DEMİRCİLER SOKAK TÜRK BAYRAKLARI İLE DONATILDI

Sokağın Bayrakla Donatılmasında İlçe Kaymakamı, Belediye Başkanı, Daire Amirleri ve Mülki Erkan’da Bayrak asarak görev aldılar.

30 Ağustos Zafer Bayramı
Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle ilçenin tüm
dükkanları çarşı ve sokakları esnaflar tarafından bayrakla
donatıldı. Esnafların işyerlerini bayrakla donatma
coşkusuna Beypazarı mülki erkan da katıldı.
Beypazarı Kaymakamı Hikmet Aydın, Belediye Başkanı
Cengiz Özalp, Garnizon Komutanı ve diğer daire amirleri esnafla beraber ilçenin Demirciler Çarşısında Bayrak
asma coşkusuna katılarak 30 Ağustosu amacına uygun
olarak karşıladılar.
*www.yeniyildizgazetesi.com

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

*www.ortaanadoluas.com

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA
AFÝÞ
Dijital Baskı-Tasarım
İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.

Eski Ramazan Topları Müzelik Oldu.
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
04 Eylül 2009 Cuma Yýl:5 Sayý:244 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- YKr

TE LEFONUNUZ
YE TERLÝ

Kemal ÇE LEN

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

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Genç nesiller yeni nesil (Ses Bombası) ramazan toplarıyla iftar açıyor.
kimse bulunamayınca
havai fişek kullanım
ruhsatına sahip
Beypazarı esnaflarından Murat Yıldırıma
teklif götürülmüş.
Murat Yıldırım 3 yıldır
Beypazarı’nda
Ramazan Topu olarak
Ses Bombası havai
Fişek patlatıyor. İlçede
2 adet olan Ramazan
Topunu kullanan
kalmayınca Belediye
Topları Kent Tarihi
Müzesine kaldırmış.
Ramazan topları şimdi
müzelik.

30-40 yıl gönüllü olarak Ramazan Topunu patlatan Mahzar Eroğlu yaşlanınca ve topu kullanacak
kimse kalmayınca Selçuklulardan bu güne
Beypazarı’nda gelenek halinde gelen Ramazan
Topunun yerini, hazır yapılmış ses bombaları
aldı. 80 yaşın üzerindeki Mahzar Eroğlu 3 yıl
önce Ramazan topunu patlatırken kaza geçirmesi,
yaşlı oluşu ve elinin titremesi nedeniyle
Belediye’yi arayışa götürmüş. Topu kullanacak

Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz Özalp,
Ramazan Topunun atıldığı Hıdırlık Tepede DHA
muhabiri Kemal Çelen’e Ramazan Topu ile ilgili
görüşlerini anlattı. Özalp; ‘’ Beypazarı’nda eskilerden beri Ramazanla birlikte gelmekte olan
gelenek ve göreneklerimiz bulunmaktadır. Bunun
en güzel örneği günümüzde halen uygulanan
İftarda Ramazan Topunun atılması, sahurda
Ramazan Davulcusunun çıkarak insanları
uyandırması. Ramazan Topumuz Hıdırlık
Tepesinden atılırdı. Uzun yıllar Mahzar Eroğlu
adlı bir vatandaşımız bu Ramazan Topunu attı.
Geçirmiş olduğu kaza ve yaşlılığı nedeniyle son 3
senedir de havai fişek şeklinde Ramazan Topu
atarak bütün Beypazarı’na iftarın açılmasının
haberini veriyoruz. Yine sahurda Ramazan davulcumuz 2 saat önce sabah ezanları ile birlikte

sahurun bittiğini yine
havai fişekle tüm
Beypazarı’na duyuruyoruz. Ramazan Topu
geleneği
Beypazarı’mızda
Selçuklu dönemine
kadar gidiyor. Hıdırlık
Tepesi Beypazarı’nın
en yüksek tepesi
olması nedeniyle bu
tepeden atılmıştır.
Beypazarı’nın tüm
mahalleleri oruçlarını
buradan atılan topla
bozarlarmıştı. Bizde
aynı geleneği devam
ettiriyoruz. Hıdırlık
tepesinden havai
fişeğimizi atarak
Beypazarı’mızı böylelikle atalarımızdan almış
olduğumuz gelenek ve göreneklerimizi aynı şekilde devam ettiriyoruz. Bu Tarihi Ramazan topumuzu Kent Tarihi Müzemizde sergiliyoruz. Kent
tarihi müzemize gelenlerin, misafirlerimizin bu
topu görmelerini öneriyorum.’’ Dedi.
Beypazarı’nda 3 yıldır Ramazan Topunu atan
Murat Yıldırım; ‘’ Teknolojiye ayak uyduruldu.
Eski toplarımız belediyemiz tarafından müzemize
kaldırıldı. Emekli bir amcamız atmaktaydı.
Yaşının ilerlemesinden dolayı biz genç nesillere
yeni nesil toplarla birlikte bize bıraktılar. Havai
Fişek Ramazan Toplarımız yerden 80 metre
yukarı çıkıp 6 km çapa ses vermektedir. Ses
Bombası olan bu toplara Ramazan Topu denmektedir.’’ dedi.

