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CCeepp::00..553322..555577 9988 5533

BBEEYYPPAAZZAARRII

Şirketimiz tarafından 
ilçe genelinde başlat-
tığımız Anket çalış-
mamız tamamlandı.
İlçenin tüm mahalle ve
sokaklarında hatta sitel-
erde yaptığımız anket
Beypazarı’nda yapılan
anketlerin içinde  en
sağlıklı anket olduğuna
inanıyoruz. Bu anket

İlçenin tamamında
yapıldı. Yapılan anket
sonuçları aşağıda
görüldüğü şekilde %
olarak verilmiştir. 
Beypazarı’nın genelinde
1076 kişi üzerinde
yapılan anket çalışması-
na göre Genel Anket
sonucunu açıklıyoruz.
DDPP İİbbrraahhiimm DDeemmiirr

%% 3355..0033
MMHHPP--CCeennggiizz ÖÖzzaallpp 

%% 3322..7711
AAKKPP--TTuunncceerr KKAAPPLLAANN

%% 2211 
CCHHPP--İİssaa VVaarrllıı      %% 11..8866
SSPP--MMeehhmmeett GGÖÖKKSSUU

%% 00..4466
KKaarraarrssıızz              %% 88..9922
Yapılan anket sonucuna
göre anket yapılan yer-

lerin
tamamında
Ak Parti-
Tuncer
Kaplan 3
ncü parti,
MHP-
Cengiz
Özalp bazı
bölgelerde

1 nci, MHP’nin birinci
çıktığı bölgelerde DP-
İbrahim Demir 2 nci çık-
makta.  Anket yapılan
diğer bölgelerin
tamamında ise DP-
İbrahim Demir birinci
parti çıkmakta. 
Anket yapılan bölgelerin
genelinde  % 2,32 lik bir
farkla DP adayı İbrahim
Demir önde gitmekte. 

DP -İbrahim Demir de
yükseliş devam ederken,
MHP de düşüş göze
çarpmakta. AKP de ise
hafif yükseliş göze
çarpıyor. . Eldeki anket
sonuçlarına göre MHP
% 2,32 lik bir farkla
DP’nin arkasında, AKP
ise % 11.71 lik bir farkla
MHP’nin arkasında yer
almakta. CHP adayı İsa
Varlı ise %1.86 ile 4 ncü
parti, SP-Mehmet Göksu
ise % 0.46 ile 5 nci parti
durumunda. DSP-
Mehmet Özdoğan % 0
görünmekte.  İlçede ilk
defa büyük çaplı bir
araştırma yapan şirke-
timiz halkımızın nabzını
tutmaya devam ediyor. 

Ak Parti Genel Başkanı
ve Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın
Beypazarı ziyaretinden
sonra son bir anket çalış-
ması daha yapılacak.
Başbakan Erdoğan’ın
Beypazarı’na gelişinde
Ak Parti oylarında
değişim olabileceği
tartışılıyor. Başbakan
Recep Tayyip
Erdoğan’ın gelişinde Ak
Parti oylarındaki değişi-
mi ve hangi partilerden
oy kayması olacağını
Başbakan Erdoğan’ın
Beypazarı ziyaretinden
sonra yapılacak son bir
anketle göreceğiz. Anket
çalışmamızda sorduğu-
muz diğer konularla

ilgili anket araştırmamız
ilerki sayılarda açık-
lanacak. 
Beypazarı’nda
Başbakanlık tarafından
da Şirketimiz araştırması
gibi geniş çaplı bir
araştırma yapıldığı öğre-
nildi. 2 gün yapılan
araştırmaya göre birinci
günde halka sosyal ve
mali konularla ilgili
sorular sorulduğu, ikinci
günde ise hangi partiye
oy verileceği gibi sorular
sorulduğu öğrenildi.
Edindiğimiz bilgiye göre
yapılan bu anket sonucu-
na göre de DP adayı
İbrahim Demir’in önde
gittiği ve birinci çıktığı
öğrenildi. 

HHAABBEERR 
ÝÝSSTTÝÝHHBBAARRAATT

TTeell::776622 5511 6633

Doğaseverlere,
Fotoğraf

Meraklılarına
İlkbahar Yürüyüş

Rotaları
HHaabbeerrii 44’’ddee

Beypazarı Hava
Durumu

HHaabbeerrii 44’’ddee
Muhtarlar
Yarışıyor

HHaabbeerrii 33’’ddee

FORUM
Kemal ÇELEN

SSaannssüürrccüü ZZiihhnniiyyeett KKaarraannllııkk ZZiihhnniiyyeettttiirr
Geçen haftaki gazetemiz dağıtıldığında parti ismi-
ni vermeyeceğim bir parti gazetemizin partiye
girmemesi yönünde tepki vermiş ve bu gazeteyi
partiye sokmayın denmiş.
Üzüldüm ve bu haftaki yazımı izin verirseniz bu
konuya ayırmak istiyorum.
Ben ilçemdeki siyasetin bu kadar daralmasına
üzüldüm. YYaazzssııssıı SSaayyffaa 22’’ddee

kemalcelen@ortaanadoluas.com

MMÜÜHHÜÜRR VVEE KKAAŞŞEELLEERRİİNNİİZZ
2200 DDAAKKİİKKAADDAA TTEESSLLİİMM  TTeell::77662255116633

BBaaşşbbaakkaann BBeeyyppaazzaarrıı’’nnddaa AAççııllıışşllaarr YYaappaaccaakk

BBAAŞŞBBAAKKAANN BBEEYY--
PPAAZZAARRII''NNDDAA SSOODDAA
KKÜÜLLÜÜ MMAADDEENNİİNNİİNN
AAÇÇIILLIIŞŞIINNII YYAAPPAACCAAKK
17 Mart Günü Ankara
Beypazarı'na Gelecek
Olan Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, Soda
Külü Madeninin
Açılışını Yapacak. Kamu
ve Özel Sektör Ortaklığı
ile Kurulan Şirketin

Yüzde 26 Hissesi Eti
Maden'e, Yüzde 74
Hissesi İse Cinergroup'a
Ait.
17 Mart günü  gelecek
olan Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan,
Beypazarı'nda halkın
karşısına çıkacak, soda
külü madeninin açılışını
yapacak. 

Başbakan Erdoğan, 17
Mart salı günü ise iki
dönemdir MHP'li
belediye tarafından
yönetilen Beypazarı
ilçesinde halka hitap ede-
cek. Başbakan
Erdoğan'ın, Beypazarı

Belediye Başkanlığı'nı
AK Partili adayın kazan-
masına büyük önem
verdiği belirtiliyor. 
Başbakan Erdoğan
Beypazarı’na açılan
Sosyal Güvenlik Kurumu
Merkezinin de açılışını
yapacak. Saat 11 de
Bağözü Köyü Mevkiinde
Soda Külü Üretim
Tesislerinin açılışını
yapacak Erdoğan sırasıy-
la SGK Merkezi,
Endüstri Meslek Lisesi
Yeni bina açılışı,
Anadolu Lisesi Yurt
açılışı ve Anadolu
Lisesinde Öğretim Gören
Anadolu Öğretmen

Lisesi Açılışları gibi
toplam 11 açılış gerçek-
leştireceği öğrenildi. 

Soda Külü Üretim Tesisi
Kamu ve özel sektör
ortaklığı ile kurulan şir-
ketin % 26 hissesi Eti
Maden'e, yüzde 74 hiss-
esi ise Cinergroup'a ait. 
Dünyanın ikinci büyük
soda külü rezervi olan
Beypazarı Trona
Yatağı'nın değer-
lendirilmesi amacıyla
1998 yılında kurulması
için temeli atılan tesisin
toplam rezervi 240 mily-
on ton. Tesislerin ömrü
ise 43 yıl. Soda külü

cam, kimya, deterjan
sanayilerinde kullanılıy-
or. Tesisin toplam
yatırım tutarı 270 milyon
dolar. Şu anda 200 Eti
Soda ve 800 müteahhit
işçisi olmak üzere bin
kişi çalışıyor. Tesiste
üretilen ürünün yüzde
80'i Derince limanından
ihraç edilecek. Yılda 300
milyon dolar ciro elde
edilmesi amaçlanıyor ve
ek 350 kişilik istihdam
sağlanması bekleniyor. 
Şu ana kadar 30 yerde
miting yapan Başbakan
Erdoğan, aralarında bazı
ilçelerin de bulunduğu
67 ilde miting yapmayı
planlıyor. İlk mitingini 8
Şubat tarihinde
Kocaeli'nde yapan
Başbakan Erdoğan, son
mitingini ise 28 Mart
tarihinde Ağrı'da gerçek-
leştirecek.

BBEEYYPPAAZZAARRII DDEEMMİİRR GGİİBBİİ
Demokrat Partiden Beypazarı Belediye Başkanlığına
aday olan İbrahim Demir’e yoğun ilgi ve talep
olduğu görülüyor. İbrahim Demir ve ve İbrahim
Demir destekçileri gece gündüz çalışıyorlar ve günde
iki üç toplantı düzenliyorlar. Bu hafta Gümüşçü
esnafı ve Eski Belediye çalışanları ile toplantı yapan
İbrahim Demir konuşmalarında toplantıya katılanları
da şaşırtmaya devam ediyor. Demir geçmişte yaptığı
hatalardan veya hata olarak sanılan konulardan dolayı
özür diledi. Demir genç yaşda Belediye Başkanı
seçildim. Tecrübesizlik vardı, hatalar yapmışımdır,
bilmeyerek insanları kırmış olabilirim, üzmüşümdür.

