ÖRNEK
OLUYOR AMA YENÝ RAKÝPLERDE
ÇIKIYOR

Safranbolu ve Beypazarý’ný ziyaret etmiþ olanlar, gün yüzüne çýkmamýþ Odunpazarý evlerini
yok olmaya terk ederek neler kaybettiðimizi
çok iyi anlayacaklar ifadeleriyle yola çýkan
Odunpazarý Belediye Baþkaný Burhan Sakallý,
geçmiþten aldýðý mirasý geleceðe miras
býrakmak için harekete geçti. Ortak miras
olarak kabul ettiðimiz bu kültürel deðerlerimizi
gelecek kuþaklara aktarmak için kollarý sývayan
Sakallý, Odunpazarý’ný bir turizm kenti
yaparak, Eskiþehir’e yýlda 250 bin turist, 5 bin
kiþiye istihdam ve 50 milyon YTL ekonomik
girdi saðlamayý amaçlýyor.

“Odunpazarý evlerini yaþatma projesi”

Bu projeye baþta Kültür Bakanlýðý olmak
üzere, Anadolu Üniversitesi Mimarlýk Bölümü,
sivil toplum kuruluþlarý, Vakýflar Genel
Müdürlüðü ve bölge halkýnýn büyük desteði var.
Sadece evlerin restorasyonu deðil sokaklarý da
saðlýklandýrma çalýþmasý yaparak tamamen bir
Osmanlý kentine dönüþtürme çabasý içindeler.
Baþkan, tüm bu çalýþmalardan sonra bölge
halkýnýn bu evleri turizme açacaðýný söylüyor;
yani restorasyonun ardýndan bu evlerin,
bazýlarýnda yemek yiyebilir, çay içebilir hatta
konaklayabilirsiniz... Yani tamamen turizm
kenti olmaya aday… Odunpazarý evlerinin
‘Safranbolu evleri’ gibi hayatiyet kazandýrýlýp
turizme açýlmasý gerekiyor. Odunpazarý evleri
de Safranbolu ve en azýndan Beypazarý evlerine
gösterilen deðeri hak ediyor görüþleri öne
çýkýyor.
Odunpazarý Belediye Baþkaný Burhan Sakallý,
Odunpazarý tarihî dokusunu ve içindeki tüm

DYP GENEL BAÞKAN
YARDIMCISI VE SÝYASÝ
ÝÞLER BAÞKANI NEVZAT
ERCAN; ‘’YOKSULLUK
BÜYÜYOR, HALK
UMUTSUZLUK VE
KARARSIZLIK ÝÇÝNDE’’

Haberi sayfa 4’de

HER TELDEN
BATI MEDENÝYETÝ

Dünya hayatýnda
insanlýktan nasibini almamýþ
olanlar her zaman bulunabilir.

Yazýsý Sayfa 3’de
Mehmet BAÞTÜRK

sivil mimarî özelliðiyle birlikte canlandýrýp,
bölgeyi tarihî, kültürel ve sosyal yönüyle
Türkiye genelinde bir markaya dönüþtürmek
istediðini aktarýyor ve “Doðduðum topraklarla
ödeþiyorum, mirasý miras býrakýyorum.”
diyor…

“Odunpazarý Evlerini Yaþatma Projesi” bin
civarýnda tarihî evi kapsýyor.

Eskiþehir'de yýlda 250 bin turist, 5 bin kiþilik
istihdam ve 50 milyon YTL'lik ekonomik
girdi saðlamasý planlanan tarihi Odunpazarý
Evleri Yaþatma Projesi'nde 2. etap çalýþmalarý
baþladý.
Paþa Mahallesi Koca Müftü Sokaðý'nda
düzenlenen törende Eskiþehir Valisi Kadir
Çalýþýcý ile Odunpazarý Belediye Baþkaný
Burhan Sakallý, 3 sokakta 13'ü tarihi eser
niteliði taþýyan 37 binanýn 46 cephesinde
iyileþtirme, saðlýklaþtýrma ve restorasyon
çalýþmasýný kapsayan Odunpazarý Evleri
Yaþatma Projesi'nin 2. etabýyla ilgili protokolü
imzaladý. Törende konuþan Vali Çalýþýcý,
Odunpazarý'nýn Eskiþehir'in kimliði olduðunu
belirterek, "Bizler bugün 4 duvar içinde
kiþiliksiz, betonarme, suratý asýk evlere girmek
istiyoruz. Böyle binalar inþa etmek uðruna
geçmiþimizi yok ediyoruz. Gerçek Eskiþehir'in
kimliði, Odunpazarý semtinde yatýyor. Türkiye,
adeta açýk hava müzesi gibi. Her yerden tarih
fýþkýrýyor. Bu kadar büyük zenginlik içinde
ortaya bir kent kimliði koyamamýþýz. Ancak
Odunpazarý, Eskiþehir'in kent kimliðidir. Ýyi
ki, bu evleri muhafaza etmiþiz. Ben de böyle
bir evde doðdum. Odunpazarý Evleri Yaþatma
Projesi ile Eskiþehir'deki bu tarihi bölge,
Safranbolu ve Beypazarý gibi büyük raðbet
görecektir" dedi.
AK Parti Eskiþehir Milletvekili Fahri Keskin de,
"Odunpazarý Evleri, bizim tapu senetlerimizdir.
Anadolu'da yaþayan atalarýmýz, ovayý hiçbir
zaman gözden çýkarmamýþ, Odunpazarý gibi
tepeleri yerleþim alaný olarak seçmiþlerdir.
Bu bize örnek olmalý. Umarým, elden giden
ovalarýmýzý bundan sonra korumaya devam
ederiz" diye konuþtu.
Odunpazarý Evleri Yaþatma Projesi'ni 2005 yýlý
Kasým ayýnda hayata geçirdiklerini hatýrlatan
Odunpazarý Belediye Baþkaný Burhan Sakallý
ise, þunlarý söyledi:
"Odunpazarý Evleri Yaþatma Projesi'nin 2.
etabý, Koca Müftü, Arif Bey ve Iþýklar sokak
Devamý Sayfa 3’de
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Kýrbaþý Beldesinin

WEB SAYFASINDA

Maltepe Esnafý

Hali Hazýr Haritasý

KAMPANYA

Bekleyiþte

hazýrlanýyor

VÝDEO KASETLERÝNÝZ

Haberi sayfa 4’de

CD’YE AKTARILIR
Haberi sayfa 2’de

Tel:762 51 63
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FORUM

ÞÝÝRLERÝNÝZ
DEMEZ MÝ HÝÇ?
Bülbüllerin kafesinde,
Nameler var nefesinde
Þu gönlümün bahçesinde
Güller Allah demez mi hiç