Beypazarı 400 yataklı yeni devlet hastanesine
kavuşuyor.
Yeni Hastane yapımı işi için TOKİ tarafından
yapılacak ihale tarihi belirlendi.
Beypazarı Hastane İnşaatı ile Altyapı ve Çevre
Düzenlemesi İşi olarak TOKİ resmi web

sitesinde ihale tarih ve saati 08.10.2009-14:30
olarak yayınlandı.
İlçenin Boztepe mevkiinde yeri ayrılan yere
yapılacak hastanenin ihalesinin yapılarak bir an
önce yapılması Beypazarı ve çevresi için yıllardır beklenilen bir özlem.

Ak Prti ilçe yetkililerinden alınan bilgiye göre
hastane 400 yataklı olacak ve bölüm bölüm
inşaatı ihale edilecek.
Mevcut Hastane Acil Servis olarak kullanılacak.
Yapılacak 400 yataklı hastane Beypazarı ve
çevresindeki ilçelerede hitap edecek.

Beypazarı’nda 100 seneyi geçkin bir zamandır
Ramazan Topu olarak hizmet veren Top
Beypazarı Kent Tarihi Müzesine kaldırıldı. 3
yıldır Beypazarı’nda Ramazan Topu olarak Havai
Fişek Ses Bombası yeni adı Ramazan Bombası
kullanılıyor. Hem iftarda hem’de sahurda, imsak
vaktinde günde 3 sefer Havai Fişek Ramazan
Bombası kullanılıyor.

BEYPAZARI’NA 400 YATAKLI BÖLGE HASTANESİ YAPILIYOR
ARA SIRA

Ahmet GÖKSAN

a.goksan@hotmail.com

GÜNDÜZ DÜŞLERİ

Kıbrıs sorununu kendi kişisel sorunu
olarak görmeyi alışkanlık haline getirmiş olan
bazı siyasetçiler, 2009 yılı sona ermeden sorunun çözüleceğini murat ediyorlar. Murat
edilenin Birleşik bir Kıbrıs olduğu biliniyor.
Böyle bir Kıbrıs’ın AB üyesi olması söylemleri ise muratlarının en büyüğü olsa gerek.
Rum tarafının son günlerde yaptıkları açıklamalarda, “10. Protokol Dikenini” aşamadıkYazsısı Sayfa 3’de
larını vurguluyorlar.

SİZDEN GELENLER
Mustafa EROL

Refahı kapattıran belge de yalanlanmış!
Ortada 28 Şubat'tan kalma bir belge var ki tam bir facia.
Cumhuriyet Başsavcısı ve A. Necdet Sezer'in de onayladığı askeri belge Refah Partisi'ni kapattı. Ama...
Bugün Gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren Refah Partisi'nin
kapatılmasını tetikleyen, Genelkurmay'a ait "GİZLİ"
ibareli belgenin ortalığı ayağa kaldıracak çok ilginç
hikayesini yazdı.
Cumhuriyet Başsavcılığı ve dönemin Anayasa
Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer'in de görüp
onayladığı belgeyi Genelkurmay bakın nasıl yalanlamış:
Yazısı Sayfa 2’de
Ahmet Taşgetiren yazdı....

HABER
ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63
MÜHÜR VE
KAŞELERİNİZ
20 DAKİKADA
TESLİM
Tel:7625163

Türk Hava Kurumu
Beypazarı Şube
Başkanlığı’ndan Sosyal
Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfına 5
Tane Adak Kurbanı

Haberi Sayfa 3’de

Türk Hava Kurumu
Beypazarı Şube
Başkanlığı’ndan

Kavurma Eti
Haberi 3’de
Beypazarı’nın Vahşi
Haberi 4’de
Doğası

Beypazarı ve Seymen elbisesi
Makedoya da

Yaptıgı tasarımlarla ülkemizi adını duyurmaya
çalışan Kırıkkaleli stilist Ertuğrul Süngü nün
tasarladıgı Beypazarı yöresi ve Ankara seymenleri elbisesi Makedenyo da sergilenecek.
Rüyam ve Meryem ve Moda evi stilisti
Ertuğrul Süngü daha önce Arap ülkelerine
gelinlik imalatı yaparak ülkemize 3 miyon
Euro girmesini saglamıştı.

Beypazarı Suluhan
Kervansarayı`nda
restorasyon çalışmaları
yeniden başladı
Haberi 2 de
Mundarcı Deresi
Islah Edildi Haberi 3 de

Tarihi Mimarisini
Koruyan Beypazarı

Haberi 2’de

Turizm derneği
Beypazarı için kolları
Haberi 3 de
sıvadı.

Türk Hava Kurumu
Beypazarı Şube
Başkanlığı’nda
Kütüphanelere Kitap
H a b e ri 3 ’d e
Yardımı

Beypazarı Derneğinden Gıda
Paketi Yardımı yapıldı
Haberi Sayfa 3’de
BBP İlçe Teşkilatı Basın
Bildirisi Haberi Sayfa 4’de
Beypazarı Hava Durumu
Haberi 4’de

Adaören Köyü ve (
Gavur Kalesi ) Adaören
Haberi 3’de
Kalesi
Tarihi Çarşıda Dükkan
Restorasyonlarına
Yeniden Başlandı.
Haberi Sayfa 4’de

Beypazarı’nda
Fener Alaylı
Zafer Yürüyüşü
Yapıldı Haberi 4’de

Yangında 700 dönüm
anız yandı Haberi 3’de

Mevsimlik İşçilerin Mesaileri
4’de
Ramazan’a göre ayarlandı
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ARAŞTIRMA-KÜLTÜR-EDEBÝYAT