Belediye Başkanlığı yaptığm dönemlerde vatan-
daşlarımız icraatlarımızdan dolayı bana kırılmış,
kızmış olabilirler. O günlerde hatalarımı görememiş
olabilirim. Ama 2 dönem dışarda kalmam hatalarımı
görmeme neden oldu. Gençtik, şimdi olgunlaştık.
Seçildiğimizde hatasız bir yönetim sergileyeceğiz.
İnsanları kırmayacağız. Kinci dedirtmeyeceğiz.
Geçmişte ne yaptı isek Beypazarı için yaptık.
Beypazarı Belediyesinin daha iyi duruma gelmesi
için yaptık. Borçlu belediye olmamak için yaptık.
Bunu şimdi daha iyi anlıyorum. Hakkınızı helal
edin’‘ dedi.                                DDeevvaammıı ssaayyffaa 33’’ddee

BBAAYYPPAAZZAARRII BBEELLEEDDİİYYEE BBAAŞŞKKAANNLLIIĞĞII İİÇÇİİNN DDEEMMİİRR’’İİNN AAYYAAKK SSEESSLLEERRİİ DDUUYYUULLUUYYOORR

TTAARRİİHHİİ ÇÇAARRŞŞIIDDAA DDÜÜKKKKAANN
ÇÇEERRÇÇEEVVEELLEERRİİ DDEEĞĞİİŞŞİİYYOORR

Beypazarı Tarihi dokuyu ön
plana çıkarma projeleri kap-
samında yer alan 200 yıllık 600
dükkandan oluşan tarihi çarşının
restorasyon ve düzenleme çalış-
maları devam ediyor.  İlk olarak
orijinal hali bozuluyor tepkiler-
ine tağmen tüm çarşı arnavut
kaldırımı görüntüsünde taşlarla
döşendi. 
Kaldırımların yenilenmesi ve
tescilli işyerlerinin restorasyonu
için Ankara Valiliği İl Özel
İdaresi 800.000 TL para yardımı
yaptı. İç İşleri Bakanı Beşir
Atalay tarafından “Yapı
Düzenlemesi ve Sokak
Sağlıklaştırılması Projesi” için
Tanıtma Fonu’ndan 500.000 TL
ödenek Beypazarı’na verildi. 
Projenin gerçekleşmesinde İç
İşleri Bakanı Beşir Atalay ve
Ankara Valisi Kemal Önal
katkıda bulundular.
Tarihi çarşının restorasyon çalış-
maları sonrasında kültürel ve
tarihi güzelliğinin ortaya çıka-
cağı iddia ediliyor. DP Belediye
Başkan adayı İbrahim Demir
Esnaflarımızdan gelen görüş
doğrultusunda Arnavut kaldırımı
döşenen sokaklarda yolların dar-
altıldığını ve yolların yeniden
genişleteceğini belirtti.

BBeeyyppaazzaarrıı AAnnkkeettii TTaammaammllaannddıı
ŞŞİİRRKKEETTİİMMİİZZ TTAARRAAFFIINNDDAANN YYAAPPIILLAANN BBEEYYPPAAZZAARRII GGEENNEELLİİ AANNKKEETTİİNNEE GGÖÖRREE

DDPP AADDAAYYII İİBBRRAAHHİİMM DDEEMMİİRR 22..3322 PPUUAANN ÖÖNNDDEE GGİİDDİİYYOORR
DP
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AKP
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Kara
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Misafir Kalem
Özgür  Karakaya/Bursa
ozgkara@hotmail.com

ARA SIRA

Ahmet GÖKSAN
a.goksan@hotmail.com

Amerika’nın 1980’li yıllarda küre-
selleşme denen oyununu ortalık
yere çıkardığı biliniyor.  SSaayyffaa 33’’ddee

Çayırhan’da Kurs
Atağı

HHaabbeerrii 22 ddee
Cengiz Özalp
MHP’li kadınlarla
buluştu

HHaabbeerrii 44’’ddee

DDüüşşüünnüüşşlleerr
Düşünmek, bilgiye ulaşmanın adımı olup
olayların beyinde yorumlanmanıp neden
sonuç ilişkisi kurarak kendi sesini
beyninde duyumsamaktır.       SSaayyffaa 22’’ddee

DP Adayı İbrahim Demir;
‘’Biz umut pompalamıy-
oruz, hayal projeler  sun-
muyoruz. Yaptıklarımızı
ve yapacaklarımızı
anlatıyoruz. 

HHaabbeerrii 33’’ddee

SSAAHHTTEE SSEEÇÇMMEENNLLEERREE CCEEZZAA
22000044 YYııllıı SSeeççiimmlleerriinnddee YYaappııllaann SSaahhttee SSeeççmmeenn

KKaayyııttllaarrıı MMaahhkkeemmee KKaarraarrııyyllaa OOnnaayyllaannddıı
2004 seçimlerinde ikametgahı Beypazarı’nda
olmadığı halde Beypazarı seçmen kayıtlarına kendi-
lerini yazdırıp oy kullanılması olayının ilk mahku-
miyeti Sincan 2. ağır ceza mahkemesinde kesinleşti.
2004 yılı Yerel Seçimlerinde kaçak seçmenler Sincan
2. nci ağır ceza mahkemesinde görülen mahkeme
sonucu ceza aldı.
28 Mart 2004 seçimlerinde MHP tarafından dışarıdan
3500 seçmen getirtildiği şüpheleri üzerine İlçe seçim
kuruluna itiraz eden Ak Parti Beypazarı İlçe
Başkanlığının itirazları İlçe Seçim Hakimi İlhan Kara
tarafından ret edilmiş ve seçimden sonra seçimi
kaybeden İbrahim Demir Seçmen listelerinde tesbit
ettiği dışarıdan getirilen kişiler hakkında dava
açmıştı. İlk dava 09.03.2009 tarihinde karara bağ-
landı. Davada mahkumiyet kararı alındı.
Dışarıdan getirilen seçmen iddiası mahkeme kararı
ile kesinleşti ve dışarıdan gelip oy kullananlara
mahkumiyet kararı alındı. 
MHP’li Beypazarı Belediye Başkan adayı Mansur
Yavaş’ı desteklemek adına Hacıkara Mahallesi
Muhtarlığı’na onaylatarak Hacıkara seçmen
kütüğüne yazdıran ve 28 Mart 2004 seçimlerinde oy
kullanan Başbakanlık Müşavirliğinde görevli MHP
Tarım Bakanlığı Müşteşarı ve MHP Bölge
Milletvekili adayı Hamit Ayanoğlu ile yakınları
Mehmet Buğrahan Ayanoğlu, Filiz Ayanoğlu,
Mustafa Oğuzhan Ayanoğlu hakkında  28 Mart 2004
mahalli seçimlerinde kendilerini seçmen kütüğüne
kaydettirmek için gerçeğe aykırı olarak vermiş
oldukları beyanı Hacıkara Mahalle Muhtarlığına
onaylatmak suretiyle bu belgeye istinaden kendilerini
seçmen kütüğüne yazdırmaktan eylemlerine uygun
5237 TCK nın 7/2 maddesi ve %252 SK’nun 9/3
maddesi yollamasıyla 765 sayılı TCK’nun 355 mad-
desi delaletiyle 356 ncı maddesi uyarınca suçun
işleniş şekli, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar,
faillerin kastı dikkate alınarak takdiren 3’er ay Hapis
cezası ile cezalandırılmalarına karar verildi.  Bu
karara, beyanla itiraz olunabilecek. 
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13 Mart 2009 Cuma