NELER GÝZLÝ NELER
Kainattan eðer ettimse nazar
Gördüm ki hikmeti sübhan gizlidir
Dünya teþhir olmuþ ulu bir pazar
Hemi alan hemi satan gizlidir

Gurbet elde hallerimi
Kimse bilmez dillerimi
Sana açtým ellerimi
Kollar Allah demez mi hiç

Mevlam çekirdeðe orman gizlemiþ
Tahýl tanesine harman gizlemiþ
Sabýr eyle dua eyle þükür et
Yýlanýn zehrinde derman gizlemiþ

Aþam dedim bellerini
Boz bulanýk sellerini
Susuz kuru çöllerini
Yollar Allah demez mi hiç

Birer mahlukattýr kurt ile koyun
Arada düþmanlýk bilmem ne oyun
Hocam bilirmisin içtiðin suyun
Ýçinde ateþi suzan gizlidir

Aðlayarak sürsem yüzümü
Cemalini görse gözüm
Kýþ oldu baharým yazým
Yeller Allah demez mi hiç

Kurtlar, kuþlar bütün envayý tünek
Bilir geldiðini zamaný sinek
Arada vasýta kýrmýzý inek
Yeþil otta beyaz ayran gizlidir.
Kýrbaþýlý Aþýk Ömer Sakarya

Eþiðine koysam baþým
Akýtýp gözümden yaþým
Figan oldu bütün iþim
Diller Allah demez mi hiç
Berberin bu feryadýna
Kerem eyle bu yadýna
Senin bu güzel adýna
Diller Allah demez mi hiç
Geldim sana kara yüzüm
Ta yürekten gelir sözüm
Dertli dertli saðlar sazým
Teller Allah demez mi hiç

Þok kampanya!...
Web sitem yok diyenlere
1 Eylül’e kadar
50 YTL

Orta Anadolu A.Þ.
Tel:0.312.762 51 63 Beypazarý

BÖLGEYÝ WEB’LÝYORUZ
ORTA ANADOLU A.Þ. WEB HÝZMETÝNÝ AYAÐINIZA GETÝRDÝ.

tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
ODTÜ nic.tr Ýdari sorumluluk yetkimizle
.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
tescillerini de biz yapýyoruz
Ayrýca Türk ticaret Net Bayiliðimiz ile
.com - .net - .org - .býz - .ýnfo
alan adý tescillerinide biz yapýyoruz.
Web sitenizin yayýnlanmasý hizmetinide biz veriyoruz.
Domain paketlerinizi de bizden alabilirsiniz.
Sýnýrlý ve sýnýrsýz Paketleriniz bizden.
Evinizden, veya iþyerinizden sitenizin kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz.
Ýsterseniz tüm hizmetleri bizim yapmamýzý talep edebilirsiniz.
Beypazar’na yepyeni bir hizmet ve yeni bir fýrsat.
Türk Ticaret Net Domain Paketleri sadece bayilerden alýnabilmektedir.
Ýþte size bir Fýrsat
Türk Ticaret Net Bayisi Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.
Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
Ýþte size fýrsat.
Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin.
Sizinde bir siteniz olsun.
1 Yýllýk sýnýrsýz Hosting+10 Elektronik Posta+Arama Motorlarýna Kayýt
+Web Tasarýmý=420 YTL
Ýsterseniz Web tasarýmlarýnýzý da biz yapýyoruz.
Kendinizin yaptýðý veya baþkalarýna yaptýrdýðýnýz Web sayfalarýnýz var, ama siteniz yok.
Gelin size bir site kuralým.
Hemde size özel elektronik posta hesabýnýz olsun.
Tel:762 51 63 Beypazarý/ANKARA

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com
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Hayat su misali akýp gidiyor
Hayat su
misali akýp
gidiyor. Baki
kalan þu fani
dünyada
akmayan ne
var ki. Ömür
bile akýp
gidiyor sa
neden ve

niçin yaþamalý ki!?..
Siz niçin yaþýyor sunuz, insanlýk niçin
yaþýyor!?.. Bu ömür bir gün son buluyorsa
neden yaþadýðýmýzý kim biliyor veya bu
konuda düþünce içinde olan var mý!?..
Ýyilik ve güzelliklerin dýþýnda akýp giden
hayatýn gerisinde insan ne býrakabilir ki
geride kalanlara!..
Hepimiz arkamýzdan nasýl anýlmak
istediðimizi hiç düþündük mü?.. Ölmeden
önce ölümü hiç düþündük mü?..
Ölümden sonra býraktýklarýmýz hiç
aklýmýza geldi mi? Yaþarken oturup bu
konuyu hiç düþündük mü?.. Oturup
þöyle bir öldüðümüzü ve arkamýzda
býraktýklarýmýzý ve býraktýklarýmýzýn bizim
hakkýmýzda neler konuþabileceklerini hiç
oturup düþündük mü?
Ben hemen her gün düþünürüm ölümü
ve arkamda býrakacaklarýmý hayal ederim. Bu bana; su misali akýp giden
hayatta , þu kýsacýk insan ömründe hatalar yapmamamý saðlar. Hayata daha
bir sýmsýký sarýlýrým. Yarýn, yani ölümden
sonra yeni bir hayatýn baþlangýcýna
inanýrým. Yeni hayata baþlayabilmek için
yaþadýðýmýz þu dünyada kulluk hakkýyla
gitmemek gerektiðine inanýrým. Kul
hakkýyla gidersek ölümden sonraki yeni
hayata cennet hayatý denilmeyeceðini ve
cehennem hayatý olduðunu iyi bilirim.
Biz toplumda yaþayan her türlü renk
insana raðmen birlikte yaþamak zorunda
olduðumuz yaratýlýþ gerçeðine inanýrým.
Dindar olsun veya olmasýn, ayný dinden
olmasalar bile insanlar arasý kulluk
hakkýnýn var olduðuna inanýrým. Zihniyeti