Beypazarı Suluhan Kervansarayı`nda
restorasyon çalışmaları yeniden başladı

Tarihi
mimarisini
koruyan
Beypazarı…

Geçmişin kültürel değerlerini koruyarak
turizme açılan Beypazarı,

Araştırma Haber Kemal ÇELEN-Vakıflar Ankara
Bölge Müdürlüğü tarafından Beypazarı ilçesindeki
tarihi Suluhan Kervansarayı`nda bir süre önce durdurulan onarım ve restorasyon çalışmaları yeniden
başladı. Çalışmanın Çağdaş Restorasyon tarafından yürütüldüğü öğrenildi.
Beypazarında yıllardır söylene gelen bir tekerleme
var: "Suluhan'da sulanmışlar, Çayırhan'da otlanmışlar, Nallıhan'da nallanmışlar." Kervanyoluna
yakışan bu tekerleme, çok eski dönemlerden
kalmış. Eskiden İstanbul'u Bağdat'a bağlayan kervan yolu bu şirin ilçeden geçermiş.
Suluhan, Beypazarı ilçesi Zafer Mahallesi’nde,
kendi adını verdiği Suluhan mevkiinde yer almaktadır. Yapı, kuzeyindeki Demirciler Sokağı ile
güneyindeki Suluhan Sokağını, doğuda-giriş cephesi önünde- küçük bir meydanla birbirine bağlayan
Yüksek Kaldırım Sokağıyla çevrilidir. Tarihi
çarşının güneybatı ucunda yer alan ve ortasındaki
su öğesinden dolayı halk tarafından “Suluhan”
olarak adlandırılmış, tipik bir Osmanlı şehir içi

hanıdır. Sadrı Esba Nasuh Paşa tarafından
yapıldığı tahmin edilmektedir.
Kurşunlu Camiler gibi Suluhan'lar da bir dönemin
özelliği... Tıpkı bugünün beş yıldızlı otelleri gibi,
suluhanlar da o dönemin yolcularına, uluslararası
ticarette, ihracat, ithalat işiyle uğraşan kervanlarına
business class hizmet vermiş...
Beypazarlıların, Nasuhpaşa Hanı olarak bildiği
Suluhan Kervansarayı, 17.y.y. başında ( Vakfiye
tarihi 1613) yapıldığı kuvvetle muhtemel kentteki
en önemli Osmanlı eserlerinden biridir. Istanbul’da
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Nasuh Paşa Vakfı’na ait 25 Muharrem 1022 (17
Mart 1613) tarihli vakfiyesinden de anlaşılacağı
üzere, büyük hanın içinde yirmialtı oda ve bir
mescit ve kervan hanı ile ellidört dükkân ve
arasında pazarı ve akarsu bulunmaktadır. Suluhan,
vakfiyesinde de belirtildiği gibi, ticari işlevi yanında, Istanbul – Ankara güzergâhını kat eden kervanların bir menzil hanıdır.
Suluhan klasik Osmanlı şehir içi hanları tarzında
yapılmış, kareye yakın planda ve iki katlı bir
handır. İç avlu etrafında sıralanan han odaları birer
kapı ve pencere ile iç avluya bakan cephelere açılmakta olup bunların önünde dört kenarı dolaşan
revaklı veranda bulunmaktadır. Birinci kattaki
odaların ahşap tavanlı ikinci kattakilerin ise kubbeli olduğu görülmektedir. Taş söveli dikdörtgen
pencerelerin üzerinde sivri tuğla kemerli alınlıklar
olan eserin beden duvarlarında genellikle moloz
taş kullanılmış, yer yer kesme taş ve tuğlaya da yer
verilmiştir. Hanın doğu cephesi yanından geçen
cadde üzerinde bulunmakta ve bir kısmı yol
seviyesinden daha aşağıda bulunan dükkanlar bu
cephe üzerinde sıralanmaktadır. Beş adet olan taş
kemerinin üzeri geometrik şekillerle süslüdür.
Üzerinde inşa tarihi ile kılıç resmi bulunan taş,
hanı tamir ettiren zamanın Kaymakamı tarafından
kırdırılarak diğer taşlarla beraber hükümet yolu
inşaatında kullanılmıştır. Şimdi eski yazı ile yazılı
kapı üstündeki kitabede hanı Kaymakam Hurşit
Bey'in tamir ettirdiği yazılıdır. Sadece güney ve
doğu duvarları ayakta duran eserin giriş cephesi
sağlam vaziyettedir. Giriş kapısı beşik tonozlu
büyük bir eyvan içine alınmıştır. Beşik tonoz
örtülü giriş eyvanı ve girişin sağ ve solunda kalan
iki katlı odalar dışındaki kısımlar günümüze gelememiştir. Hanın diğer üç cephesi yıkılmış bugün
sadece duvarları kalmış olup bu duvarlarda değişik
zamanlarda onarılmıştır.
Tarihi yapı, son yüzyıl içerisinde çok defa müdahale görmüş ve korumasız bırakılmıştır. Tamiri
sırasında üstüne bir çıkıntı ile güzel bir saat kulesi
eklenmişse de bu daha sonra kaldırılmıştır. 1970’li
yıllarda han içinde, ilçenin aydınlatması amacıyla
bir jeneratör yer almış elektrik santrali olarak
hizmet vermiş ve 1980’lerin sonlarına kadar
avlusu kamyon garajı olarak kullanılmıştır.
Yıllarca kervansaray olarak kullanılan bu güzel
han Günümüzde oldukça harap ve özgün yapısal
özelliklerini yitirmiş halde iken 1995 yılı itibari
ile Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1998’de Vakıf
İnşaat Restorasyon ve Tic. A.Ş. tarafından
restorasyon çalışmaları başlatılmış. 1999 yılında
seçimi kazanarak Belediye Başkanı seçilen
Mansur Yavaş Beypazarı Belediyesi olarak bu
suluhan’ı biz yapacağız talebi üzerine ‘Restore etişlet-devret` modeli ile 26.03.2002 tarihinden
itibaren Suluhan Beypazarı Belediyesine 20 yıllığına kiralanarak Suluhan' ın restorasyon işleri
Beypazarı Belediyesine bırakıldı, Belediye bu
restorasyonu yapamayınca 2 yıl sonra yine
Vakıflara devredildi. Vakıflar bu devirden sonra
tekrar Suluhan’ı restore etmek için ihale açtı ve
restorasyon çalışmalarına yeniden hız verilerek,
durdurulan restorasyon yeniden başlatıldı.
Restorasyon çalışmaları o günden beri devam
ediyor. 2008 yılında bitmesi planlanan Suluhan
da bu gün halen restorasyon çalışmaları devam
ediyor. Suluhan Kervansarayı’nın restorasyonunun aslında şimdiye kadar tamamlanmış
olması gerekiyordu. Restorasyonun kervansarayın
aslına uygun olarak yapılması için oldukça titiz
davranıldığı, uygun taşın bulunması için yaklaşık
iki ay sıkıntı çekildiği açıklandı.