Geçen haftaki gazetemiz dağıtıldığında parti ismini
vermeyeceğim bir parti gazetemizin partiye
girmemesi yönünde tepki vermiş ve bu gazeteyi
partiye sokmayın denmiş.
Üzüldüm ve bu haftaki yazımı izin verirseniz bu
konuya ayırmak istiyorum.
Ben ilçemdeki siyasetin bu kadar daralmasına
üzüldüm.
Ben ilçemdeki siyasi algılamanın bu kadar
küçülmesine üzüldüm.
Ben ilçemde Demokrasi mücadelesi verirken bir
parti içinde Demokrasinin yok edilme anlayışına
üzüldüm.
Başkalarını yererken, kendilerinin baskıcı bir
tutum sergilemelerine üzüldüm.
Baskıyla neyi kazanmayı hedefliyorsunuz?
Baskıyla neyi başarmayı hedefliyorsunuz?
Gazetemizi partinize sokmamak size ne kazandıra-
cak. 
Birilerinin yaptığı gibi siz demi baskılarla
gazeteleri susturacaksınız?..
Rahatsızlığınız nedir?
Övülmeyi hak edenler bazen de eleştirilmeye
tahammüllü olmak zorundadırlar. 
Bu tahammülsüzlüğünüz nedir?
Hani şeffaf olacaktınız, hani insanlara adil
davranacaktınız, hani basın özgürlüğü vardı, bu
tepkiniz niye?
Benim gazetem neden sizi korkutuyor?
Habercilikte tarafsızlığımızı Beypazarı’nda
bilmeyen yoktur. 
Hangi gün çağırdınız, davet ettiniz de toplan-
tılarınıza katılmadık ve haberinizi yapmadık!
Haberlerinizi yaparken sesiniz çıkmıyor da şimdiki
tepkiniz niye?
Siz bize ne kadar yakın oldunuz? Bizden ne kadar
yakınlık bekliyorsunuz?...
Bizi kazanmayı beceremedi iseniz bunun suçlusu
gazetemiz mi?
Kendi içinizde bir iç muhasebe yaptınız mı? 
Size yakın olmak zorundamıyız ayrıca. Bizi kendi-
nize yakın kılmak için ne yaptınız? 
Tarafsız haberlerimizden, gerçek anketlerimizden
rahatsızlık duymanız gerçekleri değiştirecekse göz-
lerinizi yumabilirsiniz ve gazetemizi partinize sok-
mayabilirsiniz. Güneşi balçıkla sıvamak güneşi
görmenizi engelleyecekse karanlıkta kalmanız bizi
pek de bağlamıyor. Siz karanlıklarla yaşamaya
devam edebilirsiniz. Bizim se görevimiz karanlık-
larla mücadele etmek. Siz karanlık olmayı seçiyor-
sanız sizle de mücadele ederiz.
Biz öncelikle Beypazarı’nın aydınlanmasını ve
aydınlık günler görmesini arzuluyoruz.
Beypazarı’nda Demokrasi istiyoruz. Şeffaf yönetim
istiyoruz. Baskıcı ve sansürcü yönetimlerden bık-
tık. 
Demek ki biz sizi tanıyamamışız. Şeffaf görün-
tünüz altında baskıcı ve sansürcü bir zihniyet
gizliymiş. 
Yerel iktidar gücünü elinize alsanız vay bu ilçenin
haline...
Şimdiden basına sansür koyanlar yarın halkın
önüne ne koyar merak ediyom doğrusu.
Başkalarını suçlu görmek sizi rahatlatacaksa
buyrun rahatlayın. Ama bizi rahatsız etmeden
rahatlayın.
Biz rahatsız olursak siz de rahatsız olursunuz.
Açık olun açık, saydam olun, içi dışı bir olun,
nasılsanız öyle olun.
Bizi kimse sevmek zorunda değil, bizde kimseyi
sevmek zorunda değiliz. Sevgi’nin bir bedeli var.
Sevgi gönülden olur. Zorlama sevgilerden de hayır
gelmez. Yolunuz açık olsun....

MMiissaaffiirr KKaalleemm
Özgür  Karakaya
ozgkara@hotmail.com

FFOORRUUMM
Kemal ÇELEN 

kemalcelen@ortaanadoluas.com

SSaannssüürrccüü ZZiihhnniiyyeett KKaarraannllııkkttıırr..

TTüümm iillaannllaarrıınnıızz iiççiinn wwwwww..bbeeyyppaazzaarriiiillaann..ccoomm ssiitteemmiizz yyaayyıınnaa ggiirrddii..
İİLLAANNLLAARRIINNIIZZII ÜÜCCRREETTSSİİZZ YYAAYYIINNLLAAYYAABBİİLLİİRRSSİİNNİİZZ..

EEmmllaakk iillaannllaarrıınnıızz iiççiinn wwwwww..bbeeyyppaazzaarriieemmllaakk..ccoomm ssiitteemmiizz
ççookk yyaakkıınnddaa aakkttiiff oollaarraakk bbööllggee hhaallkkıımmıızzıınn hhiizzmmeettiinnee ggiirreecceekk.... 

BBÖÖLLGGEEYYÝÝ WWEEBB’’LLÝÝYYOORRUUZZ
OORRTTAA AANNAADDOOLLUU AA..ÞÞ.. WWEEBB HHÝÝZZMMEETTÝÝNNÝÝ AAYYAAÐÐIINNIIZZAA GGEETTÝÝRRDDÝÝ..

tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
OODDTTÜÜ nniicc..ttrr ÝÝddaarrii ssoorruummlluulluukk yyeettkkiimmiizzllee 

.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
tteesscciilllleerriinnii ddee bbiizz yyaappýýyyoorruuzz

AAllaann aaddıı tteesscciillii vvee HHoossttiinngg bbaayyiilliilliikklleerriimmiizzllee
.com - .net - .org - .býz - .ýnfo

aallaann aaddýý tteesscciilllleerriinniiddee bbiizz yyaappýýyyoorruuzz..
Web sitenizin yayýnlanmasý hizmetinide biz veriyoruz. 

Domain paketlerinizi de bizden alabilirsiniz.
Sýnýrlý ve sýnýrsýz Paketleriniz bizden.

Evinizden, veya iþyerinizden sitenizin kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz.
Ýsterseniz tüm hizmetleri bizim yapmamýzý talep edebilirsiniz.

Beypazar’na yepyeni bir hizmet ve yeni bir fýrsat.
Domain ve Hosting Paketlerinde 

Ýþte size bir Fýrsat
İnternet Hizmetleri Bayisi  Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.

Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz. 
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.

Ýþte size fýrsat. Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin   .
SSiizziinnddee bbiirr ssiitteenniizz oollssuunn.. 
FFiiyyaattllaarrıı DDüüşşüürrddüükk

770000 MMBB WWeebb aallaannıı 44 GGBB TTrraaffiikk HHıızzıı,, 5500 aaddeett 2200 MMBB llııkk mmaaiill 
HHoossttiinngg vvee WWeebb AAllaann aaddıı aallıımmıı ssaaddeeccee 6655 YYTTLL

WWeebb SSiitteemm YYookk EElleekkttrroonniikk PPoossttaa AAddrreessii AAllaabbiilliirrmmiiyyiimm?? EEvveett HHeerrkkeessee EElleekkttrroonniikk PPoossttaa
Ýsterseniz Web tasarýmlarýnýzý da biz yapýyoruz. 

Kendinizin yaptýðý veya baþkalarýna yaptýrdýðýnýz Web sayfalarýnýz var, ama siteniz yok.
Gelin size bir site kuralým. Hemde size özel elektronik posta hesabýnýz olsun.

TTeell::776622 5511 6633 BBeeyyppaazzaarrýý//AANNKKAARRAA

FFİİYYAATTLLAARRII
DDÜÜŞŞÜÜRRDDÜÜKK

HHoossttiinnggiinniizzii
BBiizzee TTrraannssffeerr EEddiinn

İİmmkkaannllaarrddaann
YYaarraarrllaannıınn

Milliyetçi Hareket Partisi
Beypazarı Belediye
Başkan Adayı M.Cengiz
Özalp MHP Kadın

Kolları Beypazarı
Teşkilatının Hünkar
Sofrasında düzen-
lediği toplantıda
kadınlarla bir araya
geldi.
Milliyetçi Hareket
Partisi Beypazarı
Belediye Başkan
Adayı M.Cengiz

Özalp MHP Kadın
Kolları Beypazarı
Teşkilatının Hünkar

Sofrasında düzenlediği
toplantıda kadınlarla bir
araya gelerek Beypazarı
için projelerini, hede-
flerini ve kadınlara yöne-
lik düşüncelerini anlattı.
Özalp 29 Mart Yerel
Seçimlerinin kaderini
kadınların belirleyeceği-
ni belirtti.
Seçim çalışmalarını
sürdüren MHP
Beypazarı Belediye

CCeennggiizz ÖÖzzaallpp MMHHPP''llii KKaaddıınnllaarrllaa BBuulluuşşttuu

ÇÇAAYYIIRRHHAANN’’DDAA
KKUURRSS AATTAAĞĞII

AAyyaakkkkaabbıı SSaayyaaccııllıığğıı KKuurrssuu
Çayırhan’da açılan kurslara 3 yenisi daha eklendi.
Nallıhan Halk Eğitimi Merkezimi ve Çayırhan
Belediye’sinin destekleriyle açılan kurslar halkın
yoğun ilgisini görüyor buda beraberinde yeni
kursların açılmasına sebebiyet verdiği belirtildi. 
Nallıhan Kaymakamlığı, Çayırhan Belediyesi,
Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nallıhan
Halk Eğitimi arasında imzalanan protokol
çerçevesinde Çayırhan’da Ayakkabı Sayacılığı kursu
açılışı yapıldı.
Yapılan protokol gereği ayakkabı sayacılığı için
gerekli makineler ve malzemeler Nallıhan
Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı’nca, kurs yeri Çayırhan Belediyesi’nce, eğitim
çalışmaları ve usta öğretici ise Nallıhan Halk
Eğitimi Merkezince karşılanıyor. 
Çayırhan’da Çayırhan Belediyesi’nce tahsis edilen
kurs yerinde yapılan açılışa  Çayırhan Belediye
Başkanı Hüsamettin YÜKSEL, Nallıhan İlçe Milli
Eğitim Müdürü Hakan GÖNEN , Nallıhan Halk
Eğitimi Merkezi Müdürü Muhittin ÖREN,  Nallıhan
Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Mustafa
ERYİĞİT, usta öğreticiler, kursiyerler ve çok sayıda
vatandaş katıldı.
Yapılan açılış konuşmalarında meslek edindirme
kurslarının öneminden bahsedilerek daha önce
Çayırhan Belediyesi işbirliği ile açılan kurslarda
verdiği destekten ötürü Hüsamettin YÜKSEL’e
teşekkür edildi.  
Açılışın ardından eğitim yeri gezilerek usta öğreti-
cilerden yapılan çalışmalar ve makineler hakkında
bilgi alındı.  Açılışa katılan kursiyerler ise yapılan
bu etkinlikten dolayı memnuniyetlerini dile getirdil-
er.
Bu kursla birlikte kursiyerler ayakkabı sayası dik-
meyi öğrenecekler ve diktikleri ürünlerin satışından
gelir elde ederek aile bütçelerine küçümsenmeyecek
katkılar sağlayacaklar.
OOkkuummaa YYaazzmmaa KKuurrssuu

