BİR TARİH YOK EDİLDİ
Eski Arnavut Kaldırımları Söküldü, yeni taş kaldırımlar döşendi
ESKİ ARNAVUT KALDIRIMLI TAŞ SOKAKLAR ŞİMDİ YERİNİ KIRMA KÜÇÜK TAŞ
KALDIRIMLI SOKAKLARA BIRAKTI
Beypazarı Osmanlı çarşısı dediğimiz tüm sokakları eski adı arnavut kaldırımı olarak küçük kırma
taşlarla dekoratif biçimle düzenlenerek yeniden
yapıldı yapılmasına da bekleneni bulamadık. Eski
Arnavut kaldırımı sökülen sokaklarda yeni kırma
taşlar döşenerek yağmur sularının akışını sağla-

*www.yeniyildizgazetesi.com

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

mak amacıyla yol kenarlarında oluklu taşlar
döşendi ve yaya yolu olarak dükkan önlerine yeni
düzenlemeler yapıldı. Her şey güzelde eski
Arnavut Kaldırımları neden söküldü bir türlü
anlayamadık. Tarih yerinde kalsaydı ve dükkan
önleri ve su olukları düzenlemeleri yapılsaydı hem
tarih yok edilmezdi, hemde yapılan masrafla
Osmanlı mimari tarzı çarşıdaki dükkanlar restore
edilebilirdi.

*www.ortaanadoluas.com

Bir tarih yok oldu ve yeniden bir tarih yazıldı
Beypazarında. Ve yeni tarih yazılmaya da devam
edeceğe benziyor. Beypazarı, çıkmaz sokakları ve
Tarihi Osmanlı Çarşısı, Arnavut kaldırımları ile,
gelen turistlerin ilgisini çekiyor, ahşap evleri ile,
gümüşü, semercisi ve berberleri ile bütünlük
arzediyordu. Önce antika dükkanındaki berberi,
sonra sererciyi, göveçci İsmet derken şimdi de
Arnavut kaldırımlarımızı kaybettik. Haberi 3’de

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA
AFÝÞ

‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’

Dijital Baskı-Tasarım
İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.
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TE LEFONUNUZ
YE TERLÝ

Kemal ÇE LEN

GÖKÇEK, ERYILMAZ KAVGASINDA BEYPAZARI POLEMİĞİ
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

SON DAKİKA
DP İLÇE BAŞKANI
AHMET GENCER
VE YÖNETİM
KURULU ÜYLERİ
İSTİFA ETTİ.
YAŞAR
ARPACI’NIN PARTİYİ KURACAĞI
BELİRTİLMESİNE
RAĞMEN
SON DAKİKA
HABERİNE GÖRE
ARPACIDA İSTİFA
ETTİ VE PARTİ
KURUCULUĞUNUN ESKİ DYP
ESKİ İLÇE
BAŞKANI ALİ
KÖKÇE’YE
VERİLECEĞİ
ÖĞRENİLDİ.
Beypazarı Demokrat
Parti İlçe Başkanı ve
yönetim Kurulu
Üyeleri Partiden ve
Yönetim Kurulundan
istifa ettiklerini
gazetemize açıkladılar. Yapılan açıklamada DP istifa
ettikleri partide
yeniden ilçe yönetimini Yaşar arpacının
yapacağı açıklanmıştı.
Son dakika gelişmesi
oldu ve gazetemiz
idare merkezine
düşen bir haberde
Yaşar Arpacıda
DP’den istifa ettiğini
açıkladı.
Öğrendiğimiz bilgilere göre DP
Beypazarı İlçe yönetiminin oluşması için
DYP eski ilçe başkanı
Ali Kökçe’ye görev
verileceği öğrenildi.

Başkan Gökçek, geçtiğimiz
hafta düzenlediği basın
toplantısında Eryılmaz'a
yönelttiği, 'Çankaya
Belediye Başkanı'nın hem
belediye kulübünde, hem
belediye şirketlerinde yakın
zamana kadar yöneticilik
yapan bir akrabası var mı?
Bu kişiler Beypazarı'nda
karavanların içerisinde
kaldı mı? İki tane bayanla
birlikte. Bu karavanın
içerisinde alem yapıldıktan
sonra tabancalar çekilip,
bayanlar vuruldu mu? Bu
bayanlar daha sonra
Ankara'da bir hastaneye
getirildi mi? Bu bayanlara
olayın kapatılması için 2
daire verildi mi?" sorularına Eryılmaz'ın 'Benim
karanvandı, şuydu buyduya
karışmış akrabam yoktur.
Ama Gökçek, çamur at izi
kalsın diyerek, işi başka
noktalara çekiyor.' Diyen
Çankaya Belediye Başkanı
Eryılmaz, başka bir iddiayla yazılı yanıt verdi.
Eryılmaz, "Şimdi Gökçek'e
soruyorum. Kıbrıs'ta yedek
subayken, bir kantin yolsuzluğuna bulaşan, kilosu,
yaşı, boyu, gülüşü tıpatıp
sana uyan birisini tanıyor
musun, tanımıyor musun?"
dedi.
Eryılmaz yazılı bir açıklama ile yanıt verdi.
Gökçek'in iddia ettiği gibi
bir olaya karışan
akrabasının bulunmadığını
söyleyen Eryılmaz,
Gökçek'e yönelik ilginç
bir iddiada bulundu.
Eryılmaz şunları kaydetti:
"Şimdi bu Gökçek benim
akrabam olduğu iddia
edilen birisiyle ilgili her

FORUM

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

İKTİDAR HIRSI

Hepimiz iktidar hırsının ne
olduğunu ve nelere sebep olduğunu
biliriz.
İktidar hırsının gizli açılımı nedir
biliyor musunuz?.
İktidar hırsı aslında Tanrının
görevini üstlenmektir. Yazısı Sayfa 2’de

tarafı hezeyan yüklü, bir
tür pusu kurarcasına mide
bulandırıcı gerçeğin kendisine teğet dahi geçmeyen
gereksiz ve akla ziyan iddialardan medet umuyor! Tek
kelimeyle yazık. Bir
Büyükşehir Belediye
Başkanı kendinden hesap
soran birisine açıkça,
erkekçe ve dobra dobra
cevaplar vereceğine tutup
sokak dedikodularından
medet umuyor. Benim yok
karavandı şuydu buydu
dediği bir olaya karışmış
bir akrabam yoktur. Ama
Gökçek çamur at izi kalsın
diyerek işi şirazesinden
çıkararak başka noktalara
çekiyor. Madem Gökçek bu
konulara o kadar meraklı o
zaman eski Etimesgut
Belediye Başkanı ve şimdi
Büyükşehir'de şirket
yöneticiliği yapan Yalçın
Beyaz ile ilgili gazetelere
çarşaf çarşaf yansıyan
entrika, karı-kız muhabbetleri ile ilgili de ağzını açsın
da görelim. Şimdi
Gökçek'e soruyorum.
Kıbrıs'ta yedek subayken,
bir kantin yolsuzluğuna
bulaşan, kilosu, yaşı, boyu,
gülüşü tıpatıp sana uyan
birisini tanıyor musun,
tanımıyor musun? İş
başkası olunca her türlü
hile ve desiseden medet
umacaksın. Ama iş senin
çevrene gelince suspus olacaksın. Birisi onun
sülalesinin yaptıklarına işi
getirirse, ki asla temenni
etmiyoruz, biz de bundan
özenle aile mahremiyeti
gereği uzak duruyoruz, o
zaman hanyayı ve Konya'yı
görür Gökçek"

HER TELDEN
Mehmet BAÞTÜRK
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Bu gün dünya üzerinde inananları bulunan ve geçerli olan üç semavi din de hep
bu coğrafyada ortaya çıkmıştır. Bu dinlerin ilki olan Musevilik, dönemin en
güçlü imparatorluğu olan Mısır
Firavunlarına karşı hakkı savunmuş ve
bugünkü Filistin topraklarına yerYazısı Sayfa 3’de
leşmiştir.