Osmanlı mimarisi tarzındaki tarihi eserleri ve
evlerinin yanı sıra 600 yıllık çarşısı, bu
çarşılarda faaliyet gösteren zanaatkarları ve
saray mutfağı tarzındaki yöresel yemekleriyle
de Beypazarı Türk kültürünün tüm inceliklerini halen yaşatıyor. Antik mimari dokusu
içinde yaşayanları ile açık hava müzesi
görünümlü, tarihi konaklarıyla ünlü
Beypazarı, yakın çevresinden çok fazla
ziyaretçi alıyor. Özellikle Ankara`nın hafta
sonu kaçış yeri olmuş. Nostaljik yolculuğa
çıkanların yeni adresi…
Türk kültürünün güzelliğini, zevkini ve
inceliğini yansıtan sımsıcak insanlarla dolu
şirin bir ilçemiz Beypazarı. Ankara’nın 100
Km batısında, eski Ankara-İstanbul yolu
üzerinde bulunuyor. Ayaş, Güdül, Nallıhan ve
Kıbrıscık İlçelerinin ortasında sosyal, kültürel
ve ekonomik merkez olma özelliğini koruyor.
Kültür turizmi için örnek olan Beypazarı’nda
az sayıda otel var ama son dönemde pansiyona dönüştürülmüş konakların sayısı da hızla
artıyor. Cırcırlar Konağı ve Tarihi Taş Mektep
bunların en ünlüleri. Ankara’ya daha yakın
olması nedeniyle o bölgeden daha çok
ziyaretçi alıyor. Ancak son yıllarda diğer
büyük şehirlerden de Beypazarı’na gelenler
artmış.
Beypazarı’nın en çok ilgi çeken yanı şüphesiz
konakları, çoğunlukla 2 yada 3 katlı ahşap
yapılar. 3500 konaktan 530’u restore edilmiş.
Diğerleri için de çalışmalar sürüyor.. 600 yıllık çarşısıda geçmişten günümüze bir köprü
kuruyor. Bu çarşıda kaybolmaya yüz tutmuş
bir çok sanatın yaşadığını ve yaşatıldığını
görmek mümkün.
Son yıllarda yıldızı parlayan Beypazarı
Ankara’ya sadece 100 km mesafede. Buraya
Istanbul’dan kendi aracınız ile gelmek isterseniz eski Ankara-İstanbul yolu üzerindeki
Sincan Yenikent yol ayrımından devam edip,
Ayaş Beypazarı yoluna çıkmalısınız. Yolda
çoğunlukla yemyeşil ormanların içinden
gidiliyor. Beypazarı’na gelindiğinde adeta bir
açık hava müzesi çıkıyor karşınıza. Istanbul’a
olan uzaklığı 320 km dir. Ankara’dan gelmek
isteyenler için ise geliş daha kolay, Ankara
Etlik Otobüs Terminalinden (eski garajlar) her
saat başı, Akköprü Migros’tan yarım saat
arayla otobüs ve minibüsler hareket etmektedir. Ankara’dan, Beypazarı’na giden bir kaç
firmanın isim ve telefonlarını aşağıda göreceksiniz. Beytaş: (312) 341 22 23 – (312) 341
22 24 – Lider Beypazarı: (312) 341 96 73(312) 341 96 74 – Lüks Beypazarı Seyahat:
(312) 342 15 00 – (312) 342 15 01 Avrupa
Turizm Seyahat: (312) 384 67 67.
Beypazarı’nın içine girmeden önce her yerde
olduğu gibi burada da aynı isimle anılan
Hıdırlık tepesine uğrayıp yukarıdan eski ve
yeni Beypazarı’nı tepeden görmelisiniz.
Fotoğraf çekmek için sabah gün doğumunda
burada olmak doğru olur güneş tam karşıdan
Beypazarı’nın o güzelim ahşap evlerini aydınlatıyor.
Devam edecek
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SİZDEN GELENLER
Mustafa EROL