Ayakkabı sayası açılışı ardından okuma yazma
bilmeyen vatandaşlara yönelik okuma yazma kursu
açılışı yapıldı. Nallıhan’da okuma yazma bilmeyen
vatandaşın kalmaması için durmaksızın çaba  sarf
eden Halk Eğitimi Merkezi Çayırhan Kasabasında
da bu alanda bir atılım yapmanın mutluluğunu
yaşadı.
BBiillggiissaayyaarr OOppeerraattöörrllüüğğüü KKuurrssuu
Günümüzde en yoğun  ilgi gören kurslardan biri
olan ve çağa ayak uydurma açısından en büyük
gereksinim duyduğumuz bilgisayar operatörlüğü
kursunun bir yenisini de Nallıhan Halk Eğitimi
Merkezi Çayırhan Cumhuriyet İlköğretim
Okulu’nda açtı.  160 gün sürecek eğitimin ardından
kursiyerler temel bilgisayar bilgisi sahibi olacaklar,
başarılı olanlar sertifikalarını alacaklar.
Çalışmalardaki katkılarından dolayı Nallıhan
Kaymakamı Ömer TORAMAN’a Çayırhan Belediye
Başkanı Hüsamettin YÜKSEL’e , Nallıhan İlçe
Milli Eğitim Müdürü Hakan GÖNEN’e, S.Y.D.V.
Başkanı Hasan OLUM’a, Cumhuriyet İ.Ö.O. İdareci
ve Öğretmenlerine H.E.M. ve kursiyerler adına
teşekkür edildi.

ÞÞÝÝÝÝRRLLEERRÝÝNNÝÝZZ
BBeeyyppaazzaarrıı,,
bbiirr ttaarriihh,, bbiirr aaddaamm,, bbiirr zzaammaann;;

Çok zaman önce çekip gittiği bu şehri
çok seviyordu.
Titremeye başladı, ihtiyar bacakları
ona direniyordu

Usulca Çarşıya girdiğinde yüreğinin
gitmek istediği yere baktı
Söylendi ah bu bacak isyanda yıllardır
beni taşımaktan bıktı.

Belki beş belkide on yıl olmuştu bu
isyan bedenine sıçrayalı 
Ah o eller tutmaz, gözler görmez,
kulaklarda duyamaz olalı

Bitkindi, yorgundu yıllar nasıl da
geçmişti yorgun gözlerinden
Sesi kısıktı konuşuyor ama kimseler
anlamıyordu sözlerinden

Gençliğinin geçtiği bu buhur kokulu
sokaklardan  çok olmuştu gideli
Çocuklarına anlatırdı, anlatırken
hüzünlenir dinmezdi gözünün seli

Son bir ziyaret idi istedigi ve içindeki
aşk ile ilerledi. kendinden emin.
Sanki yıllar öncesini soluyordu
gençleşti asırlar ellerine kondu demin.

Tıpkı o eski günlerdeki gibi ihtişamla
vakur çarşı başında durdu. 
Yaşlı ve yorgun ciğerlerini çarşıya ait
tanıdık havayla doldurdu.

Bu koku özlediği koku değildi
asla,yürek acıyı duydu  ve titrriyordu.
O kömür,keskin baharat,

kenevir,tabaklanmış deri kokusu istiy-
ordu.

Yıkıldı bir an yüreğine çektiği o acı
gerçeklerin yanık kokusuyla
Başı eğildi, düştü aklında kalan güzel-
likleri kaybetme korkusuyla

Ölmüştü Demirci Rıza, o heybetli
adam yatıyordu soğuk toprakta
Ne çekiç sesi, ne körük, ne de kömür
kalmıştı yıllanmış ocakta

Koca bedeni erimiş tükenmişti, biliy-
ordu attar Remzi kanserdi.
Oysa ne pehlivandı, üç kişiyi ayakta
sarsılmadan yere yıkan erdi.

Artık o güzel ayakkabıları Kara Halil
değil bir fabrika yapıyordu.
Halil emekli olmuştu, hastaydı,
köşedeki kahvede tavla oynuyordu.

Zaman ne hızlı geçmişti  şehrin cad-
delerinden, sokaklarından
Oysa yaşanacak daha ne güzellikler
vardı zamandan kaçırılan.

Usulca döndü sokaktan, oğlu arkasın-
da idi baba dedi girdi koluna
Gözlerinden bir kaç damla düştü
sokağın arnavut kaldırımlı yoluna.

Yürüdü ve arabaya bindi döndü son
kez baktı çarşıdaki karaltılara
Dem bu demdir, ölüm ruha kıdemdir
ve kimse kaçamaz uzaklara.

OOmmeerr PPeekkmmeezzccii 
TTuurrkkiiyyee TTaarriimmkkrreeddii KKooooppeerraattiifflleerrii

MMeerrkkeezz BBiirrlliiggii BBiillggii İİsslleemm MMuudduurrlluugguu

DDüüşşüünnüüşşlleerr
Düşünmek, bilgiye ulaşmanın
adımı olup olayların beyinde
yorumlanmanıp neden sonuç
ilişkisi kurarak kendi sesini
beyninde duyumsamaktır.
Olmamış bir işi tasarlamak
hayal etmek çözmektir.
Olmuş bir işi yeniden gözden
geçirmektir. 
Sorgulayabilmektir düşün-

me, cesareti getirendir. Bir
bedenin baştanbaşa evreni
sezebilmesidir. 
Yaratmayı ortaya çıkarır.

Kurallara dogmalara bağlı
olmayan insani hareket biçi-
mi olup insanın zihnini
açarak aklın işlevi ve
davranışları da şekil-
lendirir… 
Eleştirel düşünmeyi de içine
alır. Gerçeğe ulaşmak adına
kişinin kendisinin farkında
olmasını sağlayarak insanın,
insanca yaşaması için çözüm
üretebilmesidir. 
İnsanoğlunun geçmişine bak-
tığımızda, düşünmenin üret-
mekle başladığını görürüz.
Ateş yakıldı tekerlek kul-
lanıldı. İnsanlar tarımla
uğraşarak toprağı sürdü.
Sulama kanalları açtı. Evler
yaparak hayvanları da
evcilleştirdi. 
Sayıları çözerek geometriyi
anladı. Pusula ve maatbaayı
buldu. Kitaplar da insanın
yaşamı içersinde yerini aldı.
Bir çok hastalığa çare bulun-
du. İnsanoğlu uzaya gitti.
Bunlar yararlı düşüncelerdi.
Diğer yandan toprakları ele
geçirmek için kanlı savaşlar
yapıldı. Düşünen insanların
bir çoğu ölümle ceza-
landırıldı. Ya da suçlamalara
uğradı. Sömürü arttı.
Bunlarda acı ve mutsuzluğun
olumsuz düşünceleriydi .
Buna bağlı olarakta eşitsizlik
te bireyciliği ve çıkarçılığı
getirdi.    
Düşünceden, üretimden,

paylaşımdan, sevgiden yok-
sun olanların insanlığa da
yararı olmayacaktır. 
Düşüncenin özünde insan

vardır. Önem verme bulun-
maktadır. Kendi istediklerinin
yanı sıra başka insanların
isteklerini gözönünde bulun-
durmaktır. Sevmek ve paylaş-
mak vardır. 

Başkan Adayı Özalp
MHP Kadın Kolları İl
Teşkilatından gelenler,
Beypazarı Kadın Kolları
yetkilileri ve üyeleri
katıldı.
Milliyetçi Hareket
Partisi Belediye Başkan
Adayı Cengiz Özalp
kadınlar bizim her şey-
imiz diyerek sözlerine
başladı. Toplumların
geleceğinde kadınların
önemli bir yeri olduğunu
savunan Özalp, kadın-
lara dair önemli projeleri
olduğunu belirtti. Özalp
belediye başkanı
olmaları halinde
Kadınlar Lokali projesi-
ni hayata geçireceklerini
ve önceki dönemde
yapılan kadın faaliyet-
lerinin devam ettirile-
ceğini söyledi. Önemli
toplumsal ve sosyal pro-
jelerle Beypazarı kadını
hak ettiği yere taşıyacak-
larını belirten Özalp, 29
Mart yerel seçimlerinde
kadınların belirleyici
güç olacağını söyleyerek
destek istedi.
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DP Beypazarı Belediye Başkan Adayı İbrahim Demir
her gün toplantılara katılarak halkı bilgilendirme ve
projelerini anlatmaya devam ediyor. Demir yapılan
toplantılarda toplantıya katılan vatandaşlara yapılan
anketlerde birinci çıktığını belirterek; ‘’ilk aday çık-
tığımda MHP; ‘çıksın iyi olur Ak Parti oylarını böler’
diyorlardı ve bana şans tanımıyorlardı. Ak Parti ise;
‘çıksın ne olacak 1500-2000 oyu var’ diyorlardı. Bu
gün ise rakip görmeye başladılar ve meyvalı ağaç
taşlanır misali taşlamaya başladılar. AKP rakip olarak
DP adayı İbrahim Demir’i rakip görüyor, MHP’de
rakip olarak DP adayı İbrahim Demir’i rakip görüyor.
Dün seçilemez diyenler yükselişimizi gördükçe
hayrete düşüyorlar ve her iki partide bizi rakip görüy-
or. Her iki partide de yükselişimiz karşısında deprem
yaşıyor. Arkadaşlar bizim rakibimiz AKP değil MHP.
Biz birinci partiyiz ve İnşallah seçimi alacağız. MHP
ikinci parti, Ak Parti üçüncü parti. 