-"AKP'NİN YASAKÇI
DELİ GÖMLEĞİNİ
HEVESLE GİYDİN"İçki timi kurduğu şeklindeki suçlamalar karşısında
Gökçek'in "15 yıldır içki
yasağı mı getirdim" şeklindeki sözlerine de değinen
Eryılmaz, "O zaman minik
bir soru soralım Gökçek'e
madem 15 yıldır bir şey
yapmadın, o halde böyle
bir düzenlemeyi, yasaklar
getireceği, korkular üreteceği bir düzenlemeyi neden
şimdi getirme ihtiyacı duydun. Eğer AKP'nin
Türkiye'ye son dönemlerde
giydirmeye çalıştığı
yasakçı, şantajcı deli gömleğini sende hevesle giymiş
olmasaydın böyle bir girişimde bulunmazdın ama
senin de kumaşında yasak
marka yazıyor" dedi.
-"AKP SENİ ADAY
BELİRLEME SÜRECİNE
DAHİL ETMİYOR"Eryılmaz açıklamasında,
Gökçek'in, CHP tarafından
Çankaya Belediye
Başkanlığına aday gösterilmeyeceği iddiasına yanıt
verdi. Eryılmaz, şunları
söyledi:
"Gökçek sürekli büyük
siyaset uzmanı pozlarında
geziyor, son günlerdeki
uzmanlığı ise CHP. CHP
ile ilgili olarak bayatlamış,
3. sınıf bilgilerle kendince
fetva veriyor. CHP'lilerin
Gökçek'in parti içi değerlendirmeleriyle ilgili görüşlerine karnı tok. Her
Ankaralı her CHP'li de
Gökçek'in söylediklerinin
tersinin doğru olabileceğine dair kanaat hasıl
olabiliyor. Bana tutup parti
içinde yer tayin ediyorsun.
Sen kimsin, haddini bil.
Partimizin Genel Başkanı
Sayın Deniz Baykal'ı bile
işin içine katarak şımarıklık
ediyor. Siyasi terbiye ve
nezaketten uzak olduğunu
bir kez daha gösteriyor.

CHP, Gökçek'in aklına
ihtiyaç duymayacak kadar
saygın bir partidir. Öyle ki
AKP bile senin aklına hiç
ihtiyaç duymuyor. Seni
aday belirleme sürecine
dahil etmiyor. Yani kelin
merhemi olsa önce kendi
başına sürer."
GÖKÇEK'TEN ERYILMAZ'A: İSPAT ETSİN
İSTİFA EDEYİM
Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Melih
Gökçek, Çankaya Belediye
Başkanı Muzaffer
Eryılmaz'ın Kendisine
Yönelik Olarak Kıbrıs'ta
Askerken Kantinde
Yolsuzluk Yaptığı
İddialarına Sert Tepki
Gösterdi. Gökçek, "Eğer
Böyle Bir Şey Varsa Melih
Gökçek, Dünyanın En
Şerefsiz Adamıdır. Bunu
Söyleyip de İspat Etmeyen
İnsan da Şerefsiz ve
Haysiyetsizdir. İspat Etsin
İstifa Edeyim" Dedi.
Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Melih
Gökçek, Çankaya Belediye
Başkanı Muzaffer
Eryılmaz'ın kendisine
yönelik olarak Kıbrıs'ta
askerken kantinde yolsuzluk yaptığı iddialarına sert
tepki gösterdi. Gökçek,
“Eğer böyle bir şey varsa
Melih Gökçek, dünyanın
en şerefsiz adamıdır. Bunu
söyleyip de ispat etmeyen
insan da şerefsiz ve
haysiyetsizdir. İspat etsin
istifa edeyim” dedi.
Gece Denetim Ekibi'nin
kaldırılmasına karar verdiklerini, kararın alındığı
dönemde içkili yer denetiminin söz konusu
olmadığını belirten
Gökçek, iptalin amacının
CHP'nin bu konu üzerinden
istismarda bulunmasını
önlemek olduğunu bildirdi.
Ankara Büyükşehir
Belediye Meclisi'nde
Haziran ayında alınan ve

BEYPAZARI BELEDİYESİNDEN
KİRACISI ESNAFLARA
İCRA TAKİBİ VE TAHLİYE DAVASI
Haberi Sayfa 4’d e

gece 24.00'ten sonra
faaliyet gösterecek
Denetim Ekibi kararı da
iptal edildi. Gece ekibiyle
ilgili kararın 48 saat
inceleme süresi olduğunu
ve bu sürede CHP'li
üyelerin incelemediğini
belirten Gökçek, vatandaşın kandırıldığını ifade
etti. 15 yıldan beri belediye
başkanı olduğunu, bugüne
kadar hangi meyhaneyi,
hangi barı, hangi içkili yeri
kapattığını soran Gökçek,
"Bize somut bir olay
versinler. Ben bu tip olayların özellikle belli bir
kesim tarafından siyasi
istismar vasıtası yapılacağını çok net bildiğim için
hep bu konudan kaçınmışımdır. Kararımızda da
ne diyor biliyor musunuz?
Gece 24'ten sonra faaliyet
gösteren eğlenceli yerleri,
ki bunları hiç dile getirmiyorlar, otel, market bakkal,
lokanta ve muhtelif gıda
satışı yapan büfe ve işyerlerinde itfaiye, sağlık
gürültü ve ruhsatlarında
belirtilen kapama saatlerine
uyup uymadığı yönünde
denetim yapılabilmesi için
diyor. Ve içkili veya içkisiz
hiç fark etmiyor. Böyle bir
açıklama bile yok. Sadece
eğlence yerleri değil her
yer otel de var market de
var bakkal da var. Muhtelif
gıda da var. İçkili içkisiz
demiyor dikkat edin bak.
Böyle istismar ediyorlar."
Diye konuştu.
Gökçek, 'Asıl Timi
Çankaya Belediyesi kuruyor' diyerek, gazetelerde
Çankaya Belediyesi'ne
ilişkin çıkan haber kupürlerini Meclis üyelerine gösterince CHP'li üyelerin tepkisini çekti. Gökçek'le
tartışan CHP'li üyeler daha
sonra belediye meclisini
terk etti.
Ankara Büyükşehir
Belediye Meclisi’nin

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

yapılan toplantısında
konuşan Gökçek, Çankaya
Belediye Başkanı
Eryılmaz’ın “Gökçek’e
soruyorum, Kıbrıs’ta yedek
subayken bir kantin yolsuzluğuna bulaşan kilosu,
yaşı, boyu, gülüşü sana
tıpatıp uyan birisini tanıyor
musun?” şeklindeki iddialarını sert bir şekilde
yanıtladı.
Gökçek, “Eğer böyle bir
şey varsa Melih Gökçek,
dünyanın en şerefsiz
adamıdır. Bu mahalle
dedikodusudur. İğrenç bir
dedikodudur. Bunu ispat
etmeyen insan şerefsiz ve
haysiyetsizdir. Şeref ve
haysiyetini kurtarmak istiyorsa bunu ispat etsin.
Şerefli ve haysiyetli insanlar iftira atmazlar, söylediklerini ispat ederler” dedi.
Gökçek, Eryılmaz’a yönelttiği, bir akrabasının
Beypazarı’nda bir karavanda alem yaptığı ve karavandaki bir kadının vurulduğu
şeklindeki iddiasını da
hatırlatarak, şunları söyledi: “Eryılmaz’ın bana
verdiği cevap aynen şöyle,
‘Benim karanvandı, şuydu
buyduya karışmış akrabam
yoktur. Ama Gökçek,
çamur at izi kalsın diyerek,
işi başka noktalara çekiyor’. Ben isimleriyle, saatleriyle bu olayı ispat edersem Sayın Eryılmaz
belediye başkanlığından
istifa edecek mi? Gerçi altı
ayı kalmış ama, Çankaya

şimdiden kurtulsun. Ben bu
olayı ispat edersem o istifa
etsin, o Kıbrıs’ta iddia
ettiği olayı ispat etsin, ben
istifa edeyim.”
Başkan Gökçek, geçtiğimiz
hafta düzenlediği basın
toplantısında Eryılmaz'a
yönelttiği, 'Çankaya
Belediye Başkanı'nın hem
belediye kulübünde, hem
belediye şirketlerinde yakın
zamana kadar yöneticilik
yapan bir akrabası var mı?
Bu kişiler Beypazarı'nda
karavanların içerisinde
kaldı mı? İki tane bayanla
birlikte. Bu karavanın
içerisinde alem yapıldıktan
sonra tabancalar çekilip,
bayanlar vuruldu mu? Bu
bayanlar daha sonra
Ankara'da bir hastaneye
getirildi mi? Bu bayanlara
olayın kapatılması için 2
daire verildi mi?" sorularına Eryılmaz'ın 'Benim
karanvandı, şuydu buyduya
karışmış akrabam yoktur.
Ama Gökçek, çamur at izi
kalsın diyerek, işi başka
noktalara çekiyor.' dediğini
de hatırlatan Gökçek sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben
isimleriyle, saatleriyle bu
olayı ispat edersem Sayın
Eryılmaz belediye başkanlığından istifa edecek mi?
Gerçi 6 ayı kalmış ama,
Çankaya şimdiden kurtulsun. Ben bu olayı ispat
edersem o istifa etsin, o
Kıbrıs'ta iddia ettiği olayı
ispat etsin, ben istifa edeyim."