Refahı kapattıran belge de yalanlanmış!
Ortada 28 Şubat'tan kalma bir belge var ki tam bir facia.
Cumhuriyet Başsavcısı ve A. Necdet Sezer'in de onayladığı askeri belge Refah Partisi'ni kapattı. Ama...
Bugün Gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren Refah
Partisi'nin kapatılmasını tetikleyen, Genelkurmay'a ait
"GİZLİ" ibareli belgenin ortalığı ayağa kaldıracak çok
ilginç hikayesini yazdı. Cumhuriyet Başsavcılığı ve dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer'in
de görüp onayladığı belgeyi Genelkurmay bakın nasıl
yalanlamış:
Ahmet Taşgetiren yazdı....
"Müthiş bir belge hikayesi"
İşte müthiş bir hikâye. Var olduğu halde varlığı inkâr
edilen bir belgenin hikâyesi...
Ne yazık ki işin içinde Genelkurmay var. 28 Şubat günleri. REFAH PARTİSİ hakkında kapatma davası açılıyor.
Bu arada Genelkurmay'da REFAH PARTİSİ ile ilgili bir
belge hazırlanıyor. Belgede REFAH PARTİSİ'yi suçlamaya dönük malum şeyler var:
-Yeşil sermaye vs... Belgenin üzerine "GİZLİ" damgası
vuruluyor ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderiliyor.
Cumhuriyet Başsavcılığı, belgeyi inceliyor, malzemeleri
delil olarak kullanıyor ve Anayasa Mahkemesi'ne de gönderiyor. Aynı şekilde AYM de belgeyi inceleyip,
Genelkurmay'a iade ediyor.
Refah davası, sanıkların Genelkurmay dosyasından haberi
olmaksızın, bu gizli malzemelerle görülüyor, parti kapatılıyor. (İşin burası, yani sanığın kendisini suçlayan delillerin kaynağından haberdar olmaması, ayrıca bir hukuk ça
Refah Partisi ıklığı...)
Sonra...
Bir gün, Cumhuriyet Gazetesi bir "Yeşil sermaye" haberi
yapıyor. Kaynak olarak AYM'yi ve Genelkurmay'ın söz
konusu belgesini kullanıyor. Ve bu haberde İhlas
Holding'in "Yeşil sermaye" olduğu iddiası yer alıyor.
Bunun üzerine İhlas Holding adına Enver Ören,
Cumhuriyet Gazetesi'ne bir tekzip yazısı yolluyor. Gazete
tekzibi yayınlamıyor.
Bunun üzerine Ören adına, İstanbul 4. Asliye Hukuk
Mahkemesi'nde tazminat davası açılıyor. Ondan sonra
ilginç bir süreç başlıyor. Mahkeme söz konusu belgenin
peşine düşüyor.
İlk yazıyı Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazıyor. Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cevabı şöyle: "...yazınıza
konu belgeler Refah Partisi'nin kapatılması istemiyle
açılan dava ile ilgisi nedeniyle ve gizli kaydıyla 7.7.1997
gün ve SP.13 muh. 1997-432 sayılı yazımız ekinde
Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmiştir".
Bu cevabi yazı, böyle bir belgenin mevcut olduğunu ve
dava içine girdiğini kanıtlıyor. Asliye Hukuk Mahkemesi,
bu defa bir yazı ile söz konusu belgeyi Anayasa
Mahkemesi'ne soruyor. AYM adına o günkü Başkan
Ahmet Necdet Sezer imzalı şu cevap geliyor:
"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 7.7.1997 günlü,
SP.13 muh. 1997-432 sayılı "Gizli" kayıtlı yazısı ekinde
mahkememize gönderilen Genelkurmay Başkanlığı'na ait
dosya, incelenmiş olmakla Başsavcılığa geri gönderilmiştir". Evet, demek dosya geri başsavcılığa gitmiş.
Bunun üzerine 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yargıtay
Başsavcılığı'na yeni bir yazı yazarak, dosya hakkında
bilgi istiyor.
Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemeye bu defa şu cevabı
veriyor: "İlgi yazınız ile istenilen belgeler bir siyasi partinin faaliyetleri ile ilgili olarak ve bunları içeren bölümler halinde "GİZLİ" kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı'nın
3.7.1997 gün ve Ad. Müş. 7501-697-97 sayılı yazıları
ekinde başsavcılığımıza gönderilmiştir. "Bu nedenle bilgi
ve belgelerin bu makamdan istenilmesi rica olunur".
Böylece Cumhuriyet Başsavcılığı "GİZLİ" kaydından
yola çıkarak, bir anlamda elini yakmak istemiyor ve 4.
Asliye Hukuk Mahkemesi'ni, Genelkurmay'a yönlendirmiş oluyor.
Peki ya sonra...
4. Asliye Hukuk Mahkemesi durmuyor. Bu defa
Genelkurmay'a yazıyor. Hem böyle bir belgenin bulunup
bulunmadığını hem de gazetenin haberinin tekzip edilip
edilmediğini soruyor. Cevap, "Genelkurmay adına"
notuyla, Genelkurmay Adli Müşaviri, Ergenekon davasında da adı geçen Hakim Tümgeneral Erdal Şenel'den
geliyor. Cevap şöyle: "Yapılan araştırma ve incelemede
ilgi (b) yazımızda da belirtildiği üzere belirtilen nitelikte
bir raporun mevcut bulunmadığı, bu konudaki yayınların
tekzip edildiğine dair bir kayda da rastlanılmadığı anlaşılmaktadır".
Hoş, bu süreç yaşanmadan da 4. Asliye Hukuk
Mahkemesi, Genelkurmay'a başvurup, Batı Çalışma
Grubu tarafından hazırlanan böyle bir rapor olup
olmadığını soruyor, varsa bir özetinin gönderilmesini
talep ediyor. Genelkurmay, yine Adli Müşavir Erdal
Şenel imzasıyla "Yapılan araştırmada belirtilen nitelikte
bir raporun mevcut olmadığı anlaşılmıştır" cevabını
veriyor. Ne oluyor?
Böylece, Cumhuriyet Başsavcılığı'na "Gizli" kaydıyla
ulaşan, oradan "Gizli" kaydıyla Anayasa Mahkemesi'ne
giden, dava dosyasına bir şekilde karışan Genelkurmay
dosyası, Genelkurmay tarafından yalanlanıyor. Bu yazışmaların belgesi bende mevcut. Bu durumda soru şu:
Acaba Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anayasa
Mahkemesi hayal mi gördü yoksa Genelkurmay'ın yalanlamasında "yalan" mı var? Ne dersiniz, bu iş, bu günler
için de anlamlı mı?