düþüncesi, inancý ne olursa olsun sevgi ve
saygý hakký denilen hakkýn tüm insanlýk
için geçerli olduðuna inanýrým. Bu hayatý
böyle yaþadýktan sonra senin yokluðunda
senin arkandan ne konuþtuklarý aslýnda o
kadar da önemli deðil ama ben yine de
arkamdan iyi konuþulmasýný arzularým ve
iyi konuþulmasý için güzelliklerle yaþamayý
ilke edindim. Kim kötü anýlmak ister ki?..
Gidenlerin arkasýndan aðlanýr, ayrýlýk
acýsý insan doðasýna acý verir ama hayat
gidenlere raðmen yine devam eder.
Ölümü düþünmek aslýnda o kadar da
ürkütücü ve korkutucu bir hadise deðil.
Karamsarlýða düþmek ise boþuna. Hayatý
güzelliklerle yaþayanlarýn ölümden
korkmasýna da gerek yok.
Ölümden ancak hayatý güzel
yaþamayanlarýn, kul hakkýna tecavüz
edenlerin, kendi özgürlüðü için
baþkalarýnýn özgürlüðünü kýsýtlayanlarýn,
kendi hayatýný cennet yapmak için
baþkalarýnýn hayatýný cehennem
yapanlarýn korkmasý veya korktuðu bir
düþünce ölüm. Ancak onlar korkar
ölümden. Adaletin terazisini kaçýranlarýn
korktuðu bir hadise ölüm. Kendi düþünce
tarzýný benimseyip, kendi dýþýndakilerinde
ayný düþüncede olmasýný isteyen, kendi
düþüncesinde deðil diye karþýndakilere
karþýt olanlarýn ve kafasýnda onlarý
düþman görenlerin korktuðu bir hadise
ölüm.
Dünyayý cennet yapmak yerine, içindeki
kapris, çekememe, iltimas, yolsuzluk, hýrs,
kibir, zulüm, yaðcýlýk, rüþvet, kayýrmacýlýk,
tarafgirlik, adaletsizlik, kavga, rüþvet,
cinayet vb. olumsuz fikir ve düþüncelerle
yaþayýp dünyayý cehenneme çevirenlerin
korktuðu bir düþünce ölüm.
Güzelliklerle yaþayan güzel insanlar
ölümden neden korksunlar ki.
Hayatý böylesine yaþamak gerekmez mi?..
Bunun için ölümü düþünmek de güzel
deði l mi?..

KIRBAÞI BELDESÝNÝN
SAYISAL HALÝHAZIR HARÝTASI
HAZIRLANIYOR

Kýrbaþý Belediye Baþkaný Cengiz Yýlmaz’dan alýnan bilgiye göre Ýller Bankasý Harita
Dairesine müracaat edilerek Beldenin Sayýsal Halihazýr Hazritasýnýn yapýlmasý talebi
ücretsiz yapýlacak. Baþkan Cengiz Yýlmaz bu konu ile ilgili Gazetemize yaptýðý
açýklamada; ‘’Ýller Bankasý Harita Dairesi Baþkanlýðý bu iþ için ihale eçtý. Ýhale
25.09.2006 tarihinde yapýlacak. 1/1000 ve 1/5000 ölçekli olacak harita, meskun mahal
91 hektar, gayrimeskunmahal 223 hektar olmak üzere toplam 314 hektar alanýn sayýsal
ortamda halihazýr haritasý hazýrlanacak. Böylece beldede yeni imar alanlarý açýlacak,
beldenin geliþimi düzenli bir þekilde devam ettirilecek’’ dedi.
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REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

NOT:Gazetemiz
de bu güne kadar
yayýnlanan þiirler
hiç bir yerde
yayýnlanmamýþ
þiirlerden
oluþmaktadýr.
Gönderilen
þiirlerin
yayýnlanmýþ þiir
olduðu tesbit edilirse bu þiiri
yayýnlamýyoruz.
Bu yüzden
okuyucularýmýzýn
gazetemize
gönderdiði
þiirlerinin hiç bir
yerde
yayýnlanmamýþ
olmasýna dikkat
etmelerini rica ediyoruz. Gazetemizin
özelliði budur.
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Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi P. Katý No:39-40 Beypazarý
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 Cep:0.532.557 98 53
Ýmtiyaz Sahibi:Orta Anadolu A.Þ. adýna Kemal Çelen
Genel Yayýn Yönetmeni:Kemal ÇELEN
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:
Murat ÇELEN
Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine
uymaya söz vermiþtir.
Gazetemizde yayýnlanan yazýlar
yazarlarýný baðlar.
Gazetemizde yayýnlanan yazý haber
ve fotoðraflarýn her türlü telif hakký
Orta Anadolu Gazetecilik A.Þ.’ye aittir.
Ýzin alýnmadan, kaynak dahi gösterilerek iktibas edilemez.
Dizgi: Orta Anadolu A.Þ.
Tel-Fax:762 51 63 Beypazarý
Baský:Metot Ofset
Tel-Fax:763 15 63 Beypazarý/Ank.

Haber Koordinatörü:
Ýdris TEKÝN
Bölge Koordinatörü:
Kemal SAADET
Beypazarý Haberleri
Kemal ÇELEN
Nallýhan Temsilcisi
Hasan OLUM
Çayýrhan Temsilcisi
Ayhan DEMÝRÇELÝK
Sincan Temsilcisi
Ýsa TETÝK
Yenikent Temsilcisi
Musa UYSAL
Güdül Temsilcisi
Bünyamin AFÞAR
Kýbrýscýk Temsilcisi
Ýsa BÝLGÝN
Seben Temsilcisi
Çetin BÝLEN

REKLAM VE ABONE FÝATLARIMIZ
Tam Sayfa (SB)
1.000 YTL
Yarým Sayfa (SB)
500 YTL
Çeyrek Sayfa (SB)
250 YTL
Kartvizit Reklam (SB)
30 YTL
Resmi Ýlanlar St/cm
4,25 YTL
Kongre Ýlanlarý
50 YTL
Sosyal ilanlar
50 YTL