Bina olmadığı için öğrenciler
yurtta eğitim görüyor

Açıldığı 2006 yılından bu yana Özaka Sağlık Meslek
Lisesi'nin birinci katında hizmet veren Beypazarı
Anadolu Öğretmen Lisesi, bu yıl eğitime okul binası
yapılana kadar Hacıkara Mahallesi Karapınar mevkiinde, Anadolu Lisesi'nin arkasında inşa edilen Anadolu
Öğretmen Lisesi Öğrenci Yurdu binasında hizmet verecek. Okul Müdürü Ahmet Akkol, 180 öğrencileri
bulunduğunu, okula pansiyon olarak yapılan binaya
taşındıklarını, bu binada, eğitim ve pansiyon hizmetlerinin bir arada verilmeye çalışıldığını ifade etti.
Akkol, okul binasının 2009 yılı yatırım programına
alındığını öğrendiklerini bildirdi. Binadan kaynaklanan
sıkıntıları olmadığını aktaran Akkol, "Kaymakam ve
milli eğitim müdürü, sınıf olarak düzenlenen yerleri
gezip, gördüler. Öğrenciler memnun kaldıklarını
söylediler. Şimdilik eğitimi burada sürdüreceğiz." dedi.
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İlgilisine Mektup (1)

Selâmun Aleyküm, gelir mi sesim?
Asırlardır, yüzler “gülmüyor” beyim
Dert – derman karışmış, hepsi merasim
Dost görünen bile, “bilmiyor” beyim
Telgraf çekmiştim, geldi geriye
Güneşsiz buzdağı, nasıl eriye?
Yanıldık!.. Tilkiyi kattık sürüye
Neden, hak yerini “bulmuyor” beyim?
Etrafı dolamış, ateş çemberi
Herkese sunarız, miski amberi
Selâm göndermiştim, çevirdi geri
Rüşvet değil diye, “almıyor” beyim

Günübirlik hesap ile ilerler
Haşerata, mesken olmuş kilerler
Yol yordam bilmeze, bilmem ne derler?
Bu nağmeler, bizden “çalmıyor” beyim

Tavan yaptı, “etiksiz” ahlâkımız (!)
Leylekleri, geçti bak lak lakımız
Suç dosyamız, süs yerine takımız
Yüzsüzler saçını, “yolmuyor” beyim
Kucağımda buldum, ben yükü gâmı
Mum ile ararız, biz diğerkâmı
Kalbura çevirdik, işte ahkâmı
Adalet yazıyla “gelmiyor” beyim

Pazara çıkardık, aşkı sevgiyi
Doladık dillere, türlü sövgüyü
Muhabbeti sorma, dipsiz bir kuyu
Artık Ferhat dağı “delmiyor” beyim

Boş yerinden baktım, bardağın bugün
Bana matem günü, yad ele düğün
Gönülden hasadım, eksi topyekün
Sadece susuz gül “solmuyor” beyim
Sesime kulak ver “olmuyor” beyim
Ali Rıza Malkoç

10/08/2008 Bursa

Diğerkâm: Başkalarını düşünen
Ahkâm: Hükümler
Yad : Yabancı
www.arm.web.tr

İlgilisine Mektup (2)

Sakın isyan gibi algılanmasın
Topraklar suyunu “tutmuyor” beyim
Öküzün yemine bile yetmedi
Bu yıl ürün para “etmiyor” beyim
Küresel ısınma, küresel bela
Nerede açık var, tespit evvela
Gelişmiş tarımda, okunur salâ
Arazi bol, ürün “bitmiyor” beyim

Hadi maldan geçtik, üründen daldan
Zamanı yaşamaz, bilmeyen haldan

ÞÝÝRLERÝNÝZ

Tepside sunulan, bomboş hayalden
Basiret sahibi, “tatmıyor” beyim

Gidemediğin yer, değildir senin
Ulaşımda, ağzını aç kesenin
Havadan, denizden, raydan küsenin
İşleri yolunda “gitmiyor” beyim
Balın varsa, sineğin de çok olur
Faydasız laf, geri dönen ok olur
Gurur ile yol alanlar yok olur
İbretli söz derse “yetmiyor” beyim

Gitmek ile, varmak arasında fark
Nasibin var ise,düzgün döner çark
Kaybedecek ideali yoktan kork
Hedefsiz, kuş bile “ötmüyor” beyim

Suyumuz azaldı, aha bitecek
Üç kova su kalmış, kime yetecek
Gazla dönen türbin, iflas edecek
Kimse hayırına “satmıyor” beyim

Sağlıkta kalite, artsın daha da
Eğitim, güvenlik, bir çok sahada
Nükleer de, geç kalınması hata
Bölgemizde barış “tütmüyor” beyim

Tembellik, tenperlik, tutunmaz bizde
İbret vardır, bıraktığımız izde
Ne kıştayız, ne baharda, ne güzde
Mevsimler başlıyor, “bitmiyor” beyim
Ali Rıza Malkoç 17/08/2008 Bursa
HAYDUT ADAM

Oh be!” dedi adam içinden
‘’İşte medeniyetin beşiği’‘ diye ekledi
sonra,
‘’Halkın sesisnin gümbür gümbür duyulduğu,
Baskı ve işkence gibi uygulamalarla
Bu sesin sindirilmediği ve her seçimde
Fikirlerin yeniden canlandığı yer burası’‘

‘’İstediği şeyi satın alabilir kişi
Ve lüks malları tercih edişi,
Gösterişe olan merakından değildir elbet
Kazancından haberdar etmek için herkesi’‘
Ve buna benzer şeyler mırıldanıyordu ki,

Göğsünde dayanan bir bıçakla sözü kesildi
‘’Ya paranı ya canını’‘ diye haykırdı
Yarı sarhoş bir kişi
Güpe gündüz boşlukta yayılan bu ses;
Pusuya yatmış üç hayduttan birinden
gelmişti
Fırsat bulunca tepelemek için avını
bekleyen,
Savunmasız birini kapana kıstırmayı iş edinen
Ne var ki, adam çabuk anladı
İçine düşütüğü bu tatsız durumu,

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

Alan adı tescili ve Hosting bayililiklerimizle

.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.
Domain ve Hosting Paketlerinde
Ýþte size bir Fýrsat
İnternet Hizmetleri Bayisi Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.
Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
Hostinginizi
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
FİYATLARI
B
i
z
Ýþte size fýrsat. Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin . e Transfer Edin
DÜŞÜRDÜK
İmkanlardan
Sizinde bir siteniz olsun.
Yararlanın

Fiyatları Düşürdük

700 MB Web alanı 4 GB Trafik Hızı, 50 adet 20 MB lık mail
Hosting ve Web Alan adı alımı sadece 65 YTL
Web Sitem Yok Elektronik Posta Adresi Alabilirmiyim? Evet Herkese Elektronik Posta
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

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

KÜLTÜR-EDEBÝYAT

Çıkardı ceketinin cebinden
Cüzdan yerine silahının namlusunu
Ve ateş etti
Haydutlardan birinin kemerinden sarkan
göbeğine
Ondan hiç beklenmeyecen bir öfkeyle hem
de

Hiç biri hazır değildi böyle bir sürprize
Aldığı darbeyle yıkılan bir boğa gibi
Yuvarlanırken kendi yurdunun çamurunda,
Can havli ile bağırdı arkadaşlarına
‘’Vurdu beni gavurun dölü’‘
Bu durumda yapabildikleri tek şey,
Tabanları yağlamaktı
Zaten erkekliğin yüzde doksanı kaçmaktı

Olay olup bittikten sonra
Çevredekiler yetiştiler adamın yardımına
(Zaten hep böyle olur ya)

Haydutun kan kaybettiğini görünce adam
Ambulans çağırmalarını istedi
‘’Belki de bu ülkenin geleneğidir
Yabancıları bu şekilde karşılamak’‘
Diye düşündü sonra
Ve aklına geldi
Çarşıda bu adama benzer esnafların,
Bıçak çekmek yerine,
Önce buyur edip sonra sivri bir fatura
Yardımı ile yaptıkları soygunları

Peki şimdi ne yapmalı
Böyle inlerken bırakamazdı ya adamı
‘’Biriniz bir bez verinde kanını durduralım’‘

Ancak, meraklılar daha yardım etmeden
Haykırdı can çekişen haydur adam
‘’Dokunmayın bana! boku yedik nasılsa!
Bırakında rahat rahat öleyim
Akacak kan damarda durmazmış
Ve kalbimden çekildikçe...
Ve artık soluk alamaz olduğumda...’‘
dedi ve öldü

Alıp götürmüştü onu dünmyadan
Yaşarken nam salmış bir yiğidi kim vardı
ki,
Gününü gün etmekte haydut adamın
üstüne,
Kafayı çekmekte, kavga etmekte kim
vardı?
Kapkaçta, kumarda, bar kızlarıyla yatmakta
Kim vardı haydur adamın üstüne?

Ancak şimdi haydut adam yok,
Öyleyse bırakalım artık haydur adamı
Ölmelidir yiğitler Tanrı’nın yardımıyla
Su testisi değil midir kırılan su yolunda
Onur Sezgin ( şiir’in peygamberi)
23.02.2007
ÖLÜLER DİRİLEBİLSEYDİ EĞER

Ölüme çare bulunabilseydi eğer
(Ki, bu mümkün değil) en azından şimdi
Farzedelim ki bir ölü
Dönebilseydi geriye
Kim olursa olsun o dirilen
Ne olursa olsun daha önceki yaşamı,
Tekrarlanacaktır bir kez daha
Dirilişi karşısında dökülen gözyaşları

Gideceği ilk yer olacaktır.
Artık kendisinin olmayan evi
Kahredebilir belki onu görecekleri
Kaybetmenin vereceği acıdan da acı belki
Yaşadığı yerin bir enkaza dönmesi

Gezinir yine bir türlü kopamadığı enkazını
anlar o zaman
Tek başına yürümenin yalnızlığını
İbresi bozulmuş bir pusula gibi hep aynı
yönde
Bir hpşgeldin sözü bile duymadan hemde.