Biz yaptıklarımızı anlatıyoruz, onlarsa yapacaklarını.
MHP Belediye Başkan Adayı Cengiz Özalp
Beypazarı Ticaret Odası Başkanlığı yaptığı dönemde
çatısı akan Beypazarı Ticaret Odası binasının çatısını
yaptıramadı, belediyeye gücü yetmedi. Ticaret
Odasının imkanlarıyla çatıyı yapmak zorunda kaldı. 
MHP 2009 Cengiz Özalp seçim kitapçığı bastırılmış.
Değişim ve gelişime devam diyor. Mansur Yavaş’ın
2004 seçimlerinde vaat edip yapamadıkları projeler
yine bu seçim kitapçığına konmuş. Sizlerden bir beş
yıl daha isteniyor. Mansur Yavaş animasyonlarla,
photoshop’la hazırlanmış görüntülerle proje kitapçık-
ları hazırladı. 2004 seçimlerinde 55 projeyle sizlerden
oy istedi. 5 tanesini ancak yapabildi. Hayallerle uyu-
tuldunuz. Şimdi yine hayallerle uyutulmak isteniyor-
sunuz. Mansur Yavaş’ın yapamadığı projeler bu sefer
MHP adayı Cengiz Özalp’in seçim broşüründe pro-
jeler olarak karşınıza çıkıyor. Şimdiki hali ve

değişimden sonraki hali diye tasarım görüntüler kon-
muş. Şimdiki Belediye Ak Partili veya CHP’li veya
DP li, veya Saadet Partili Belediye Başkanı tarafın-
dan yönetilmiyor. MHP’li belediye tarafından
yönetiliyor. Şimdiki hali dediğiniz görüntüler mevcut
aday olduğunuz MHP li Belediyeye ait. Projelerin
çoğu Mansur Yavaş’ın yapacağım deyip yapamadığı
projeler. Bir kaç tane yeni proje var. Bir beş yıl daha
verecekmiyiz?’‘ diyerek MHP’yi eleştirdi. AKP
içinde; ‘’projeler göze ve kulağa hoş geliyor ama
Beypazarı Belediyesinin bütçesi ortada.
Yapılabilirliği tartışılır. Kayak Merkezini nereye
yapacaksın. Beypazarı’nda kar kaç gün kalıyor.
Kayak Merkezi yapmak için karın beklemesi lazım.
Erimemesi lazım. Projelerin çoğu hayal projeler.’‘
Biz hayal projeler üretmiyoruz. Yaptıklarımızı
söylüyoruz ve yapacaklarımızı anlatıyoruz.
Uçmuyoruz yapabileceklerimizi anlatıyoruz’‘ dedi.

Beypazarı’nda 29 Mart
2009 Yerel
Seçimlerinde Muhtarlık
seçimleri Belediye
Başkan Adaylığı seçi-
minden daha hareketli
geçiyor. 
Hacıkara Mahallesinde
Ahmet Bozkurt’un
karşısına Selami
Çobanoğlu da Muhtar
adayı olarak seçimlere
hazırlanıyor. 
Zafer Mahallesine de

Emin Uzunoğlu’na
karşı adaylar çıkmaya
devam ediyor. Geçen
yıl aday olan Onur
Karacaoğlu bu dönem
yine Zafer
Mahallesinden Muhtar
adayı. Zafer
Mahallesine bu dönem
yeni bir aday daha
çıktı. Gümüşçü Esnafı
olan Ahmet Ünlü Zafer
Mahallesi Muhtar
Adayı olarak çalış-

malara başladı. 
Ayvaşık Mahallesinde
de 5 muhtar adayı var.
Muhtar adayları Hasan
Matracı ve Sami Ünlü
Muhtar seçilebilmek
için yoğun çalışma
içine girdiler. Ayvaşık
Mahallesi Muhtar
Adayı Sami Ünlü
Seçim ritibat bürosunu
tuttu ve çalışmalarına
başladı. Eski Belediye
Taziye Yeri karşısında

Kayhan Güven Caddesi
No 43 adresinde çalış-
malarına başlayan Ünlü
Seçimi kazanırsa bu
adreste Muhtarlık
hizmetini vermeyi
düşünüyor. Diğer
Ayvaşık Mahallesi
Muhtar Adayı Hasan
Matracı ise Manavlar
Çarşısındaki Manav
Dükkanından muhtarlık
hizmeti vermeyi
düşünüyor. 

Rüstempaşa
Mahallesinde de aday-
lar çıkmaya başladı.
Muhtar Mehmet
Gökçanak’a karşı
Mehmet Özdoğan bu
dönem yine aday. 
Mehmet Özdoğan da
bu dönem iddialı aday-
lar arasında. 
Tüm Muhtar adayları
Muhtar seçilebilmek
için Belediye Başkan
Adaylarının projelerine

benzer projelerle halkın
karşısına çıkıyorlar. 
2009 seçimleri Muhtar
Adayları içinde pro-
jelerin öne çıkartıldığı
yeni bir dönem gibi
görünüyor. 
Adaylar seçmenlerden
oy alabilmek için ilginç
vaatlerde bulunuyorlarç
Muhtarlık yarışında
kim önde gidecek,
yarışı kim kazanacak
sandıkta görünecek...

Amerika’nın 1980’li yıllarda küreselleşme
denen oyununu ortalık yere çıkardığı biliniyor. Bu
kurallar arasında eskiden beri sürdürülen
“dünyanın jandarması” olgusunu pekiştirmeyi
amaçlıyordu. Ekonomik olarak Amerikan
ekonomisinin etki alanına giren ülkeler veya
bağlanan tüm ülkeler için her şeyin güllük gülistan-
lık olacağının türküleri söyleniyordu. 
Allanıp pullanarak sunulan bu olgu gelişmekte olan
ülkeler kadar, gelişmiş ülkelerin de ilgisini çekiyor-
du. Kısa sürede bu uygulama, toplumları tüketim
toplumuna dönüştürüverdi. Olası sonuçların kısa
sürede belli olmasına karşın yöneticiler, tepki ver-
memeyi yeğlediler.
Küreselleşme olgusunun duvara çarpmasının
ortalık yere çıkması sonrasında ise, paraya doymak
bilmeyen uluslararası tekeller seslerini yükseltmeye
başladılar. Kurdukları sistemin çöküşe geçtiği nok-
tada, “kriz var diyerek” tepinmeye başladılar.
Çünkü kurulan bu sistemde insana yönelik unsurlar
yoktu. Çöküşün temelinde ise bu olgunun yattığı
gerçeği de görülmüştür.
Her yıl kış aylarında Davos’ta bir araya gelenler
geri adım atmayı bir yana koyup “daha fazla nasıl
kazanabiliriz” tartışmalarını yaptılar. Ortaya çıkan
karşı unsurlarda, başka ülkelerde bir araya gelerek
seslerini duyurmaya çalıştılar. Bu yıl Brezilya’da
bir araya gelenlerin yayımladıkları sonuç bildirisin-
den bir bölümü sizlerle de paylaşmak istiyoruz.
“…Mevcut sistem sömürüye, yıkıcı rekabete, ortak
çıkarlar yerine bireyci, özel çıkarların yerleştirilme-
sine ve bir avuç zengin insan tarafından çılgın bir
şekilde servet birikiminin sürdürülmesine dayan-
maktadır. Bu süreç kanlı savaşların, ırkçılığın ve
inanç köktendinciliğinin ana nedenidir. Bu sistem
ayrıca kadının sömürülmesini yoğunlaştırmakta ve
sosyal hareketleri iğdiş etmektedir. 
Bu krizi aşmak için sorunun kaynağına inmeli ve
elimizden geldiğince hızlı bir şekilde var olan kapi-
talist sisteme radikal bir seçenek olarak dünya sis-
teminin kurulması için çaba harcamalıyız”…
Amerika’da başlayıp dünyayı etkisi altına alan kriz
sonrasında ülkeler, önlem almayı sürdürüyorlar.
Kendi ekonomilerini düzlüğe çıkarabilmek adına
bu ülkelerin kendi iç kaynaklarına yönelerek
çözümler ürettikleri biliniyor. Üretilen bu çözüm-
lerle küreselleşmenin de sonunun geldiğini söyle-
mek olasıdır. Bir anlamda devletçi modele
dönülüyor mu ne…
Türkiye’de ise yaşanan tüm olumsuzluklara karşın,
tu kaka edilen devletçi sisteme karşın küreselleşme
uygulamalarına son hızla devam ediliyor. Elde
kalan bazı kuruluşlar, özelleştirme adı altında satıl-
mak isteniyor. 
Buna karşın kendi içinde ortak politikaları ürete-
meyen AB’nde de krize karşı dağınıklık gözleniy-
or. Bu ülkelerin kendi ulusal önceliklerini öne
çıkardıkları gerçeğini yaşıyoruz. Bu gidişin dağıl-
ma sürecine girmiş olan Birliğin yeniden sorgulan-
masını gerekli kılmaktadır. 
Dağılma sürecindeki Birliğe girebilmek için uğraş
veren siyasetçilerin, bakış ve yaklaşımlarını
yeniden değerlendirmeye tutmalarında sayılamaya-
cak kadar çok yarar olduğunu söylemek istiyoruz. 
Amerika’daki sistem gereği başkan seçilen kişi,
dilediği kişiyi düşündüğü bir göreve atamasını
yaparken senatonun onayını almak durumundadır.
Öncelikle atanacak olan kişinin defolu olmaması
gerekiyor. Defolu olunması halinde yandı gülüm
keten helva…
Geçtiğimiz Ekim ayında Ankara’ya atanan
işgüderin bu sınavı başarı ile geçerek bu görevine
başladığını söylemek istiyoruz. İşgüderliğe atan-
madan önce, senatoda kendisine sorulan “Ermeni
soykırım gerçeğini inkar ediyor musunuz”
sorusuna, “Osmanlı İmparatorluğunun 1.5 milyon
üzerinde toplu öldürme, etnik temizlik ve zorunlu
sürgün uygulandığını inkar etmiyorum” yanıtını
verdiği için başarılı sayılmıştır.
Sınavı başarmanın heyecanından olacak bay
işgüder, “Türkiye’nin kendi tarihindeki karanlık
dönemiyle yüzleşmesi için elinden geleni
yapacağım” belirtiyordu.
Bunları niye anımsatıyoruz. 24 Nisan’a sayılı gün-
ler kala Amerika’daki Yahudi lobisi Ermeni
soykırımı tasarısına ilişkin olarak bu kez mesafeli
tutum izleyeceğini açıklamıştır. Davos sonrasında
yaşananlar Yahudi lobisini öne çıkarmaktadır. Bu
grubun önde gidenlerinden olan Barry Jacobs, yap-
tığı açıklamada ülkedeki Yahudi gruplarının,
Ermeni soykırımının olup olmadığını düşünmedik-
leri belirtiliyor. Ama Ermeni tasarısının Kongrenin
gündemine geldiğinde Yahudi toplumu bu kez
tasarıya ne faal olarak karşı çıkacak ne de
destekleyecek. Tamamen tarafsız kalacağını
söylüyordu.
Bay Jacobs, “Son anda Kongreye müdahale
olmadığı takdirde büyük çoğunlukla tasarı
Kongreden geçer” diyerek görüşünü ortalık yere
bırakıyordu. 
Tasarı Kongreden geçerse ne mi olacak. 3 ‘T’nin
uygulanması için düğmeye basılacak. “Tanıma  -
Tazminat  -  Toprak  -  ”
SEVGİ ile kalınız… 
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AARRAA SSIIRRAA
Ahmet GÖKSAN