ARAÞTIRMA-HABER
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BATININ MEDENÝYETÝ
Dünya hayatýnda insanlýktan
karþýladýklarý emperyalist
nasibini almamýþ olanlar her
güçlerin sadist sýrtlanlarý kýsa
zaman bulunabilir. Bireysel
bir zaman sonra diþlerini
anlamda bu her zaman
göstermeye baþladý.
mümkündür. Ama düþünün her
Sanýrým ne dermek istediðim
ortamda ve her zeminde
veya hangi olaya temas etmek
insanlýktan,demokrasiden hak
istediðim anlaþýlmýþtýr. Nisan
ve özgürlükten bahseden fakat
ayýnýn son günlerinde Irak'ta
hiçbir zaman kendi menfaatinortaya çýkan insanlýk suçu ve
den ve kendi çýkarýndan baþka
medeni addedilen vahþi sýrtlan
bir þey kabul etmeyen daha
yapmýþ olduðu
Mehmet BAÞTÜRK sürüsünün
deðiþik bir ifadeyle kendisine
iþkencenin karþýsýnda sessiz
hizmet etmeyen ve çýkarýna engel olan
kalmak, bu suça ortak olmaktýr. "Zalime
insanlara yaþama hakký bile tanýmayan
rüþvettir nur ol çok yaþa / kýbleler mabutlar
güya geliþmiþliðin simgesi haline gelmiþ
deðiþti haþa" diyen þair ne kadar doðru
bir devletler topluluðu insanlýktan nasibini
söylüyor. Zalimi alkýþla karþýlamanýn faturasý
alamamýþsa bu dünya insanlýk tarihi için çok
kýsa bir zaman sonra zalimin gerçek yüzünü
büyük bir tehlikenin baþlangýcýdýr.
göstermesiyle ortaya çýkar.
Dünya için büyük bir tehlike oluþturan ve
Daha önce de ifade ettiðimiz gibi ABD.
ayný zamanda da dünya da insan haklarý
sömürmek istediði ülkelerde ilk önce kendi
ve demokrasi havariliðine soyunan, medeniyadamlarýný göreve getirerek onlar aracýlýðý
etten hiçbir zaman nasibini almamýþ olan
ile halka çeþitli zulümler yaptýrýr. Sonra
ve asla da alamayacak olan bu sýrtlan
o halký kurtarma bahanesi ile hem diðer
sürüsünü, büyük þair ve mütefekkir olan
dünya ülkelerini kandýrýr hem de iþgal ederek
Mehmet Akif Ersoy baðýmsýzlýðýmýzýn da sim- sömürmek istediði ülke insanýný kandýrýr. Bu
gesi olan Ýstiklal marþýnda "medeniyet dediðin aldatmaca taktiði ile istediði ülkeyi sömürerek
tek diþi kalmýþ canavar" tarif etmektedir. O
semiren ABD'nin aslýnda "kan emerek beslezaman terk diþi olan canavar aradan geçen
nen salyangozdan farký yoktur". Yalnýz þu
yýllar zarfýnda yeni yavrular doðurdu, yeni
gerçek unutulmamalýdýr ki, kan bitip de tuza
doðan yavrularýn tek deðil sayýsýz diþleri oldu. eriþince salyangoz hayatýný kaybeder.
Çoðalan diþler sayesinde artýk karþýsýnda
ABD. Bugün Irak da uyguladýðý taktiði daha
hiçbir güç ve engel de tanýmýyor.
önce de çeþitli ülkelerde uygulamýþtýr, bundan
Orta Doðunun zenginliðini ele geçirmeye
sonra da kendisi için tehlike gördüðü bazý
çalýþan emperyalist güçler, Osmanlýnýn kenülkelerde uygulayacaktýr. Bu konuda hiç
dilerine her türlü kolaylýk ve rahatlýðý
þüphe olmasýn. Tehlike her zaman geliyorum
saðlamasýna raðmen "Necip Millet" diyerek
diye haber vermez. Bazen ansýzýn gelir, ama o
de devletin temel unsuru olan Türklerden de
zaman da iþ iþten geçmiþ olur.
üstün görmesine raðmen birkaç parça yaðlý
Emperyalist güçlerin Irak da uyguladýðý
kemik uðruna ihanet ederek koskoca devleti
iþkence ve zulmün yüz belki de bin katýný, ayný
içten çökerten Araplarýn ihanetinin anlaþýlan
emperyalist güçler ve þýmarýk çocuklarý olan
müddeti dolmamýþ olacak ki, hala bu
Ermeniler birinci dünya savaþý yýllarýnda
ihanetlerinin cezasýný çekmektedirler. Ama
Türk Milletine uyguladýlar. Ama þimdi,
her ne olursa olsun onlarýn çektiði bu
o zamanýn katliamcýlarý mazlum rolünü
ceza karþýsýnda duyarsýz kalmam mümkün
oynamaktadýrlar. Arþiv kayýtlarýnda vardýr.
deðildir. Fakat iþin asýl ilginç yaný ise bir
"Van yöresinde himayelerine aldýklarý 8000
toplumun kýsa bir süre sonra kendilerine hay- Türkü verdikleri çorba ile zehirleyerek öldüren
vana bile yapýlmasý imkansýz olan hakaret
ABD. önce bu zulmünün bedelini ödemelidir.
ve iþkenceleri tatbik edecek olanlarý alkýþla
davet etmeleri. Evet kendilerini çiçeklerle

HER TELDEN

BEYPAZARI TÝCARET ODASI ÜYELERÝNE

WEB SÝTESÝ ÝÇÝN DOMAÝN PAKETLERÝNDE % 15 ÝNDÝRÝM

Sýnýrsýz+10 E-posta+.Com Ýsim Tescili KDV dahil 170 YTL deðil 145 YTL

BU FIRSAT KAÇMAZ TEL:762 51 63

Baþtarafý Sayfa 1’de
larýný kapsamaktadýr. Bu 3 sokakta toplam
37 adet binanýn 46 cephesinde iyileþtirme,
saðlýklaþtýrma ve restorasyon iþleri yapýlacaktýr.
Projenin bu etabý, Odunpazarý Bölgesi'nde bu
zamana kadar yapýlan en kapsamlý ikinci
büyük çalýþmadýr. Çalýþma yapýlacak alanda
tarihi eser niteliði taþýyan 13 adet tescilli
bina mevcuttur. Yer kaplamalarý da yapýlacak
olan toplam 5 sokakta düzenleme öncesinde
doðalgaz, elektrik, içme suyu ve kanalizasyon
gibi tüm altyapý yeniden yapýlacak. Daha sonra
tüm sokaklar otantik özellikli küp granit, kesme
taþ ve andezitle kaplanacaktýr."