Onur sezgin 12.09.2006

MEDYA MAYMUNLARINA SESLENİŞ

Kendine bir kahraman
Ya da bir idol yaratma özlemi belki
Her gün bir yenisi çıkıyor oysa ki
Kendileri için övgüler diziyor gazete
manşetleri
Ta ki, zaman gösterene kadar acı gerçekleri

HOSTİNG
FİYATLARI
ALAN ADI
TESCİLİ
Hemde 700 MB
ARTIK HERKESE
65 YTL

BU FIRSAT
KAÇMAZ
TEL:762 51 63

Üzerime vazife değil karalamak böyleleri
Her biri marka olup tuttu baş köşeleri
Hülya, Fulya, Süreyya
Ali, Veli, Selami;
Şiirime ancak uyak oldu isimleri...
Onur sezgin(şiir’in peygamberi) 31.12.2004

O K IZ İÇ İN
Gözlerinin içi gülüyordu dersem
Haksızlık etmiş olurum ne de olsa,
Her zaman gülerdi gözlerinin içi

Yanakları pespembeydi diyemem
Sormayın neden diye
Çünkü gölge düşerdi diğer güzelliklerine,
Hele onu yaratanın hünerine

Bakışları bir anlıktı
Ve ateş saçardı insanın kalbine
Bir dakikayı geçse eminim yakıp kül ederdi
Göz kırpmalarıysa bir yelpazenin serinliği
gibiydi,
Ne var ki, yok edemezdi yine de alevlerini

Böyle bir ateşi ancak,
Gözyaşları söndürebilirdi
Beklenmedik bir çatlaktan süzülerek akan
su gibi.
Onur Sezgin 12.11.2006
O B E N İM İŞ T E
Gözlerin beni eğer ararsa.
Kalbin benim için yanarsa.
Yorganın benim sardığım gibi seni sararsa.
Anlaki ben geldim o benim işte.

O gece yıldızlar tek tek kayarsa.
Kulakların sevdiğimi çınlarsa.
Sürdüğün dudaktaki rujun çıkarsa.
Anlaki ben geldim o benim işte.

Beynin hayallere girerse.
Ellerin titreyip başın dönerse.
Gözyaşını gülücükler silerse.
Anlaki ben geldim o benim işte.

Aynalar bile sana gülerse.
Gözlerin bir anda yaşla dolarsa.
Dudakların kıpır kıpır olursa.
Anlaki ben geldim o benim işte.

Evinin kapısı gece çalarsa.
Saatin zamanın beni ararsa.
Bir damla yağmur içeriye düşerse.
Anlaki ben geldim o benim işte.
Erzurumlu Şair Çetin AVCI
SEN BAŞKASIN YAR
Tanımam dünyada başka birini.
Seviyorum tatlı esmer gülünü.
Elbet tutacak birgün elimi.
Bilirim sen başkasın yar.

Her ilde bir başka sevgili buldum.
Gelipte istanbulda ben seni gördüm.
Sayende sevmezken sevdalı oldum.
Anladım sen başkasın bana yar.

Boş kalan kollarıma seni doladım.
Seninle güldüm senle ağladım.
Bütün umudumu sana bağladım.
Sen bana başkasın anladım yar.

Geceler uyu dedi uyuyamadım.
Sevgimi dünyaya duyuramadım.
Kendimi bu defa anlayamadım.
Anladığım sensin; Sen başkasın yar.
Erzurumlu Şair Çetin AVCI

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.

Tüm ilanlarınız için www.beypazari lan.com sitemiz yayına girdi.
İLANLARINIZI ÜCRETSİZ YAYINLAYABİLİRSİNİZ.
Emlak ilanlarınız için www.beypazariemlak.com sitemiz
çok yakında aktif olarak bölge halkımızın hizmetine girecek.
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FORUM
İKTİDAR HIRSI

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Hepimiz iktidar hırsının ne olduğunu ve nelere
sebep olduğunu biliriz.
İktidar hırsının gizli açılımı nedir biliyor musunuz?.
İktidar hırsı aslında Tanrının görevini üstlenmektir.
Tanrı gibi davranmak ve tanrının kurduğu düzeni
bozmaktır iktidar hırsı.
İktidar gücünü (Kamu gücü) kendi gücü sayıp istediklerini yapmak ve yaptırmaktır iktidar hırsı.
Başkalarının doğruları olmaz sadece kendi doğruları vardır iktidar hırsının sahibinde. Bu yüzden
yanlış yaptığını göremezler. Birileri yanlış yapıyorsun dediğinde onu da kendine düşman bilirler ve
ona da boyun eğdirmenin veya yok etmenin yolları
ve davranışları içinde bulurlar kendilerini.
Övülmeyi çok severler, eleştirilmekten hiç hoşlanmazlar. Tepeden bakarlar, en büyük onlardır. Halkı
teba olarak görürler. Açık oturum ve tartışma
ortamlarında göremezsiniz onları. Çünkü tartışılacak konu yoktur. Onların doğruları tartışılamaz.
Adalet onlardır. Herkese adalet dağıtılır.
Adaletsizlikte bile onlara göre bir adalet anlayışı
vardır.
Dedik ya tanrının görevini üstenmektir bu davranış
biçimi.
Sonra ne mi olur?.. Zalimlik ortaya çıkar ve adalet
dedikleri adaletsizliktir. Tüm dünya düzeni birden
bozulur. Bozulan dünya düzeninde hayvanlar alemi
de zarar görür, şehirlerde zarar görür. Yöneten
anlayış, her şeyin en doğrusunu yapmış ve herkese,
hatta hayvanlara bile rahat ve huzurlu ortamlar
hazırlamıştır. Bu ortamlardan rahatsız olanlar
nankörlerdir!.. Bu huzurdan rahatsız olanlar huzur
bozuculardır ve yok edilmelidirler. Böylece devam
eder gider, taki düzeni bozulanlar, hayatlarını
devam ettirmek isteyenler ortak noktada birleşip
yeter artık deyinceye kadar.
İktidar hırsı olanların düşüşü de çok kolay olur.
Düşmeleri başkalarına benzemez. Tepetaklak giderler ve kimse acımaz. Düştükleri yerden kaldırmak
bile istemezler. Verilen ve yaşatılan acılardan
dolayı üzerinden yürüyüp gitmek isterler. Onların
sonu çiğnenmektir!.. Çok az kişi arkalarından bakar
onların.
Allah aşkına ne dir bu iktidar hırsı, bırakın dünya
düzenini bozmayı. İnsanların huzurunu bozmayı.
Keşke insanları yöneten bir sistem hiç olmasa.
insanlar kendi kendilerini yönetecek sistemi bulabilseler. Sadece tanrının kurduğu sistem içinde her
kes huzurlu ve mutlu yaşıyabilse...
Ama insan olan her yerde bir yönetim anlayışı
ortaya çıkmaktadır. iki kişi de olsa biri birini yönetmek isteme arzusu hep var olmuştur. Kalabalıklarda
ise hep bir yönetici aranmıştır ve o yöneticinin
eline her şey teslim edilmiştir. Toplumun olduğu
yerde elbette sistemi korumak için yöneticiler
olmalı mutlaka. Ama var olan sistemi koruyarak,
iktidar hırsı içine düşmeden, herkesin hakkını koruyarak, sistemin devamını sağlamak en güzeli değilmi. Yoksa içindeki gemi ile hep beraber batmaz
mıyız?.. Sistemi korumak için gelenlerin, kendi
iktidar hırsları için sistemi kullanmaları huzuru ve
adaleti tesis edermi?.. Düzen bozulmaz mı?!..
Bozulan düzende kim rahat olabilir?.. İktidar hırsı
olanlar da bile hep huzursuzluk var olup gidecektir.
Huzursuzluğunu gidermek içinde sürekli yeni
düzenlemeler yapıp kendine göre bir sistem kuracak ve tanrının görevini üstlenecektir. Tanrı olmaya
çalışan tanrıcılardan Allah’a sığınırım.