a.goksan@hotmail.com
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MMuuhhttaarr AAddaayyıı

SSaammii ÜÜNNLLÜÜ ((EEmmeekkllii))
AAyyvvaaşşııkk MMaahhaalllleessii

MMuuhhttaarr AAddaayyıı
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ZZAAYYİİ
Nüfus Kimliğimi ve Öğrenci Kimliğimi

kaybettim. Hükümsüzdür.
HHaakkaann KKAARRAABBUUZZ

İstiklal Marşının kabulünün 88. yıldönümü ve
Mehmet Akif Ersoy’u anma gün ilçemizde çeşitli
etkinliklerle kutlandı.
‘Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın
diyen Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal marşının 88 nci
yıldönümü münasebetiyle Beypazarında 12.03.2009
Perşembe günü saat 14.00 da Beypazarı Anadolu Otl.
ve Ticaret Meslek Lisesinde proğram düzenlendi.
İlçe Kaymakamı Hikmet Aydın Başkanlığında düzen-
lenen proğram Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile
başladı. Proğramın sunuculuğunu Türk Dili ve
Edebiyat Öğretmenleri  Osman Tatlılıoğlu ve Nazan
Yücelyaptı. Beypazarı ATL ve EML Müdürü Metin
Evrenin yaptığı günün anlam ve önemini belirten
konuşmadan sonra şiirler okundu, İstiklal Marşının
Kabulü ile ilgili konuşmadan sonra şiir okler okundu.
‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ Oratoryası sunumu ve slayt
gösterisi yapıldı. 

İİssttiikkllaall MMaarrşşıı’’nnıınn
8888 nnccii

YYııllddöönnüümmüü
TTöörreennllee KKuuttllaannddıı

MMuuhhttaarrllaarr yyaarrıışşııyyoorr

DDPP AAddaayyıı İİbbrraahhiimm DDeemmiirr;; ‘‘’’BBiizz uummuutt ppoommppaallaammııyyoorruuzz,, hhaayyaall pprroo--
jjeelleerr ssuunnmmuuyyoorruuzz.. YYaappttııkkllaarrıımmıızzıı vvee yyaappaaccaakkllaarrıımmıızzıı aannllaattııyyoorruuzz.. 



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

13 Mart 2009 Cuma Yýl:5  Sayý:220 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’

IIÞÞIIKKLLII TTAABBEELLAA
BBEEZZ AAFFÝÝÞÞ--BBRRAANNDDAA  AAFFÝÝÞÞ

SSÝÝPPAARRÝÝÞÞLLEERRÝÝNNÝÝZZ  ÝÝÇÇÝÝNN

OORRTTAA AANNAADDOOLLUU

RREEKKLLAAMM AAJJAANNSSII

HHÝÝZZMMEETTÝÝNNÝÝZZDDEE..

TTEELLEEFFOONNUUNNUUZZ

YYEETTEERRLLÝÝ

KKeemmaall ÇÇEELLEENN

TTEELL::776622 5511 6633

CCeepp::00..553322..555577 9988 5533

BBEEYYPPAAZZAARRII

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

BBeeyyppaazzaarrıı iiççiinn HHaavvaa DDuurruummuu
Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı
ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu ve Göller Yöresi ile Ankara, Eskişehir, Çankırı
ve K.Maraş çevrelerinde aralıklarla yağış geçişlerinin
görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI : Ülke genelinde 3 ila 5 derece arta-
cak.
RÜZGAR : Güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta
kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile
Batı Karadeniz’de kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 
UYARILAR 
KUVVETLİ RÜZGAR : Rüzgarın güney ve güneybatı
(Lodos) yönlerden Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç
Anadolu ile Batı Karadeniz’de kısa süreli fırtına (saatte
70-80 km hızla) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşan-
abilecek olumsuz şartlara karşı (ağaç devrilmesi, çatı
uçması, soba ve baca zehirlenmeleri vb.) ilgililerin ve
vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. 
BUZLANMA VE DON UYARISI : Sabah saatlerinde
doğu kesimlerde (Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile
Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu) buzlanma ve don
olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara
karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli
olması gerekmektedir. 
İÇ ANADOLUDA HAVA 
İç Anadolu : Parçalı çok bulutlu, Eskişehir ile öğleden
sonra Çankırı çevreleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı
geçecek. Rüzgar; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden
kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.
AAnnkkaarraa::Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere il geneli
aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar
akşam saatlerinden sonra etkisini yitirecek.  11  1  
EEsskkiişşeehhiirr::Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
yağışlı 9  -2  
KKoonnyyaa::Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere il geneli
aralıklı yağmur ve
sağanak yağışlı 12  -2  
Beypazarı’nda ise son 6
günlük hava tahmin
raporu ise şöyle;

Sıcaklık (ºC) 3,9
Nem (%) 97
Basınç (hPa) 1010
Görüş (km) .......
Rüzgar (km/sa) Güneydoğudan 10

OORRTTAA AANNAADDOOLLUU
RREEKKLLAAMM AAJJAANNSSII

DDİİJJİİTTAALL BBAASSKKII MMEERRKKEEZZİİ
KKaaşşeelleerriinniizz 2200 DDaakkiikkaaddaa hhaazzıırr

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

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

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

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

TTeell::776622 5511 6633  FFaaxx::776622 6677 7700  BBEEYYPPAAZZAARRII//AANNKKAARRAA
KK.. ÇÇeelleenn GGssmm::00..553322..555577 9988 5533 --00..554422..776622 5511 6633

SU
DAN

TASAR
RUF

ÇÇiiffttllii 5500 YYTTLL
TTeekkllii 4400 YYTTLL

2200 PPaarrççaa HHeeddiiyyeellii BBiillggiissaayyaarr KKaammppaannyyaassıı

Windows Proğramları
Windows XP, Windows Vista Proğramları

Windows Ofis Proğramları
ŞŞiirrkkeett vvee İİşşlleettmmeelleerree MMuuhhaasseebbee PPrrooğğrraammllaarrıı

DDeemmoollaarrıınnıı ddeenneeyyiinn.. HHooşşuunnuuzzaa ggiittmmeezzssee AAllmmaayyıınn!!....
İnternet Kafeler İçin Cafe Yönetim Proğramı 

Ağ ve Network olan Kurumlara PC Yönetim Proğramı
İnternet Filtreleme Proğramları

Server Proğramları
Anti Virüs ve İnternet Security Proğramları

Bilgisayarlar için Güvenlik ve Yedekleme Proğramları
ÇÇooccuukkllaarrıınnıızzıı PPoorrnnoo ssiitteelleerrddeenn,, KKuummaarr ssiitteelleerriinnddeenn,,

ZZaarraarrllıı ssiitteelleerrddeenn,, OOyyuunn SSiitteelleerriinnddeenn,, 
KKoorruummaakk iissttiiyyoorrssaannıızz MMyy YYaazzııllıımm İİnntteerrbbeett FFiillttrreelleemmee

PPrrooğğrraammıı CCDD’’ssii SSaaddeeccee 1199 YYTTLL

FFOOTTOOÐÐRRAAFF
AALLBBÜÜMMÜÜNNÜÜZZDDEEKKÝÝ TTÜÜMM

FFOOTTOOÐÐRRAAFFLLAARRIINNIIZZ
VVCCDD -- DDVVDD AALLBBÜÜMM HHAALLÝÝNNEE

GGEETTÝÝRRÝÝLLÝÝRR..
11 CCDD AALLBBÜÜMM 113300 YYTTLL..