"BÖLGEYE 1 YILDA BELEDÝYE
BÜTÇESÝ DIÞINDA 5 MÝLYON YTL
KAYNAK"

Sakallý, sokak saðlýklaþtýrma projesinin
Anadolu Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Ali
Ulu'nun danýþmanlýðýnda, belediyenin Ýmar
Müdürlüðü ve Odunpazarý Evleri Yaþatma
Projesi Koordinatörlüðü tarafýndan
hazýrlandýðýný kaydederek, "Odunpazarý semti,
Eskiþehir'in hafýzasýdýr. Birçok liderin, birçok
sanatçýnýn, birçok bilim adamýnýn doðduðu
ve büyüdüðü yerdir. Yine istisnasýz bu þehre
gelen tüm politikacýlarýn hiç olmazsa seçim
dönemlerinde mutlaka uðradýðý bir alandýr.
Buna raðmen Odunpazarý ile ilgili olarak
ilk defa bu dönemde büyük projeler
gerçekleþtirilmektedir. Daha net bir ifadeyle
söyleyecek olursak, cumhuriyet tarihinde ilk kez
bir hükümet, bir baþbakan ve bir kültür bakaný
Odunpazarý'na ilgi gösterdi. Ýlgi göstermekle
kalmadý, bölgenin kaderini deðiþtirecek bir
irade ortaya koydu. Bundan dolayýdýr ki
son 1 yýl içinde belediye bütçesinin dýþýnda
Odunpazarý'nýn tarihi ve kültürel dokusu
için harekete geçirdiðimiz kaynak, 5 milyon
YTL'den daha fazladýr" þeklinde konuþtu.

Çok yakýn bir gelecekte bu çalýþmalarýn semeresini vereceðini dile getiren Sakallý, sözlerini
þöyle sürdürdü:
"Odunpazarý, çarþýlarý, hanlarý, alýþveriþ
merkezleri, kýr kýraathaneleri, restoranlarý,
kültür merkezleri, butik otelleri, ýþýltýlý sokaklarý
ve Türkiye'nin en iyi korunmuþ tarihi ve mimari
dokusuyla yerli ve yabancý turistlerin ilgi odaðý,
bir cazibe merkezi haline gelecektir. Burada
göz ardý etmeden dikkat edeceðimiz konu, bu
çalýþmanýn Eskiþehir'in kent vizyonuna olan
katkýsýdýr. Tarihiyle barýþýk, modern dünyaya
açýk bu kent, kendi alanýnda Safranbolu ve
Beypazarý'ndan daha büyük bir marka olmaya
namzettir. Bu anlamda, bölgedeki çalýþmalarýn
sosyal ve kültürel boyutunu tamamlayacak
olan Odunpazarý Evleri Turizm Master Planý
çalýþmalarý baþlatýldý. Tüm halkýmýzý tarihin
Eskiþehir'e ve bizlere sunduðu bu fýrsatý
deðerlendirmeye ve bu büyük Türkiye projesine
sahip çýkmaya davet ediyorum."
Odunpazarý Belediye Baþkaný Sakallý,
Eskiþehir'e yýlda 250 bin turist, 5 bin kiþilik
istihdam ve 50 milyon YTL'lik ekonomik girdi
saðlayacaðý tahmin edilen projeyi destekleyen
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Kültür ve
Turizm Bakaný Atilla Koç, diðer yetkililer,
sivil toplum örgütleri ve Odunpazarý halkýna
teþekkür etti.
Konuþmalarýn ardýndan Vali Çalýþýcý ile
Baþkan Sakallý, anlaþma tutanaðýný imzaladý.
Daha sonra törene katýlanlar, evlerdeki restorasyon çalýþmasý devam eden Beyler Sokaðý'ný
gezdi

Mudurnu’da ayný yolda. Tarih ve doðayla
Canlanmak için Evleri ni öne çýkardý

Bolu’nun Mudurnu Ýlçesi, canlandýrýlan
Osmanlý mimarisiyle Safranbolu ve
Beypazarý’na rakip oldu. Mudurnu Tavukçuluk
AÞ’nin iflas etmesi üzerine ilçede tarým-turizmtekstil alanlarýnda yeni iþ imkanlarý yaratmak

amacýyla baþlatýlan "3 T Projesi" kapsamýnda
tarihi konak ve evler restore edilmeye baþlandý.
4 yýldýr süren çalýþmalar sonucunda 120 ev
ve konak onarýldý. Mudurnu Belediye Baþkaný
Metin Soygür, toplam 125 yatak kapasitesine
sahip olduklarýný belirterek, "Hedefimiz yatak
kapasitemizi 500’e çýkartmak. Bundan önce
sadece bayram günleri dolan konaklarýmýz,
hafta sonlarý yüzde 100 doluluk oranýna ulaþtý"
dedi.

Osmaneli’de ayný yolda. Tarihi Evlerini
Öne Çýkardý (Restorasyon; yapýlar için
deðil, kafalar için)