ÝÞTE GAZETE BU YAA...
Haberler Ýnternette

04 Eylül 2009 Cuma

TÜRK HAVA KURUMU
BEYPAZARI ŞUBE
BAŞKANLIĞI’NDAN
SOSYAL YARDIMLAŞMA
VE DAYANIŞMA
VAKFINA 5 TANE
ADAK KURBANI

Mundarcı Deresi Islah Edildi ARA SIRA

Şehir merkezinin ortasından geçen ve geçmiş yıllarda
üzeri tamamen kapatılan Mundarcı Deresi ıslah edildi.
Özellikle yaz aylarında çevreye yaydığı kötü kokularla bölgede yaşayan vatandaşları rahatsız eden
Mundarcı Deresi Beypazarı Belediyesi’nin girişimleri
neticesinde temizlendi.
Şehir merkezinde gözle görülmeyen ancak şehrin alt
yapısında önemli bir konuma sahip olan dere, yağmur sularının toplanmasında etkindi. Ancak bu kapalı
alan kottan kaynaklanan sebeplerden dolayı
beraberinde; tarihi mekanlarda bulunan konutlar ve
çarşıdaki işyerleri kanalizasyonlarının deşarj olması
sebebiyle ağır kokulara sebep vermekteydi.
Belediye Başkanı M.Cengiz Özalp tarihi mekanların
ve tarihi çarşıdan geçen ve kötü kokulara sebep olan
derenin15 günlük bir çalışma ile ıslah edildiğini
belirtti.

GÜNDÜZ DÜŞLERİ

Ahmet GÖKSAN
a.goksan@hotmail.com

Turizm derneği Beypazarı için kolları sıvadı.

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın
adak kurbanlarından hazırlatmış olduğu 5 adet
temizlenmiş koyun eti 28.08.2009 Cuma günü
Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı Aşevine teslim edildi.
Etler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
aşevinden sebeplenen ihtiyaç sahibi kişilere
dağıtılacak.
Beypazarı Kaymakamlığı, Türk Hava
Kurumuna Kurban Bağışında bulunan, ayrıca
etlerinide Beypazarı sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı Aş Evine bağışlanan bağış
sahiplerinin adreslerine teşekkür mektubu
gönderdi.
İleriki Günlerde Türk Hava Kurumu
Beypazarı Şube Başkanlığı aracılığı ile et
yardımlarının devam edeceği bildirildi.

TÜRK HAVA
KURUMU
BEYPAZARI ŞUBE
BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN
KAVURMA ETİ

Beypazarı Kültür ve Turizmini geliştirme ve
koruma Derneği yönetim kurulu Başkanı Nusret
Erdoğan basına yaptığı yazılı açıklamada
Dernek yönetimini devir aldıkları günden
itibaren yoğun bir faaliyet içinde çalıştıklarını
Beypazarı’ndaki turizmimizi geliştirebilmek
adına aktif bir çalışma başlattıklarını bildirdi.
Erdoğan; ‘’Öncelikli olarak turizmden yararlanan Lokanta işletmeleri, konaklamacıları,
gümüş imalatçıları ve satıcıları, kuru fırınları,
şekerlemeciler, tatlı sucuğu ve Tarhana-Makarna

satıcıları ile ayrı
ayrı toplantılar
yaptık Öncelikle
eksikliklerimizi,
yanlışlıklarımızı,
hatalarımızı dile
getirdik. Bunları
en kısa zamanda
düzeltmemiz
gerektiğini ve
bunun için de
Belediye
Başkanımızdan
destek alarak,
Belediye
Zabıtası ile işbirliği yaparak,
yanlış yapanları
uyardık. Dernek yönetimi olarak ilçemizi en iyi
şekilde tanıtabilmek için TV kanalları ile
görüşmeler yatık. Bunlardan bir tanesi ile Sahur
Programı yaptık. Ayrıca bu hafta Ankara’da
dağıtılacak olan 10 bin adet broşür bastırdık.
Turizm Derneği olarak amacımız ilçemizde her
geçen gün gelişen ve büyüyen turizmimizi en
yüksek seviyeye çıkarılması için çaba ve gayret
içindeyiz. Yönetim olarak tüm mesaimizi bu
yönde harcamaya devam edeceğiz.’’ dedi.