12 Eylül 2008 Cuma YIL:4 SAYI:194

Gazi Gün düzalp Ýþ Merkezi P. Katý No: 7-32 Beypazarý
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 Cep:0.532.557 98 53

Ýmtiyaz Sahibi:Orta Anadolu Gazetecilik A.Þ. adýna Kemal Çelen
Genel Yayýn Yönetmeni : Kemal Ç ELEN
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Murat ÇELEN
Sayfa Editörü
Seyithan Melih BİNGÖL

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerin e
uymaya söz vermiþtir.
Gazetemizde yayýnlanan yazýlar
yazarlarýný baðlar.
Gazetemizde yayýn lan an yazý haber
ve fotoðraflarýn her türlü telif hakký
Orta Anadolu Gazetecilik A.Þ.’ye aittir.
Ýzin alýnmadan, kaynak dahi gösterilerek
iktibas edilemez.
Dizgi: Ort a An adolu A.Þ.
Tel- Fax:762 51 63 Beypazarý
Baský:Ren k İş Matbaası
Tel-Fax:763 12 76 Beypazarý/Ank.

Haber Koordinatörü:
Şükran ÇELEN
Muhabirler
Nihat UÇAR-Tarık AKYILDIZ
Nallýhan Temsilcisi
Hasan OLUM
Çayýrhan Temsilcisi
Ayhan DEMÝRÇELÝK
Sincan &Yenikent Temsilcisi
Musa UYSAL
Güdül Temsilcisi
Bünyamin AFÞAR
Kýbrýscýk Temsilcisi
Ýsa BÝLGÝN
Seben Temsilcisi
Çetin BÝLEN

REKLAM VE ABONE FÝATLARIMIZ
Tam Sayfa (SB)
1.500 YTL
Yarým Sayfa (SB)
750 YTL
Çeyrek Sayfa (SB)
375 YTL
Kartvizit Reklam (SB)
30 YTL
Resmi Ýlanlar St/cm
6 YTL
Kongre Ýlanlarý
60 YTL
Sosyal ilanlar
60 YTL

HABER-İLAN

BİR TARİH YOK EDİLDİ
12 Eylül 2008 Cuma

Eski Arnavut Kaldırımları Söküldü, yeni taş kaldırımlar döşendi

ESKİ ARNAVUT
KALDIRIMLI TAŞ
SOKAKLAR ŞİMDİ
YERİNİ KIRMA
KÜÇÜK TAŞ SOKAKLARA BIRAKTI
Tarihi mekanlarımız
arasında kalan ve buram
buram tarih kokan dar
Beypazarı sokakları
Arnavut Kaldırımı
mimarisinde yapılmıştır.
Beypazarı çarşı içi dar
sokaklarında Zemin
serttir. Bu sert zeminde
yüzyıllardır insanlar
yürüyor ve koşuyorlar
kütür kütür. Boşuna
dayanmıyor yüzyıllarca
Arnavut Kaldırım
taşları. Güzelim
Beypazarı’nın, tüm
çarşının 4 bir yanında
da Arnavut Kaldırımı
vardı. Mistik bir hava
katardı Beypazarı’na.
Önceleri geldi TEK
kazdı. Sonra da geldi
Telekom kazdı.
Şimdilerde tamamen
kayboldular gittiler
mistik bir hareketle.
Dramatik bir şekilde tez
vakitte söktüler yolların
cigerlerini. Derken yollar mı insanlar mı harap
oldu bilinmez. Sonuçta
memleketimden yol
manzaraları dediler.
Bizde yuttuk.!
Bir tarih yok oldu ve
yeniden bir tarih yazıldı
Beypazarı’nda. Ve yeni
tarih yazılmaya da
devam edeceğe benziyor.
Beypazarı, çıkmaz
sokakları ve Tarihi
Osmanlı Çarşısı,
Arnavut kaldırımları ile
gelen turistlerin ilgisini
çekiyor ahşap evleri ile,
gümüşü, semeri ve
berberleri ile bütünlük
arzediyordu Beypazarı.
Önce antika dükkanındaki berberi kaybettik.

Sonra semerciyi, göveçci İsmet derken şimdi de
Arnavut kaldırımlarımızı kaybettik.
Beypazarında bir tarih
öldü ve yerine 21.
yüzyılın taş kırma
makineleri ile kırılan
daha küçük kırma taşlar
döşendi aynı yerlerine
ve adına yine arnavut
kaldırımı dendi. Arnavut
kaldırımlarını görmesek
yeni döşenenlere de
arnavut kaldırımı denmesini yutacaz.
Arnavut kaldırımları
sadece maziyi,
terkedilmişliği yaşayıp
eski yapılara arkadaşlık
yapmazlar. Bazen bir
sokak satıcısına bazende
bir çocuga eşlik ederler.
Eski yapıların gölgeleri
arasında, ayakkabıcı,
gümüşcü dükkanlarından gelen çekiç sesleri,
göveç fırınından gelen
etli göveç kokusu,
ekmek fırınından gelen
simit kokuları arasında
yaşayan çoçuklara eşlik
eder bu yollar.
Arnavut kaldırımı
döşenmiş bu yollarda
çırakların toz kalkmasın
diye günlük suladıkları
arnavut kaldırımlı çarşı
içindeki büyük
camekanlı, dışarıda
fındık, fıstık ve leblebi
çuvalları duran şekerci
dükkanındaki ustasına
sabah çayını söylemek
için koşarak giderdi
çıraklar arnavut
kaldırımlı yollardan çay
ocağına.
Araçların bu yolları
fazla tercih etmemeleri,
neredeyse her evde
birkaç çocuk olmasına
rağmen parkı olmayan
bu semtlerde evde
sıkılan çocuklar için
oyun alanı olmayı
arnavut kaldırımlı yollar

üstlenirdi. Çok uzun
yıllar dayanır bu yollar.
Üzerinden tomruk yüklü
kamyonlar bile geçti yıllarca bir santim oynamadı eski arnavut
kaldırımları. Olması
gerekenin düşü bittiğinde, olacağı yaşıyoruz... hepimiz.
Tüm Osmanlıda 1869
yılında belediye teşkilâtının kurulmasıyla
şehir içi yollar, o dönemin geleneği olarak
"Arnavut kaldırımı"
şeklinde taşlarla döşenmiştir. Tüm ülkede uzun
ömürlü oluşu ve suyu
üzerinde tutması ve
temizliğinin kolay oluşu
nedeniyle Arnavutlu
ustaların çalışarak
döşediği ve bu yüzden
adına Arnavut Kaldırımı
adı verilen Osmanlı
kaldırımları o günlerden
günümüze bozulmadan
gelebildi.
ARNAVUT
KALDIRIMI
Belirli bir pattern
gözetilmeden gömülmüş
olan kare taşlardan
oluşan kaldırım.
Osmanlı zamanında
İstanbul kaldırımlarının
çoğunun arnavut işçiler
tarafindan yapılmış
olmasından ötürü bu
şekilde isimlendirilmiştir.
Gazete haberlerinde ve
internet sitelerinde
yüzlerce yerde yayında
olan aşağıda kaleme alınan sözlerde artık tarih
oldu.
‘’İki tarafında dükkanları ve Arnavut
kaldırımlı sokaklarıyla
günübirlik geziler için
biçilmiş kaftan
Beypazarı. Giderken
yanınıza almanız
gerekenler; rahat bir
ayakkabı, fotoğraf maki-

nası ve boş bir mide.
Günün sonunda hepsi
tıkabasa dolu olarak
döneceğinize garanti
veriyoruz.
''Şu anda Beypazarı'nda
tarihi konakların yanı
sıra aslına uygun olarak
restore edilip tamamlanan 30 sokak bulunuyor. Bu sokaklar arasında
bulunan apartmanlara da
ahşap görüntü verilerek
bütünlük sağlanmış
durumda. Tamamına
yakınında oturulan tarihi
evlerde, dolayısıyla eski
kültür de devam ediyor.
Konakların yanı sıra
200 yıllık bir tarihe
sahip 600 dükkan kapasiteli Beypazarı Çarşısı
da var Bu çarşıyı da
restorasyon çalışmaları
kapsamına alarak işletmelere açmayı planlayan Beypazarı
Belediyesi Beypazarı ile
özdeşleşen Arnavut
Kaldırımlarını sökerek
bir tarihin yok olmasına
sebep oldu. Yerine yine
taşdan kaldırımlar döşedi ama eski kaldırımlarım yerini tutmayan
ağır tonajlı araçlar
geldiğinde oynak
zeminli kaldırımlar oldu
ve şimdilerde ise
taşların açık olan
aralarına şehrin artıkları,
sigara izmaritleri toz ve
kağıt gibi atıklar dolmuş
durumda. Türkiye'nin
geçmişi ve geleceği
arasında köprü kuran
Arnavut Kaldırımları
Tarihi şehirlerin hepsinde var. Özellikle
İstanbul ve Beypazarı
öne çıkan yerler. Bu tarihi mirasa sahip çıkalım
derken mirasın ciğerlerini söküp yerine suni
ciğer takmaya benzer
bir uygulama ile altını
çalıp yerine gümüş para