Bilecik’in ilçeleri içinde, geleneksel mimariye
sahip dokusu ile öne çýkan Osmaneli, geleneksel mimarisi ile yerli ve yabancý turistlerin ilgisine mazhar olan Safranbolu ya da Beypazarý
olmanýn hayalini kuruyor.
Osmanlý sivil mimarisinin özelliklerini taþýyan
pek çok yapýya hip olan Osmaneli’yi, kendisine
benzer pek çok yerleþim yeri gibi bu hayale
sevk eden yegane sebep, trendi yükselen kültürel
turizmden elde edilecek ekonomik getiri... Bu
hayalini bir an önce gerçekleþtirmek isteyen
Osmaneli’ye önemli bir destek ise Mimar Sinan
Üniversitesi (MSÜ) Meslek Yüksekokulu’nun
Mimari Restorasyon Programý hoca ve
öðrencilerinden geldi. Düþük maliyetler karþýlýðý
Osmaneli’ye verdikleri uzman desteðini ve
Osmaneli’nin geleceðini bölümün hocalarýndan
Prof. Dr. Suphi Saatçi ve Prof. Dr. Bülent
Uluengin ile görüþtük.
Bugün Ýstanbul-Ankara demiryolu hattýnda,
Osmanlý döneminde Hicaz Demiryolu hattýnda
ve Ýpek Yolu üzerinde bulunan Osmaneli, tarihi
boyunca bölgede önemli bir yerleþim birimi
olma özelliðini korumuþ bir ilçe. Ýlçenin hayaline ulaþmasýna omuz veren bölümün hoca
ve öðrencileri, bu öðretim yýlýnýn güz dönemini
Osmaneli koruma ve restorasyonu projesine
ayýrýp ilçede kalarak sahada çalýþmalar
yürütmüþ. Prof. Suphi Saatçi, projenin
öðrencilere staj yapýp doðal malzemeyi
yakýndan görme ve inceleme, geleneksel mimari
ve eski eserlerle de tanýþma fýrsatý saðladýðýný,
ilçe yerel yönetimine ise çok düþük bir maliyetle
bir proje sahibi olma imkaný sunduðunu
söylüyor. Saatçi, Ýstanbul dýþýndaki tarihî dokusunu koruyan mimarinin pek bilinmediðini,
sadece bazý yerlerin öne çýktýðýný belirtip ekliyor: “Mesela Safranbolu o kadar öne çýktý
ki sadece turistik amaçla kullanýlan mekanlar
haline geldi. Þimdi oradaki halk, evlerini
gösterirken para istiyor. Turizm ve kazanma ön
planda tutulunca insanlarýn yaþama biçimleri,
tavýrlarý yozlaþtý.”
Prof. Saatçi’nin dile getirdiði durum,
Safranbolu ve Beypazarý örneklerinde olduðu
gibi, özelde Osmaneli’nin, genelde tarihî kimliði
ile turizme açýlma ve ‘yýrtma’ hayalini kuran
bütün yerleþim merkezlerini bekleyen bir tehlike. Bu kýsa vadede ekonomik getirisinden
dolayý, tarihsel dokunun korunmasý noktasýnda
iyi bir çözümmüþ gibi görünse de uzun vadede
ticari olan esas alýndýðý ve geride kalan her
þey ona hizmet edeceði için, kültürel ve manevi
deðeri yüksek bu dokunun turizme feda edilmesi ile sonuçlanýyor. Daha çok müþterinin
aðýrlanmasý için koruma altýna alýnmýþ yapýlar,
bir süre sonra PVC kaplamalý, ‘geleneksel
görünümlü’ betonarme binalara dönüþüyor.
Prof. Saatçi, bu tespitimize katýldýðýný, sadece
turizmi hedefleyen anlayýþýn geleneksel dokunun gelecek kuþaklara aktarýlmasý konusunda
bir aldatmacaya yol açtýðýný ifade ediyor ve
þöyle diyor: “Geleneksel dokunun geleneksel
yaþantý ile korunmasý doðrudur. Bizim geleneksel yaþantýyý koruma gibi bir projemiz olamaz,
mesleðimiz gereði. Sosyologlar, kültür adamlarý
geleneksel mahalle yaþantýsý ile ilgili destek
verirse daha doðru projeler çýkar ortaya.
Osmaneli’nin, bir Safranbolu ya da Beypazarý
olmasýna pek çok açýdan gerek yok aslýnda.
Ýlçenin her tür sebze ve meyve üretimine
imkan veren bereketli topraklarý var çünkü.
Saatçi, nüfusu 30 bine varmayan ilçenin geçen
yýlki tarým girdisinin 300 trilyon TL olduðunu
belirtiyor. Peki Osmaneli’ndeki dokunun yanlýþ
bir uygulama ile turizme feda edilmemesi için
projenin temel dinamikleri neler olmalý?
Prof. Dr. Bülent Uluengin, turizm gibi tek
amaca kilitlenmiþ ilçe ve yerel yönetim için
bunun mümkün olmadýðýný belirtiyor ve þunlarý
söylüyor: “Ýpek böcekçiliði eski dönemlerde
burada oldukça geliþmiþ olduðu için ilçenin
bu özelliði, evlerin çatý aralarýnýn ipekböceði
üretimi için tek bir mekân olarak
düzenlenmesini getirmiþ. Bu otantik üretim
tekrar canlandýrýlabilir. Yarý harap durumdaki
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kilise, dinî turizm bakýmýndan da bir imkan
sunuyor.”
Saatçi ve Uluengin’e göre evde hayatýn devam
etmesi ve mimarinin orijinal fonksiyonunu
sürdürmesi en iyi koruma yöntemi olarak
duruyor. Saatçi ve Uluengin, Osmaneli’ndeki
evlerin, geleneksel olaný bozmadan, özellikle
ýslak hacimli mekanlarýn dönüþtürülmesi ile
bugünün yaþam biçiminin konforunu da
saðlayacak þekilde restorasyonunu öneriyorlar.
Saatçi ve öðrencilerinin projesi, bir han, üç
konak olmak üzere dört önemli orijinal yapýnýn
bütünüyle restorasyonunu ve iki sokaðýn
rölövesini kapsýyor.
Ýlçe halký ve yerel yönetimi, benzer pek çok
ilçe yönetimi ve halký gibi, bir an önce turizme
açýlmayý ve tatlý getiri ile de ‘yýrtma’yý bekliyor.
Uzmanlarýn söylediklerine ve geçmiþ örnekle
bakýldýðýnda ise yapýlar kadar zihinlere de
restorasyon gerektiði ortaya çýkýyor. Yani restorasyon bilincinin geliþtirilmesi, bu eserlerin
sadece ticari getirisinin deðil, sahip olduklarý
eserlerin kültürel bir deðer olduðu ve bu
deðerin manevi bir zenginlik taþýdýðý bilincinin
yaygýnlaþtýrýlmasýyla maksadýna ulaþýyor.

Ankara-Ýstanbul restorasyon hattý

29 Mayýs 2005 tarihindeki bir haber.
Ankara’dan Ýstanbul’a kadar, Taraklý, Göynük
ve Beypazarý’nýn bulunduðu hattaki tarihi kasabalar, eski görünümüne kavuþturulacak.
Kültür ve Turizm Bakaný Atilla Koç, Taraklý,
Göynük ve Beypazarý’nýn eski güzelliðine
kavuþmasý için çalýþacaklarýný kaydetti.
Sakarya’nýn Taraklý Ýlçesi’nde incelemelerde
bulunan Bakan Koç, Osmanlý döneminden
kalan tarihi evleri gezdi. Taraklý’nýn dünyanýn
her tarafýnda tanýnan bir kent olmasý
gerektiðini belirten Koç, uyuyan güzelliklerin
uyandýrýlacaðýný söyledi.
Taraklý’nýn tarihi dokusunu yitirmediðini, bu
özellikleriyle de çok farklý bir ilçe olduðunu
ifade eden Koç, mass (kitle) turizminden,
kýþ turizmine nazaran 5 kat fazla gelir elde
ettiklerini kaydetti.
‘ARAP DÜNYASI YAYLA TURÝZMÝ ÝSTÝYOR’
Koç, “Arap dünyasý yayla turizmi istiyor. Ama
bir kýsým Arap gençleri de ayný Avrupalý
gençler gibi denize girmek, eðlenmek istiyor.
Turistlerin profili farklý. Ülkemizi tanýtýrken,
onlarý aðýrlarken birçok þeyi dikkate almak gerekiyor. Bu kapsamda turizmi çeþitlendirerek
daha fazla kitleye hitap etmemiz gerekiyor”
dedi.
AYAÞ VE GÜDÜL DE DE TARÝHÝ AHÞAP
EVLER RESTEROSYON EDÝLÝYOR
Kültür Bakanlýðý Ayaþ ve Güdül’deki tarihi
Ahþap evlerin Restorasyonu için destek verdi
ve bu ilçelerdeki evlerde Restorasyon kapsamý
içine alýnarak Yardým ve destek gönderilmeye
baþlandý. Amaç Safranbolu ve Beypazarý evleri
gibi tarihi yeniden canlandýrmak ve ahþap
evleri turizme açmak.
DÝÐER TARAFTA TÜRKÝYENÝN SAKLI
CENNETLERÝ KEÞFEDÝLMEYÝ BEKLÝYOR
Türkiye'nin saklý cennetleri olan yaylalar
keþfedilmeyi bekliyor. Beypazarý ilçesinde yer
olan Eðriova Yaylasý, ahþap evleri ve aðaç
çeþitliliðiyle Uzungöl ve Abant Gölü'nün
güzelliklerine meydan okuyor. Doðaseverler,
1600 metre rakýmlý Eðriova Yaylasý'na
düzenlenen turlarla sarýçam, karaçam ve
köknar ormanlarý ile alabalýk, çay ve kadife
balýklarýna yuva olan gölün güzelliklerini izleyebiliyor.