TÜRK HAVA KURUMU
BEYPAZARI ŞUBE BAŞKANLIĞI
KÜTÜPHANELERE KİTAP YARDIMI YAPTI

THK Beypazarı Şune Başkanlığı tarafından
Havacılığı sevdirmek ve bu konularda bilgilendirme
amaçlı, THK faaliyetleri ile ilgili Havacılıktan konularından oluşan 29 ayrı kitap tan oluşan bir seti
kütüphanelere hediye etti.
Türk Hava Kurumu Beypazarı Şube Başkanı M.Ali
DİKMENLİOĞLU, 27.08.2009 Perşembe günü
Karaşar Nahiyesi Halk Kütüphanesi Müdürü Hasan
TORAMAN’ı, Uruş Nahiyesi Halk Kütüphanesi
Müdürü Seda Azize KOTAN’ı ve 31.08.2009
Pazartesi günüde Beypazarı Mehmet Akif Ersoy Halk
Kütüphanesi Müdürü Ahmet AYAN’ı makamlarında
ziyaret ederek, konusu genel de Havacılıktan olan 29
ayrı kitaptan oluşan bir seti kütüphanelere hediye etti.
THK Beypazarı Şube Başkanlığı tarafından okullar
açılınca yaklaşık 200 çocuğa (fakir aile çocuklarına)
Defter kalem açacak, silgi gibi Kırtasiye yardımının

BEYPAZARLILARIN DAYANIŞMASI
yapılacağı bildirildi.

Beypazarı Derneğinden Gıda Paketi Yardımı yapıldı

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın vekalet
kurbanlarından Et-Balık Kurumuna hazırlatmış
olduğu etlerden THK Beypazarı Şubesine gönderilen 240 Kg Kavurma Etlerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtımı başladı.
THK Beypazarı Şube Başkanı M.Ali
Dikmenlioğlu; ‘’ Kavurma etler, isimleri önceden
tesbit edilen ihtiyaç sahiplerine evlerine kadar
gidilerek teslim ediliyor. Etler Et-Balık Kurumu
tesislerinde kavurtularak 1 Kg lık konserve
halinde hazırlatılmış olup her ihtiyaç sahibi aileye
1 paket halinde veriyoruz’’ dedi.
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Merkezi Ankara’da bulunan Beypazarı Kültür
Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Kadın
Komisyonu tarafından Beypazarı’nda Beypazarılı
ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketleri dağıttı.
Beypazarı’na gönül verenlerin faaliyetlerine devam
ettiği Beypazarı Derneği ve Vakfı Kadın Komisyonu;
dernek geliri ve ramazan ayı zekatları ile oluşturdukları gıda paketlerini Beypazarı Belediyesi tarafından
tespit edilen 20 aileye ulaştırdı. Beypazarı’na gelerek
ailelerle birebir görüşen Kadın Komisyonu mensupları anlamlı bir organizasyona imza attılar.

Yangında 700 dönüm anız yandı

Beypazarı Oymaağaç ve Tacettin Köyü arasında 700
dönüm alanda anız yandı.
Alınan bilgiye göre, Oymaağaç köyü ile Tacettin
köyü arasındaki biçilmiş tarlalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Beypazarı Belediyesi itfaiye ekipleri ile
köylüler müdahale etti.
Oymaağaç Köyü Muhtarı Ergun Tuncel, yangının
akşam saatlerinde kontrol altına alındığını, bölgedeki
yaklaşık 700 dönüm alanda anızın yandığını bildirdi.