koyarak hırsızlığı gizlemek gibi bir şey oldu
Beypazarı arnavut
Kaldırımlarının
sökülmesi.
Bütün bu rengarenk
dünya, arnavut kaldırımlı dar çarşı sokakları ve
teorik olarak istediğiniz
kadar yiyebileceğiniz
fındık, fıstık ve çikolata
o yaşlardaki bir çocuk
için tek anlama geliyordu: cennet.
Arnavut kaldırımları
yerini anlamsız ve kişiliksiz bir asfalta bırakmıştı.
Arnavut Kaldırımlarının
sökülmesi, yaşadıklarımız ve yaşanan
arasındaki uçurumu
görmeye benzer bir
duygu kapladı bende.
SAFRANBOLUDA
ARNAVUT
KALDIRIMLARI
ONARILDI
BEYPAZARINDA
SÖKÜLÜP YERİNE
BAŞKA TAŞ
DÖŞENDİ.
1975 yılında Anıtlar
Yüksek Kurulunun
Safranbolu’yu kentsel
sit ilan etmesi ile
akademik düzeyde
başlayan kente olan ilgi,
zamanla ülkemiz sınırlarının dışına taşmıştır.
90’lı yılların başından
bu yana küçük ve orta
ölçekli turistik tesislerin
oluşumu ile turizm ilçe
ekonomisindeki yerini
hissettirmeye başlamış,
terk edilen konaklar,
otel, lokanta gibi
işlevlerle yaşama
dönüştürülmüş, bozulan
arnavut kaldırımları
yeniden yapılmış, anıtsal eserler restore edilmeye başlanmış, kaybolmak üzere olan el sanatları turistik amaçla
yeniden canlılık kazan-

İ LA N
BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin muhtelif yerlerinde bulunan işyerlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c ve 45-49
Maddeleri gereğince Açık Teklif Artırma Suretiyle hazırlanacak şartnameler dahilinde Belediye Başkan Odasında Belediye Encümeni
huzurunda 22.09.2008 Pazartesi günü aşağıda karşılarında belirtilen saatlerde ve muhammen bedel üzerinden ihale ile kiraya verilmelerine.
Birinci ihalede talipli çıkmadığı takdirde, ikinci ihalenin 29.09.2008 Pazartesi günü aynı yer, şekil, şart ve saatte yeniden yapılmasına.

S.NO İŞYERİNİN ADRESİ

MUHAMMEN
BEDELİ (YTL)

SAATİ

% 3 GEÇİCİ
TEMİNAT

1
Belediye İşhanı WC
40,00
14:00
144,00 YTL
2
Beypazarı İlköğretim Yanı Büfe Yeri
125,00
14:05
450,00 YTL
3
Hacıkara Köprüsü Yanı Büfe Yeri
85,00
14:10
306,00 YTL
4
Alparslan Türkeş Bulvarı Halı Saha Yeri
170,00
14:15
612,00 YTL
5
Kasaplar Hali Altı WC
70,00
14:20
252,00 YTL
6
Belediye İş Hanı No:54
425,00
14:25
1530,00 YTL
7
Belediye İş Hanı No:66
340,00
14:30
1224,00 YTL
8
Belediye Yeni İş Hanı No:5
85,00
14:35
306,00 YTL
9
Dr İsmet Bilgiç İş Merkezi No:27
250,00
14:40
900,00 YTL
10
Kasaplar Hali Altı No:7
135,00
14:45
486,00 YTL
Teminatlar ihale saatinden evvel Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacaktır. Şartnameler Belediye Emlak Servisinden temin
edilebilir
İlan olunur.

İ LA N
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisinin 02/09/2008 tarih ve 2008/18.102-2008/18.107sayılı kararları ile, 3194 Sayılı İmar
Kanununun 8/b maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddesine göre onaylanan imar plan tadilatları 10/09/2008 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1-İlçenin Hacıkara Mahallesi, 95 ada 98 nolu parselde tarımsal amaçlı imar planın yapılması
2-İlçenin Ayvaşık Mahallesi, 943 ada 3 nolu parselde plan tadilatı.

mıştır.
Sokak sağlıklaştırması
yapılan sit alanlarında
arnavut kaldırımı kullanılıyor. Çünkü hep hep
geçmişi hatırlatıyor.
Çakır Taş, Arnavut
kaldırımlarının
yapılışında kullanılan
volkanik sert taın adına
deniyor. Arnavut
kaldırımı, desenden
bağımsız, belli büyüklükteki taşlarla kaplanmış yaya yürüyüş yollarıdır. Yağmur sularının
taşların arasından
akmasına izin verdiği
için yoğun yağış alan
bölgelerde kullanımı
yaygındır. Ayrıca altyapı
kazılarının yoğun
olduğu dönemlerde,
sökülmesi ve tekrar
döşenmesi kolay olduğu
için de tercih edilir.
Asfalt olmadığı zamanlarda, önemli ticaret yolları buna benzer
teknikler kullanılarak
döşenmiştir.
Yağmur sularının yoldan
alınması kullanım
amacıdır.Kilit Taşları
düzgün döşenmiş,
yüzeyleri daha düzgün,
derzleri daha dar olduğu
için topuklar için bir
sorun oluşturmamaktadır. Ama Beypazarına
döşenen yeni taşlar
topuklu ayakkabıları geç
düz ayakkabılar için bile
sorun olmaktadır. Berbat
bir yürüme alanı oluyor.
Düz taban giydiyseniz
evet belki sorun olmuyor ama topuklu
ayakkabı ile tam bir
işkence. 10 metre
yürüdüğünüz bir alanda
en az 3 kere topuğunuz
takılıyor. Bunu ben
söylemiyorum. İlçeyi
ziyarete gelenlerden
duyuyoruz.
Bakınız Ünye için
Av Kadir Özdemir
Arnavut Kaldırımı
hakkında ne düşünüyor.
Ünye için tavsiyelerinde
neyi öne çıkarıyor birlikte okuyalım. ‘’İzmir
Belediyesine satılan eski
Arnavut kaldırım taşları
milyon misli fiyatla
oradan geri alınır.. Bu
olmazsa eskiye benzer
taşlarla döşenmelidir..
Latife kabilinden
gelebilir ama hakikaten
bu çok önemli bir
detay…‘’
Beypazarına halkımızın
seçeceği ilk Belediye
Başkanı inşallah sökülen
kaldırımları tekrar yerine
koyar ve eski tarih
yeniden canlanır.
Beklentimiz bu. Tarih
yok olmasın.
Araştırmacı Gazeteci
Yazar Kemal ÇELEN