DDÜÜĞĞÜÜNN SSÜÜNNNNEETT NNİİŞŞAANN
VVİİDDEEOO KKAASSEETTLLEERRİİNNİİZZ

CCDD YYEE AAKKTTAARRIILLIIRR
OORRTTAA AANNAADDOOLLUU RREEKKLLAAMMCCIILLIIKK AA..ÞÞ..
GGaazzii GGüünnddüüzzaallpp ÝÝþþ MMeerrkkeezzii PPaazzaarr KKaattýý NNoo::77--3322
TTeell:: 776622 5511 6633  FFaaxx:: 776622 6677 7700  BBEEYYPPAAZZAARRII//AANNKKAARRAA

KKeemmaall ÇÇEELLEENN  GGssmm:: 00..553322..555577 9988 5533

14 Mart Cumt.
En Yüksek 

6°C 
En Düşük 

1°C

15 Mart Pazar
En Yüksek

5°C 
En Düşük

0°C

16 Mart P.tesi
En Yüksek

4°C 
En Düşük

-2°C

17 Mart Salı
En Yüksek

6°C 
En Düşük

-1°C

18 Mart Çrşam.
En Yüksek

7°C 
En Düşük

2°C

19 Mart  Perşem.
En Yüksek

9°C 
En Düşük

4°C

DDOOĞĞAASSEEVVEERRLLEERREE,, FFOOTTOOĞĞRRAAFF MMEERRAAKKLLIILLAARRIINNAA
İİLLKKBBAAHHAARR YYÜÜRRÜÜYYÜÜŞŞ RROOTTAALLAARRII

ilkbahar geliyor. Pastel renkler yavaş yavaş doğadaki
yerini almaya başladı. İlkbahar yürüyüş açısından da
çok iyi bir mevsim. Havanın çok sıcak olmadığı bu
günlerde hem yürüyüş yapıp hem de doğanın sanatçı
yönünü hayranlıkla izleyebilirsiniz.  Bu gezi için
seçilecek en güzel mekanlardan biri Beypazarı diğeri
Nallıhan. Beypazarı’nın anlatılamaz çeşitli özellik-
lerini gezdikten sonra gidip göreceğiniz ikinci yer
Nallıhan Davutoğlan Mevkii civarı.
EEll ssaannaattllaarrıı iillee ttuurriizzmm hhaayyaatt vveerrddii
Beypazarı’ında, 1983 yılında başlayan turizm hareke-
tinin Beypazarı ekonomisine katkı yapması büyük
ümit oldu.  İlçeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı tur-
istlerin konaklama ihtiyacı pansiyonculukla karşılan-
maya başladı. Ayrıca turizmin gelişmesine paralel
ilçede yapılan el sanatlarında da artış gözleniyor. En
fazla gelişen el sanatları alanında; dokumacılık,
gümüşçülük yer alıyor. Rakamsal olarak dile getir-
ildiğinde; 1983’lü yıllarda 10-15 olan gümüş imalat
atölye sayısı 1984 ve 1999 yılları arası 50 lere çık-
mıştı bugün 45 lere gerilemiş durumda.
Beypazarı’nda üretilen kemer, kolye, bilezik, küpe,
iğne, başlık ve tılsımdan oluşan gümüş ürünler 18
ülkeye gönderiliyor.  Meşhur Beypazarı kurusu imal
eden fırın sayısı bugün 15’e çıkmış bulunuyor.
Turizme yönelik pansiyon ve lokanta sayısı ise  20’yi
geçti. Beypazarı’nın en önemli yatırım alanlarını ise;
maden suyu, jeotermal enerji kaynakları ve torona
madeni oluşturuyor.
DDuuttlluu––TTaahhttaallıı ssaağğllııkk ttuurriizzmmiinnee aağğıırrllııkk vveerreecceekk
Beypazarı (Dutlu – Tahtalı) Termal Tesisleri, Sağlık
Bakanlığı’ndan kaplıca ve içmece ruhsatıyla
Beypazarı’nda faaliyet yürütüyor. BEYTER
(Beypazarı Termal Tesisleri) Yönetim Kurulu
Başkanı Atilla Şakir Yöntem, Sağlık Bakanlığı’ndan
ruhsat alan ilk 3 tesis arasında yer aldıklarını belirtiy-
or. Ankara’ya 85 kilometre, Beypazarı İlçesi’ne 15
kilometre mesafede yer alan tesislerde çıkan su sıcak-
lığı 49 derece, içerisinde 5959,69 mg/lt. mineral
bulunuyor. 
Yöntem, kuruluş yıllarında sadece üstü açık havu-
zların bulunduğu tesislerde günümüzde; otel, market,
berber restoran, hediyelik eşya reyonu ve cami gibi
18 farklı binada 200 oda ve 700 yatak, 4 havuz, iki
çeşme yer aldığını açıklıyor. Yöntem, son yıllarda
suyun özelliklerini bilen Hollanda, Almanya,
Ukrayna, Avustralya gibi ülke turistlerinden talepler
geldiğini açıklıyor. 
Sağlık alanında kaplıca turizmini yıl sürecinde
gerçekleştirmek istediklerini belirten Yöntem, bilgi

veriyor: “Ülkemizde yerleşmiş olan genel kanı her
sıcak suyun kaplıca olduğu ve her rahatsızlığa iyi
geldiğidir. Yılda ortalama 6.5 milyon kişi kaplıcalar-
dan yararlanmakta ve bu yararlanan kişilerin yüzde
60’ı kendi kararları ile tesisleri ziyaret etmektedir.
Oysa bu tedavi şeklinin doktor kontrolünde olması
durumunda devletin sağlık giderleri azalmakla
kalmayacak, hastalar mükemmel sonuçlara ulaşabile-
cektir.” Yöntem,Türkiye’de ruhsatlı 80 civarında
kaplıca olmasına rağmen ruhsatsız olarak çalışan
2000’e yakın tesis bulunduğunu savunuyor.
BBeelleeddiiyyee ttuurriizzmmii ddeesstteekklliiyyoorr 
Açık hava müzesi haline getirmek amacıyla 3 bin
500 konaktan 550'sinin restorasyonu tamamlanan
Evlerin yenilenmesiyle Beypazarı’ndaki turizm
potansiyelinin artırıyor. Konakların yanısıra 200 yıl-
lık bir tarihe sahip 600 dükkan kapasiteli Beypazarı
Çarşısı'nın da restorasyon çalışmaları kapsamında yer
alarak işletmelere açılmasını planlanıyor.
Beypazarı’na gelen turist sayısı her geçen gün art-
ması hedefleniyor
Turizmde artan talep sonucunda Beypazarı'ndaki tur-
istik tesislerin sayısı da artıyor. Restoran hizmetinin
yanısıra  konaklama hizmeti de sunan 21 mekanla
birlikte toplam 38 turistik işletmenin bulunuyor.
Beypazarı, kültür turizminin yanısıra kaplıca tur-
izmiyle de tercih edilen kent haline getirilmesi hede-
fleniyor.  İlçe’nin linyit ve torona madenlerinin de
değerlendirilmesi, çıkarılacak madenlerin yan sanayi
fabrikasının Beypazarı’na kurulmasıyla bölgenin
gelişiminin hızlanacağı öngörülüyor. 
BBeeyyppaazzaarrıı’’nnddaakkii TTaarriihhii EEsseerr vvee KKaallıınnttııllaarr
Beypazarı camilerinde tarih yatıyor...
Tarihin derinliklerinden gelmiş ata yadigarı camilerde
ibadet etmenin mutluluk ve huzuru  yaşanıyor
İşte bu camiler:
KKuurrşşuunnlluu ((EEvvzzaatt HHooccaa NNaazzıırr)) CCaammiiii
Kasabanın çarşısında ilk göreceğiniz camidir. Bütün
Anadolu kentlerinde bir Kurşunlu Camii olur ya, bu da
onlardan biri.  Kubbe kaplamasında kurşun kullanıldığı için
bu ismi almış. 1684 yılında Osmanlı sadrazamı Nasuh Paşa
tarafından yapıldığı biliniyor. Klasik devir Türk mimarisini
özelliklerini taşıyor.
Evsat Hoca Nazır Camii adıyla da tanınan Kurşunlu Camii,
Beypazarı'nın en tanınmış eserlerindendir. XVII. Yüzyıl
başında yapıldığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Abide ve Yap
İşleri Dairesi abide ve eski eser fişine göre tespit edildiği
ifade edilmektedir. Bütünüyle dikdörtgen, fakat esas ibadet
mekanı, kenarı 22,50 m. uzunluğunda kare planda olup,
caminin tamamı kesme taştan yapılmıştır. Temelden
itibaren kesme taş duvarlar, Klasik Devir Türk mimarisinin