YORUMSUZ ARAÞTIRMA YAZISI

Bu hafta Safranbolu ve Beypazarý evleri
ile baþlayan Tarihi ahþap evlerinin Turizme
kazandýrýlmasý adýna yapýlan çalýþmalar süreci
ile baþlayan ve arkasýndan hýzla çoðalan süreci
vermeye çalýþtýk. Konuyu her kes kendine göre
deðerlendirsin. Türkiye’nin her yerinde Tarihi
ahþap Konaklar mevcuttur. Bu sürece yenileri
de eklenecektir. Türkiye’nin her yerinde tarihi
Ahþap evler mevcut olduðuna göre ve mantar
gibi Turizm adýna bu evlerin restorasyonuna
baþlandýðýna göre Beypazarý Turizminin
devamý için Beypazarý evlerinin yeterli olup
olmadýðýnýn herkesce muhasebe edilmesi gerekiyor. Kaymakam Musa Uçar’la baþlatýlan
Beypazarý Turizm hareketinin Belediye Baþkaný
Mansur Yavaþla yükselmesinin duraklamamasý
için, yeni tedbirlere ve yeniliklere ihtiyaç
var. Beypazarý’nýn turizm deki geleceðinin
tartýþýlmasý ve yeni fikrlerle yola devam edilmesi
gerek

IÞIKLI TABELA
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HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’

Cep:0.532.557 98 53

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

SENDÝKALAR DÝRENÝYOR ‘’ASGARÝ ÜCRET 1000 YTL OLSUN’’

55 sendika temsilcisi 22-26 Aðustos tarihleri arasýnda Abdi Ýpekçi Parkýnda buluþtular ve
Karargah kurdular. Sendikacýlarla Hükümet sözcüleri lokavt hakký, grev ve asgari ücretin
1000 YTL olmasý konularýnda halen uzlaþma saðlayamadýlar. Eðitim Sen, Diyanet Sen,
Kamusen, Memur Sen, Eðitim Bir Sen TOBB, DISK, Hak-Ýþ, Türk-Ýþ, ATO Baþkanlarý
da Abdi Ýpekçi Parkýndaki Hak arama mücadelesinde yerlerini alarak ‘’Ya olacak ya
olacak, olmazsa genel greve gidip iþ durdurma kararý alacaklarýný belirterek iþçiyi sokaða
dökeceðiz. Bu hükümet dalga geçiyor’ diyerek hükümetin isteklerine cevap vermesini
bekliyorlar. Sendikalar arasýnda yapýlan istiþera toplantýsýnda askeri ücretin 600 den
1000 YTL ye çýkmasý isteniyor. Abdi Ýpekçi Parkýnda 27.08.2006 da Sendikalarýn
ortak eylem yapacaklarý açýklandý. Eyleme Medya, basýn, sivil toplum örgütlerinin de
destek verileceði öðrenildi. Disk Baþkaný süleyman Çelebi de bu Eylemde bir konuþma
yapacak. Bu eyleme Hükümet sözcüsü Mehmet Aydýn ve Mehmet Ali Þahinin de katýlacaðý
öðrenildi.
Sendikacýlar Abdi Ýpekçi Parkýnda yapýlacak bu eyleme Tüm Türkiyenin davetli olduðunu
belirttiler. Ýnþalllah hükümet yetkilileri çalýþanýn hakkýný verir diyen sendika yetkilileri
hükümetle uzlaþma saðlanýncaya kadar eylemlerimize devam edeceðiz dediler.
Eðitim Bir Sendikasý Baþkanlýðýndan Erol Battal Gazetemize yaptýðý açýklamada;
‘’Memurlarýn hükümetle toplu görüþmeleri 15
Aðustos’ta baþladý. Memur maaþýnýn 1.475 YTL
olmasýný istiyoruz. Bununla beraber memurlarýn
enflasyondan dolayý ortaya çýkan kayýplarýnýn
ödenmesini istiyoruz. Ayrýca;Sendika yasasýnýn
grevli toplu sözleþmeli hale getirilmesi bir çok
sorunumuzun çözümüne katký saðlayacaktýr.
Buradaki mücadelemiz çalýþanlarýn haklarýný
alabilmelerine yöneliktir.’’ dedi.
Kamusen þube baþkanlarý ve Konfederasyon
baþkanlarýda ayný görüþlere yer verdiler. ‘’iþçi
periþan sosyal hak istiyor’’ dediler. Diyanet Sen Baþkaný Ahmet Yýldýz diðer
sendikacýlarla ayný görüþü paylaþarak genel greve gideceklerini söyledi. Bütün sendika
Temsilcileri hükümetten % 60 lýk bir hak isterken hükümet sözcüsü Mehmet Ali Þahin ‘’%
60 veremeyiz, % 60 bütçenin yarýsý. Hükümet
köylere yol, su, elektrik vs. yapýyor. Kusura
bakmayýn. Seçim 2007 de siyaset yapýyoruz.
Gönül isterki 488 askeri ücret 1000 olsun. Fakat
veremiyoruz. Bütçe müsade etmiyor.’’ dedi.