ARPACI
EMLAK İNŞAAT

Her Telden

3

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ
2

Mehmet BAŞTÜRK

Bu gün dünya üzerinde inananları bulunan ve geçerli olan
üç semavi din de hep bu coğrafyada ortaya çıkmıştır. Bu
dinlerin ilki olan Musevilik, dönemin en güçlü imparatorluğu olan Mısır Firavunlarına karşı hakkı savunmuş ve
bugünkü Filistin topraklarına yerleşmiştir. Bu topraklar
üzerinde kurdukları ve Süleyman peygamberin krallığı
döneminde dünya hâkimiyetini ele geçirdikleri “İsrail”
devletinin hala özlemini çekmektedirler. Musevilerin
bugün adına “Siyonizm” dedikleri ideallerinin amacı
“Arz-ı Mev-ud” dedikleri ve Fırat ile Nil nehri arasındaki
topraklar üzerinde kurmayı düşündükleri büyük devletin
sınırları bu Orta Doğu coğrafyası içerisinde yer almaktadır.
Yine döneminin en güçlü imparatorluğu olan Roma
İmparatorluğu, gücünün zirvesinde bulunduğu bir
dönemde İsa Peygamber bu coğrafyada ortaya çıkmıştır.
Kendisi hayatta iken her ne kadar kendisine inananların
sayısını 12’den yukarıya çıkaramamış olsa da bu ilk
Hıristiyanlara her türlü eziyet ve işkenceyi yapan
Romalılar, zaman içerisinde Hıristiyanlığı kabul ederek bu
dinin temsilcisi misyonunu üstlenmişlerdir. Bu misyonun
gerçekleştiği coğrafya da yine Ortadoğu’dur.
Üçüncü semavi din olan İslamiyet de yine bu topraklarda
ortaya çıkmış kısa sürede batıda Atlas Okyanusuna doğuda ise Mevaraünnehir’e ulaşmışlardır. Bu harekâtın
merkezide yine Ortadoğu’dur. Tarihi süreç içerisinde
gerek dinler arası gerekse din dışı sebeplerden dolayı bu
topraklarda sayısız savaşlar olmuştur. Din savaşları için
Orta Çağda yapılan haçlı savaşları örnek gösterilebilir.
Fakat burada unutulmaması gereken bir gerçek vardır ki,
o gerçekte haçlı seferleri gerçekten Orta Çağda sona ermiş
midir? Bu soruya inanarak evet demek için insanın aklı
melekesini yitirmiş olması gerekmektedir. Çünkü
günümüzde dünyanın süper gücü olduğu söylenen
ABD’nin Başkanı olan George W Bush 14.09.2001 Pazar
günü akşamı yeni “Haçlı” seferlerinden bahsetmiştir. Biz
şunu biliyoruz ki Hıristiyan güçlerin birleşerek
Müslümanları top yekûn ortadan kaldırmak için yaptıkları
savaşa “Haçlı” savaşları denmektedir.
Orta Doğu dediğimiz coğrafya İslam Dininin geldiği günden itibaren Müslümanların elinde bulunmaktadır. Her ne
kadar Müslümanlar kendi inançlarından olmayan, diğer
inanç sahibi insanların bütün hak ve hürriyetlerini
sağlamış olsalar da, bilhassa 15.yy.dan sonra başlayan
emperyalist yayımcılık sayesinde Batılı emperyalist güçler
bu bölgeye hâkim olabilmek için Müslüman olmayan
insanları yanlarına çekmeye çalışarak bir arada yaşadıkları
Müslümanlara karşı daima kışkırtmışlardır. Haçlı seferleri
de zaten bu amaçla başlamıştır, fakat ilk üç, dört seferde
hedeflerine ulaşamayan haçlı orduları daha sonra kendi
dindaşlarını katledip mallarını yağma etmişlerdir. Bu
durumda bütün çıplaklığıyla bir gerçeği gözlerimizin
önüne sermektedir. O da haçlı zihniyetinin kutsal değerleri
istismar ederek asıl amaçlarının yağma ve talan olduğu
gerçeği…
Fakat bu coğrafyanın asıl önemi stratejik konumundan
ve 19. yüzyılda keşfedilen petrol madeninin zenginliğinden kaynaklanmaktadır. 20. yüzyılda dünya insanlarının
en fazla ihtiyaç duyduğu yeraltı zenginliğinin merkez üssü
bu bölgedir. Yine insanların (bilhassa gelişmiş ülkelerin)
gelecekte en fazla ihtiyaç duyacakları madenlerin başında
gelen Bor ve Toryum madenide bu bölgededir. Burada
şunu ifade etmemiz gerekmektedir ki; Petrol zenginliği
Müslüman Arap ülkelerinin ellerinde, bor ve toryum
zenginliği ise Müslüman Türkiye’nin elinde bulunmaktadır. İşte bu yeraltı zenginliğine, bölgenin stratejik önemi
de eklenince Ortadoğu bölgesinin önem ve değeri kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
Bu nedenlerden dolayı tarihi süreç içerisinde kendisini
güçlü gören milletler ve devletler hep bu bölgeye hâkim
olmanın mücadelesini vermişlerdir. Bu mücadele bazen
doğrudan bölgeye hâkim olma, bilhassa 20. yüzyılda bölgeyi sömürgeleştirerek hâkim olma şeklinde gerçekleşmiştir. Fakat 21. yüzyılın başlamasıyla birlikte bölgeye
sömürgeleştirme şeklinde hâkim olmayı tercih edenler
bunu yeterli bulmamışlardır ki; tekrar bölgeye askeri
güçle hâkim olma metodunu benimsemiş gözükmektedirler. Bu durumu ortaya çıkaran en önemli etken ise 20.
yüzyılın sonlarına doğru 1990 yılında Varşova Paktının
dağılması ve dünyanın tek kutuplu olarak kalmasıdır.
Devamı haftaya

www.beypazariemlakci.com
yasararpaci@beypazariemlakci.com

Yaşar ARPACI

Ev-Arsa-Daire-Arazi-İşyeri
Alınır Satılır ve kiralanır.
İnşaat İşleri-Plan-Proje-İş Takibi

Tel:762 65 28 Gsm:0.532.737 57 60

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA AFÝÞ
SÝPARÝÞLERÝNÝZ ÝÇÝN
ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
12 Eylül 2008 Cuma Yýl:4 Sayý:194 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53

İCRA TAKİBİ VE TAHLİYE
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

BEYPAZARI BELEDİYESİNDEN KİRACISI ESNAFLARA
Beypazarı Belediyesi
yaklaşık 6,5 trilyon borcunu ödeyemediği için
borçlarından dolayı
2006 yılında icra takibine uğramış, bankalardaki hesaplarına bloke
konmuştu. En son SSK
ya olan borçlarından
dolayı Gazi gündüzalp
İş Merkezindeki işyerlerini teminat gösteren
Beypazarı Belediyesi
son aylarda kiracısı
bulunan esnafları hedef
seçti. Belediye kira borcunu ödeyemeyen
esnaflara hem icra takibi yapmakta hem de
işyerlerinden tahliye
etmekte. Beypazarı
Ziraat Odası başta
olmak üzere bir çok
esnaf kira borcundan
dolayı hem icraya
uğradı hem de işyerlerinden tahliye edildi.

tulduğu belirtildi.
Esnaflar ise
‘Beypazarı’nda 3 yıldır
ticari faaliyette bir durgunluk olduğu ve iş
yokluğu nedeniyle işyerinin rutin giderlerinden olan elektrik,
su, telefon, KDV ,
vergi, muhasebeci gibi
giderlerin bile karşılanmasında zorluk
yaşandığı’ belirtilerek
‘bu sıkıntıya birde kira
borcu nedeniyle
Belediyenin icra takibi
yapması
Beypazarı’ndaki küçük
esnafı ve KOBİ’leri
bitirme noktasına getirmiştir.’ dediler. Bu
durum devam ederse bir
çok esnafın
Beypazarı’nda kendiliğinden kepenk kapatacağı konuşuluyor.
Gazeteci Yazar Kemal
Çelen Belediyenin bu
Beypazarı Belediyesi
uygulamasını eleştirdi.
kira alacaklarını tahsil
Beypazarı Gazeteciler
etmek için esnafa
Derneği Başkan
acımıyor. Belediye ye
Yardımcısı ve 2004 yılı
kira borcu olan
Saadet Partisi Belediye
esnaflara Belediye
Başkan adayı olan
Avukatı Alaattin Yıldız
Gazeteci Yazar Kemal
tarafından icra takibi
Çelen Belediyenin son
yapılarak borçların tahaylarda yoğun olarak
sil edilmeye başlandığı,
esnafı icraya koyborcu olanların
duğunu belirterek bu
borçlarını daha erken
konuda da Belediyenin
tahsil etmek için ise
yanlı davrandığını açıkesnafın dükkanlardan
ladı; ‘’Belediyenin
tahliye yazısı ve
kiracısı olup yanmahkemeye dava açıldaşlarından 15.000
ması ile esnafın korkulYTL ye yakın borcu
FOTOÐRAF
ALBÜMÜNÜZDEKÝ TÜM
FOTOÐRAFLARINIZ
VCD - DVD ALBÜM HALÝNE
GETÝRÝLÝR.
1 CD ALBÜM 130 YTL.

DÜĞÜN SÜNNET NİŞAN
VİDEO KASETLERİNİZ
CD YE AKTARILIR

ORTA ANADOLU REKLAMCILIK A.Þ.

Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32

Tel: 762 51 63 Fax: 762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA

Kemal ÇELEN Gsm: 0.532.557 98 53

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL
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olanlar var biliyoruz ve
icraya onlar konulmadılar. 2007 yılından
bu güne Belediye istediklerini icraya koyuyor
ama MHP li bilinen
bazı işyerlerinde ki
kiracıların iki yıldır
kiralarını ödemediklerini biliyoruz. Bunlara
icra takibi yapılmıyor,
yakınlarını kayır,
muhalifleri ez
anlayışıyla kayırmaca
siyaset uygulanırken,
bazılarına ise 5-8 aylık
kira borcu için icra takibine geçiliyor ve üstelik de tahliye davası
açılıyor. Özellikle
başkana uzak duran ve
başkana siyasi muhalif
olan esnafların icra takibine uğraması kafalarda, muhalefeti baskıcı
siyasi uygulamalarla
susturma izlenimini vermekte ve bu uygulamayla yandaş olmayanları da yanına çekme
politikası uygulanmaktadır. Kamu gücü kullanılmaktadır.
Mesela şirketimize ait
8 aylık kira borcu vardı.
Toplam 4 işyeri için 8
aylık ödenmeyen kira
borcu 3500 YTL idi.
Gecikme zamları ile
3900 YTL olarak 2007
yılında icraya verildik.
Biz ödeme emrini alır
almaz iki taksitte bu
borcu ve avukat ücreti
ve icra masraflarını
ödedik. Aradan 1 yıl
bile geçmedi yine 2,210
YTL borç için yine icra
takibi yapıldı. İşsizliğe
ve durgunluğa rağmen
borcumuzu ödeme
gayreti içinde iken
belediye hem icra takibi
hemde tahliye davası
açma girişiminin esnaf
üzerinde baskı amaçlı
olduğu düşüncesindey-

im. Tahliye esnafa baskı
amaçlı koz olarak kullanılıyor.
Olay siyasi boyutta bize
göre. Değilse neden 20
milyar borcu olduğunu
bildiğimiz esnaflara bu
güne kadar icra takibi
yapılmadı merak
içindeyiz.
İçişleri Bakanlığına bu
konudaki bilgi ve belgelerimizide gönderip
şikayetçi olabiliriz. Bu
güne kadar olmadık
ama bu günlerde böyle
bir dilekçe gönderebiliriz. Belediyenin
amacının üzüm yemek
değil bağcıyı dövmek
olduğu kanati doğmaktadır. Kira borcumuza
karşı bu hafta içinde
gönderilen icra takibinin arkasından tahliye
davası açılacağınıda
biliyoruz. Biz de
hakkımızı kanuni haklarımız içinde arayacağız.
Belediye ye 3 işyerinin
kirası 2210 YTL borcumuz kalmışken hem
icra takibi hem de
tahliye davası açılırken,
bizden 10 kat fazla yaklaşık 20.000 YTL,
11.000 YTL, 12.700
YTl 7500 YTL gibi kira
borcu olanlarla iki
yıldır kira ödemeyen
esnaflarımıza icra takibi yapılmaması arasındaki farkı anlamakta
güçlük çekiyoruz.
Başkana yakın
olmalarından dolayı mı
icra takibi yapılmıyor
onlara. Yanlış anlaşılmasın bize yaptınız
gidin o esnaflara da icra
koyun demiyoruz,
madem onlara koymadınız bizi neden
icraya koydunuz ve
üstelik tahliye istiyorsunuz diye Belediye