Kuzeydoğu köşede kare kaidesi üzerinde basık kürevi
kürsülü minare, çok kenarlıdır. Altında dükkanlar yapılmış
olan cami, sağlam ve ibadete açıktır.
SSuullttaann AAllaaaattttiinn CCaammiiii
On altıncı yüzyıl Selçuklu eseridir. Bir minareli tipik
Selçuklu camiidir.  İnşa tarihi Ebuzziya takvimlerine göre
1221-1225 yıllarına rastlar. Cumhuriyet Mahallesi Çınar
Sokak'ta bulunan cami, her ne kadar Selçuklu hükümdarı
Sultan Alaaddin'e mal edilmekte ise de; mimari karakter-
leri eserin XV. veya XVI. yüzyıla ait olduğunu göstermek-
tedir. Dikdörtgen planda ve ahşap tavanlı, kiremitli bir çatı
ile örtülmüş olan Alaaddin Caminin beden duvarları birkaç
defa oldukça büyük tamir görmüş olmasına rağmenkısmen
orjinalliğini muhafaza etmektedir. Bilhassa doğu duvarı
hemen hemen ilk haliyle günümüze Cami bir minareli
olup, Selçuk eserlerinin tipik bir örneğidir.  Türkiye'nin
birkaç yerinde bulunan Peygamber Efendimizin Sakal-ı
Şerif'i, bu camide bulunmaktadır.
TTaabbaakkhhaannee CCaammiiii
Çarşı içinde bulunan bina, H. 1315 yılında Söylemezzade
Hacı Hüseyin Efendi tarafından yapılmıştır. Cami çevresi
dükkanlarla bitişik yapılarak kapatılmış olup sadece cami
girişi açık şekildedir.
İİmmaarreett CCaammiiii
Rüstempaşa İlköğretim Okulu'nun aşağısında bulunan
cami, hocaların topladıkları para ve halkın yardımıyla Hicri
1304 yılında yapılmıştır. Cumhuriyet'ten önce caminin
etrafında iç ve dış imaret denilen medreseler vardı.
İİnncciirrllii CCaammiiii
Kurşunlu Cami'nin aşağısında yer alan cami, Abbas Zade
Hacı Mehmet Efendi tarafından 1315 yılında yaptırılmıştır.
YYeennii CCaammiiii
Çarşı içinde anayol yanında bulunan cami, H. 1315 yılın-

da yaptırılmıştır.
KKaarraaccaa AAhhmmeett SSuullttaann TTüürrbbeessii
Şehirden İnözü bağlarına giden yolda soldadır. Karaca
Ahmet'in kabrinin İstanbul Üsküdar'da olduğu bilindiğine
göre, bu türbede birkaç müridinin yattığı tahmin ediliyor.
GGaazzii GGüünnddüüzzaallpp TTüürrbbeessii
Türbe, ilçenin 20km batısında Hırkatepe köyü
yakınında,bir yamaçta büyük ceviz ağaçları altındadır. Gazi
Gündüzalp, Osmanlı Devletini kuran Osman Gazi'nin
dedesidir. Bir savaşta şehit düşerek buraya gömüldüğü
rivayet edilmektedir.
KKaarraaddaavvuutt TTüürrbbeessii
Beypazarı'nın 7 km Kuzey Doğu'sunda  Kuyumcu Tekke
Köyündedir.
YYöörreesseell yyeemmeekklleerr vvee ttaattllııllaarr 
Beypazarı yöresel mutfağıyla meşhurdur. Beypazarına has
şekillerde yapılan yemek ve tatlılar arasında tarhana,
yaprak dolması (sarması), yalkı, bici, göce, perçem, yarım-
ca, Beypazarı güveci, kartalaç, bazlama ekmeği, oğmaç,
tohma, yarımca, şerit, uruş kapaması, Beypazarı kurusu,
mumbar (Beypazarı sucuğu), kepekli un, ceviz, üzüm
suyundan yapılan cevizli sucuk. Tirit. baklava (80 katlı
yufka), ebesüt, höşmerim ve havuç lokumudur. Bu yemek
ve tatlıların bir kısmı Türk Patent Enstitüsü'ne kayıtlıdır.
İlçede turizm sektörünün canlanması ile yöre mutfağı can-
landırılmıştır. 
BBEEYYPPAAZZAARRII BBAAZZLLAAMMAASSII
Ekinlerimize hayvan gübresi kullanırdık, ekinimizin adı
kunduraydı. Değirmene gidince sakın hızlı öğütüpde özünü
yakma tembihi mutlaka söylenirdi. Un kepekli un idi, en az
on günden sora hamuru yumurulurdu. Mayası kendinden
,ilk önce yumurduktan sonra bir saat bekletilir tekrar tekrar
yumruklanır üzeri örtülür dört saat sonra gelince pazılar
tutulur, ilk tutulan pazıdan başlanılarak Fırında veya Saçda
yapılır. Tahtadan teknelere konularak bir hafta veya bitinc-
eye kadar hiç bozulmazdı, bazen suya tuza banarak ekmek
yenirdi, tek domatesle, dilim dilim keserek, katacak edilir-

özelliğini taşımaktadır. İbadete açık olan camiin doğu batı
duvarlarında boydan boya 2 cm. genişliğinde çatlak mey-
dana gelmiştir. Yer yer derin çatlakların olduğu tespit
edilmiş, 1987 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından
onarımı yapılan caminin, özellikle kubbe ve kasnağındaki
çatlakların genişlemeden giderilmesi ise 2008-2009 yılında
yaptırılmıştır 
AAkkşşeemmsseeddddiinn CCaammiiii 
Ankara Caddesi ile Beytepe Sokak'ta yer almaktadır.
Görünüşü itibariyle Selçuklu Mimari tarzını andıran, Fatih
Sultan Mehmet'in hocası Hacı Bayram Veli'nin ölümünden
sonra Beypazarı'na gelen Akşemseddin tarafından yanında
bir medreseyle beraber ahşap olarak XV. yüzyıl başında
yapılmış olduğu rivayet edilmektedir. Dikdörtgen planlı,
kesme taş duvarlı ve ahşap tavanlı caminin beden duvarları
yeniden ve kesme taştan yapılmıştır. Mimari organlar
tamamen genç devir mimari özelliklerini taşımaktadır.

Tel:7625163 
Orta Anadolu Bilgisayar

di. O tat başkaydı.

NNAASSIILL GGİİDDİİLLİİRR??
Ankara'dan her saat otobüs bulabileceğiniz
Beypazarı, Ankara'nın 99km kuzey batısındadır.  Yol
Ayaş'ın içinden geçiyor ve trafik  son derece rahat.

NNAALLLLIIHHAANN 
HHiiççbbiirr bbiittkkiinniinn yyeettiişşmmeeddiiğğii yyeerr
Hiçbir bitkinin yetişmediği farklı bir coğrafyada,
muhteşem bir gün geçirebilirsiniz. Nallıhan’a bağlı
Sarıyar Barajı civarındaki erozyon bölgesinin en
yüksek tepesi olan Kıztepe ve etekleri, farklı bir
yürüyüş rotası içeriyor. Nokta hedefimiz ise
Çayırhan - Nallıhan yolu üzerinde bulunan
Davutoğlan Köprüsü. Köprünün karşısındaki bölge,
ilginç bir jeomorfolojik yapıya sahip. Yamaçları
yavaş yavaş tırmanarak Kıztepe’nin eteklerine kadar
gidebilirsiniz. Yürüyüşe başlamadan yanınıza mutla-
ka su alın, çünkü bölgede yol kenarındaki çeşme
dışında hiç su yok. 
Nallıhan’a İstanbul’dan gidecekler Bolu Aladağ -
Seben- Beypazarı yolunu, Ankara’dan gidecekler ise
Beypazarı - Çayırhan yolunu kullanabilir. Bölgenin
fotografik olarak en önemli özelliği, yerkürenin su ve
rüzgar etkisiyle oluşturduğu ritmi en iyi görebile-
ceğimiz yerlerden biri olması. Burada doğa dans
ediyor sanki. Yüksekçe bir noktada durarak dikka-
tinizi yer şekillerine verdiğinizde, hareket ettiklerini
sanırsınız. Çizgiler o kadar ritmik yerleştirilmiş ki,
bu görüntüleri ancak topografik haritalarda göre-
bilirsiniz. Erozyonun etkisiyle topografya üzerinde
meydana gelen yer şekilleri olağanüstü. Kız Tepe’ye
baktığınızda, zirvesine doğru her türlü rengin katman
katman gözlenebildiği, eteklerinde ise erozyon
nedeniyle bu renklerin harmanlandığı bir manzara
çıkar karşınıza.