Þok kampanya!...

Web sitem yok diyenlere

1
Eylül’e
kadar

50 YTL

Orta Anadolu A.Þ. Tel:0.312.762 51 63 Beypazarý

BÖLGE
TÝCARET
AJANDASI
ve REHBERÝ
HAZIRLANIYOR

Ticaretle mi uðraþýyorsunuz? Telefonla
aranmak istiyorsanýz bizi arayýn.

ORTA ANADOLU REKLAM
AJANSI Tel:0.312.762 51 63

ÝÞTE GAZETE
BU YAA...
Haberler Ýnternette

Kemal ÇELEN
TEL:762 51 63
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BÜYÜK BULUÞMA ABDÝ ÝPEKÇÝ PARKINDA

YETERLÝ

BEYPAZARI

DYP GENEL BAÞKAN YARDIMCISI VE SÝYASÝ ÝÞLER BAÞKANI NEVZAT ERCAN;

‘’YOKSULLUK BÜYÜYOR, HALK UMUTSUZLUK
VE KARARSIZLIK ÝÇÝNDE’’
DYP Genel Baþkan Yardýmcýsý
ve Siyasi Ýþler Baþkaný Nevzat
Ercan Gazetemize özel
açýklamalarda bulundu.
Gazetemiz sayýlarýnýda inceleyen
Ercan Gazete Fahri
Muhabirimiz Saadettin
Ülker’lede sohbet etti. Ercan
açýklamasýnda þu görüþlere yer
verdi. ‘Tarým tasfiye ediliyor,
yoksulluk büyüyor, halk umutsuz
ve kararsýzlýk içinde’’ diyerek þu
açýklamalarda bulundu.
Ýktidar ülkenin gerçeklerinden
kaçýyor. Yapay gündemlerle
ömür doldurmaya çalýþýyor.
Halkýn gündemi ile hükümetin ve
meclisin gündemi farklý.
Halk büyük bir umutsuzluk içinde. Ýþçisi, memuru, emeklisi, çiftçisi, esnafý ve tüccarý ile milyonlarca insanýmýz yoksulluk ve açlýk sýnýrýna doðru itiliyor. Oysa, Gerçek Türkiye’nin dýþýnda herkesin
memnun göründüðü sanal bir Türkiye tablosu verilmeye çalýþýlýyor. Gözterilen Türkiye ile gösterilen
Türkiye arasýnda uçurumlar var. Ýyileþti denen ve bir takým göstergelerle süslenen Ekonominin
kime ne faydasý var. Ýþsizlik azalmýyor, artýyor. Yoksulluk sürüyor. Gelir daðýlýmýndaki adaletsizlik
devam ediyor. Yatýrým yok, üretim yok, borçlar artýyor. Tarým tasfiye ediliyor. Esnaf yaþam
mücadelesi veriyor. Ýþçi, memur ve emekli geçim derdinde.
Hükümet hiç bir vaadini yerine getirmemiþ, sözünde durmamýþtýr. Fakir fukaranýn ve alt gelir
gruplarýnýn oyunu alarak iktidar olan AKP bu gün güç merkezleriyle hareket ediyor. Hiç þüphe yok
ki bunun hesabý yapýlacak ilk seçimde milletçe görülecektir.’’ dedi.

43 GÜNDÜR MALTEPE ESNAFI BEKLEYÝÞTE
43 gündür maltepe Esnaflarýnýn maðduriyeti devam
ediyor. Pazar esnafý 43 gündür iþinden gücünden
olmuþ evine bir ekmek parasý kazanamadan evine
dönmek zorunda kalýyor.Kaldýrýlan pazar yerinin
karþýsýnda kaldýrýmlarda toplanan esnaf her geçen
gün daha zor geçecek sorunlarýnýn çýð gibi büyüdüðü
þu günleri nasýl atlatabileceðini düþünüyor. Tüm
sivil örgütlerin onurlu mücadelelerine destek olmasýný
isteyen pazar esnafý daha kaç gün sonra ticaretlerine
devam edebileceðini bilmiyorlar. Bir an önce iþine
ekmeðine kavuþmak isteyen esnaf tüm sorunlara karþýn onur mücadelesini, hukuk mücadelesini bir
adým geri atmamak kaydýyla sürdürüyorlar.
Esnaf Odalarýný ve tüm sivil örgütleri yanlarýnda görmek isteyen esnaf bu konuda üzerine görev düþen herkesi göreve davet
ediyorlar.
Saadettin Ülker/ANKARA
ÇANKAYA BELEDÝYE BAÞKAN YARDIMCISI ÝSA VARLI;
Biz Belediye olarak esnafýmýza tüm imkanlarýmýzý kullandýk.
Yanlýþ anlaþýldý. Ýnenü stadý arkasýndaki pazar yerini
gösterdik beðenmediler. Baþka diyecek bir sözümüz yok.
Baþka yorum yapmýyoruz.’’ açýklamasýnda bulundu.

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

SAÇ TABELA, IÞIKLI TABELA, PÝRÝNÇ TABELA,
BEZ AFÝÞ, BRANDA AFÝÞ, BÝLGÝSAYARLI FOLYE KESÝM,
ROZET, ÞÝLT, BROVE, PLAKET, KAÞE
KÝTAP, DERGÝ, GAZETE, DÝZGÝ VE BASKILARINIZ,
BROÞÜR, AFÝÞ ve KATALOGLARINIZ HAZIRLANIR - BASILIR.
DÝJÝTAL BASKI SÝSTEMLERÝMÝZLE BASKILAR
Üniversite Tezleriniz Hazýrlanýr
BÖLGE TÝCARET AJANDASI ve REHBERÝ HAZIRLANIYOR
Geç kalmadan sizde yerinizi ayýrtýnýz.
Unutmayýn. Herkesin Telefonla aranmaya ihtiyacý var.
Orta Anadolu A.Þ. Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:40
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA
K. Çelen Gsm:0.532.557 98 53 -0.542.762 51 63

FOTOÐRAF
ALBÜMÜNÜZDEKÝ TÜM
FOTOÐRAFLARINIZ
VCD - DVD ALBÜM HALÝNE
GETÝRÝLÝR.
1 CD ALBÜM 130 YTL.

ORTA ANADOLU REKLAMCILIK A.Þ.
Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:40
Tel: 762 51 63 Fax: 762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA
Kemal ÇELEN Gsm: 0.532.557 98 53

TABELA ve AÐAÇ TABELA
BEZ AFÝÞ ÝÞLERÝNÝZ