İstediğiniz Kategoriye Göre
Bilgisayar Toplanır.
Bizim Fiyatlarımıza Başka Yerden
Bilgisayar Bulamazsınız.

Her türlü bilgisayar ürünleri için fiyat alınız.

yönetimine soruyoruz.
Birilerine icra takibi
yapılırken birilerine icra
takibi yapılmaması bizi
düşündürmektedir.
Başkana muhalif olanların baskıcı bir uygulama ile susturulmak ve
ezilmek istendiği ve
böyle bir siyaset
izlendiği izlenimi vermektedir. Belediye şeffaf ve tarafsız olmak
zorundadır. Zaten bomboş olan ve kimsenin
oturmadığı, ilgisizlikten
pislik yuvası halini
almış, sidik ve boktan
geçilmeyen, sürekli
bizim tarafımızdan temizliği yapılan, yarıdan
fazlası boş olan Gazi
Gündüzalp İş
Merkezindeki kiracısı
bulunduğumuz işyerlerinden tahliye edilmek
istenmemizi de anlamış
değiliz. Bizi tahliye
edip farelere mi yer
açacak başkan merak
ediyoruz.’’
Açıklamasında bulundu.
Bu yönetim döneminde
İlçe yoğun göç verdi.
Nüfusu artması gereken
ilçenin nüfusunda
düşme var.
Çelen ayrıca ilçenin
yoğun bir göç verdiğini
belirterek bunun
nedeninde belediyenin
etkisinin araştırılması
gerekir açıklamasını
yaparak; ‘Beypazarı yıllardır dışardan göç
almasına rağmen ilk
defa son 6 yıldır ilçeden
göç verdiği son yapılan
nüfus sayımındaki
araştırmalarda ortaya
çıkmıştır. Artık
Beypazarı’ndan insanların kaçtıkları gözlemleniyor. Beypazarı’nda
yaşanan İşsizlik,
ekonomik sıkıntı, yerel
yönetimin uygulamaları
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ve (KOBİ) lerin,
Esnafların belediyeden
gördükleri davranış ve
uygulamalar nedeniyle
insanların ilçeden uzaklaştıkları düşüncesini ve
kanaatini artırıyor.
Artması gereken ilçe
nüfusunda gözle
görülür bir azalmanın
olduğu, bunda
belediyenin ne kadar
katkısının olduğunun
araştırılması gerekir,
Dışardan Turistler ilçeye çağrılırken ilçeden
kaçan nüfus için hiç bir
şey yapılmıyor.’ dedi.
Çelen son olarak
‘’Belediyenin üzerimizdeki baskıcı uygulamalarının devam etmesi
halinde belki de tüm
ticari faaliyetlerimizi
Beypazarı dışında başka
bir yere kaydırabiliriz,
Beypazarı sizin olsun
diyebiliriz. Bu yenilgi
değil daha güçlü
Beypazarı’na sahip çıkmak demektir.
Beypazarı’nda kalanlar
dışarıya açılmayanlar
zaten büyüyemiyorlar,
yok olup yoklukla ve
kısır döngü ile
boğuşuyorlar. Biz yıllardır yerel yönetimlerin baskısı ile bu güne
boğuşarak geldik. Artık
boğuşmak istemiyoruz.
İşimizle gücümüzle
uğraşmak istiyoruz.
Ama başkan seçimleri
kazandığında Belediye
başkanlığı önünde seçmenine yaptığı konuşmada ‘bazı gazeteciler
ayağını denk alsın
defterlerini düreceğim’
vaadini uygulamaya
başladı galiba. O bazı
gazetecilerden biride
benim herhalde.’’ dedi.

Windows Proğramları
Windows XP, Windows Vista Proğramları
Windows Ofis Proğramları
Şirket ve İşletmelere Muhasebe Proğramları
Demolarını deneyin. Hoşunuza gitmezse Almayın!..
İnternet Kafeler İçin Cafe Yönetim Proğramı
Ağ ve Network olan Kurumlara PC Yönetim Proğramı
İnternet Filtreleme Proğramları
Server Proğramları
Anti Virüs ve İnternet Security Proğramları
Bilgisayarlar için Güvenlik ve Yedekleme Proğramları
Çocuklarınızı Porno sitelerden, Kumar sitelerinden,
Zararlı sitelerden, Oyun Sitelerinden,
Korumak istiyorsanız My Yazılım İnterbet Filtreleme
Proğramı CD’si Sadece 19 YTL

Beypazarı için Hava Durumu

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden
alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, mevsim
normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.
Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun
güney kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden
hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Türkiye genelinde bugünlerde sıcaklıklar günlük
değişiklikler gösteriyor, sıcaklıklar bir düşüp, bir
yükselecek. Marmara ve Ege’de sıcaklık yeniden
yükselmeye başladı ama pazar günü düşüş var,
bugünlerde gribal enfeksiyonları karşı dikkatli
olunmalı.
İç Anadolu Bölgesi’nde sıcaklık 2-3 derece artacak, pazar günü daha sıcak geçecek. Geceler ise
yine çok serin. Bazı illerimizde beklenen hava
durumuyla günün en yüksek sıcakları ise şöyle:
Ankara: Ankara güneşli, hafta sonu daha sıcak
olacak. Az bulutlu ve açık 36
Kayseri’de geceler 9
Eskişehir’de geceler 11 Gündüz ise Eskişehir 30,
Niğde 28 derece.
İstanbul: İstanbul’da bugün hava güneşli ve daha
sıcak, rüzgar zayıf esiyor. Yarın ise lodostan esecek rüzgar çok bunaltıcı bir havaya neden olacak
ama pazar günü serinleme var. Az bulutlu ve açık
33
İzmir: İzmir’de rüzgar hafiflerken nem oranı
artıyor, hafta sonu bunaltıcı geçecek. Az Bulutlu
ve açık 36
Adana: Adana’da yarın yüzde 40 yağmur
olasılığı var. Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı az bulutlu 31
Trabzon: Parçalı bulutlu 30
Erzurum: Parçalı az bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39
Bursa 33,
23
Beypazarında bekle- Sıcaklık (ºC)
(%)
Nem
35
nen hava durumuyla
Basınç
(hPa)
günün en yüksek
.......
sıcaklıkları 6 günlük Görüş (km)
Rüzgar
(km/sa)
tahmin raporu ise ise
şöyle:

13 Eylül Cumt.
En Yüksek
29 °C
En Düşük
14 °C

16 Eylül Salı
En Yüksek
31°C
En Düşük
17°C

14 Eylül Pazar
En Yüksek
30°C
En Düşük
16°C

17 Eylül Çrşam.
En Yüksek
28°C
En Düşük
16°C

15 Eylül P.tesi
En Yüksek
32°C
En Düşük

17°C

18 Eylül Perşem.
En Yüksek
27°C
En Düşük
15°C

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

DİJİTAL BASKI MERKEZİ

SAÇ TABELA, IÞIKLI TABELA, AĞAÇ TABELA
PÝRÝNÇ TABELA, BEZ AFÝÞ, BRANDA AFÝÞ,
BÝLGÝSAYARLI FOLYE KESÝM, DİJİTAL BASKI
ROZET, ÞÝLT, BROVE, PLAKET, KAÞE
KÝTAP, DERGÝ, GAZETE, DÝZGÝ VE BASKILARINIZ,
BROÞÜR, AFÝÞ ve KATALOGLARINIZ HAZIRLANIR - BASILIR.
D Ý JÝTA L B ASK I SÝ STE ML ER ÝM ÝZ L E B AS KIL A R
Orta Anadolu A.Þ. Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA
K. Çelen Gsm:0.532.557 98 53 -0.542.762 51 63