Kıbrıs sorununu kendi kişisel sorunu
olarak görmeyi alışkanlık haline getirmiş olan
bazı siyasetçiler, 2009 yılı sona ermeden sorunun çözüleceğini murat ediyorlar. Murat
edilenin Birleşik bir Kıbrıs olduğu biliniyor.
Böyle bir Kıbrıs’ın AB üyesi olması söylemleri ise muratlarının en büyüğü olsa gerek.
Rum tarafının son günlerde yaptıkları açıklamalarda, “10. Protokol Dikenini” aşamadıklarını vurguluyorlar. “Çok sayıda görüş birliğinin olmasına karşın bir o kadar da görüş
ayrılığı ile boğuştuklarını” belirtmekten geri
durmuyorlar. Anılan protokole ilişkin olarak
AB’nde başlattıkları bu çalışmalar Rum
basınında yer almaktadır.
Rum Yönetiminin AB’ne alındığı sırada imzalanmış olan protokole göre, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti, AB’nin kuralların uygulanmadığı bölge olarak tanımlanıyordu. Adanın
tek egemeni olmak çabasında olan Rumlara bu
fırsatın verilmeyeceği kabul edildiğinden bu
protokoldeki hükmü ‘diken’ olarak görüyorlar.
Bu diken, vücutlarının bir yerine batıyor mu
ne…
Konuya ilişkin Olarak Filelefteros gazetesinde
yayınlanan haberin başlığı ise, “AB ile
İlişkiler: Önemli Meseleler de
Anlaşmazlıklarla Kapandı” idi. Haberde,
Kıbrıs Türklerinin, Avrupa müktesebatının
çözüm olması halinde Kıbrıs’ın tamamına
yayılmasını öngören 10. Protokolü kuşkulu
hale getirme çabaları ve deregasyonlar (sapmalar) AB’nde temsil konusundaki anlaşmazlıklar da varlığını koruyor” vurgusu yapılıyordu.
Güven arttırıcı önlemler konusunda uzlaşmanın olmadığı anlaşılıyor. Toprak konusunun
da görüşülemediği belirtiliyor. Bu nedenle
çözüme ilişkin görüşmelerde gelinen noktayı
bu şekilde özetlemek olanaklıdır. Rum
tarafının toprak konusunu, kendi istekleri
doğrultusunda çözebilmenin uğraşını veriyor.
Gelinen noktada yeniden başlatılan görüşmelerde toprak konusu gündemdeki yerini
almıştır. Bu konu çözülmeden siyaseten verilecek olanlar, kısa sürede çatışmaya çağrı
çıkaracaktır. İmzalanacak olan olası bir anlaşma ile imzayı atanları altından kalkılması
olanaksız sorumluluk altında bırakacaktır.
Sıklıkla yinelediğimiz bir konuya yeniden
değinmek istiyoruz. Kıbrıs’ta yapılmakta olan
görüşmelerin geleceği kuşkulu AB adına
yapıldığı gerçeğidir. AB’nin önde gidenleri de
bu gerçeği gizleme gereği duymadan kabul
etmektedirler. O halde bu çabalar niye yapılıyor…
Yüce Atatürk’ün Anadolu’nun bağımsızlık
ateşini yaktığı ve Türk ulusuna duyurduğu
Amasya Genelgesinin 90. yılına da ulaşmış
bulunuyoruz. Böyle anlamlı günlerde, “Ulusun
bağımsızlığını, yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır” söylemini yeniden okumak mı
gerekiyor ne…
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, esenliğini ve geleceğe güvenle bakmasını, Yüce Türk ulusunun ayrılmaz bir
parçası olmaktan onur duyan Kıbrıs Türkleri,
Anadolu’nun güzel insanları ile birlikte
sağlayacaktır”…
Bu gerçeği, siyasetçilerle Birleşik Kıbrıs’ın
düşlerini görenlerin artık kabul etmeleri gerekmektedir.
İrlandalı yazar Samuel Beckett, Kıbrıs’ta
yürütülmekte olan nafile turlara dönüşmüş
olan görüşmeleri görmüş olmalı ki; “Tekrar
dene, eğer başaramazsan tekrar tekrar dene.
Başarısızlığın her seferinde muhteşem olsun”
diyordu.
Bu güne değin yapılan çözüme ilişkin
görüşmelerde Rum tarafının uzlaşmaz tutumu
biliniyor. Bu hususun bilindiği noktada da
silahlanmaya ara vermeden devam ediyorlar.
Amerikan veya başka ulus kökenli silah tekelleri, ‘barış istiyorsan silahlanma yarışına sen
de katıl’ söyleminin arkasına saklanmadan
söylüyorlar.
Barış adına silahlanmayı marifet olarak gören
siyasetçilerin sonlarının hiç de iyi olmadığına
tarih tanıklık etmektedir. Anadolu’nun güzel
insanlarının böyle durumlarda “tanrı bu
adamlara akıl versin” diye dillendirdikleri
biliniyor.
SEVGİ ile kalınız.
26 Haziran 2009 - Ankara

ADAÖREN KÖYÜ VE
( Gavur Kalesi )
Adaören Kalesi

Adaören Köyü yakınlarında,Kirmir Çayı vadisine
hakim bir tepede bulunan kale; Roma Döneminde
yapılmış, Selçuklu döneminde onarım tadilat görmüştür kaleden Kirmir Çayına kadar bir de tünel
inşaa edilmiş kalenin su ve yiyecek ihtiyacı bu gizli
çıkıştan yapılmış ancak zamanla tarihi eserlere değer
verilmeyerek köy halkı ve avlanmak için gelen kişilerce tahrip edilmiş şu anda sadece temel ve birkaç
taş yığını kalmıştır.

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’’
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HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

TARİHİ ÇARŞIDA DÜKKAN RESTORASYONLARINA YENİDEN BAŞLANDI
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Kemal ÇELEN-Beypazarı Tarihi dokuyu ön plana
çıkarma projeleri kapsamında yer alan 125 yıllık 600
dükkandan oluşan 600 yıllık tarihi çarşının restorasyon ve düzenleme çalışmalarına yeniden başlandı.
Yeni başlayan restorasyon çalışmalarında çarşının
Bostancılar sokak ile Şadırvan sokak’ın Restore
edileceği belirtildi.
Yapı Düzenlemesi ve Sokak Sağlıklaştırılması Projesi
kapsamında İl Özel İdaresi tarafından gönderilen
ödenekle devam eden çarşı restorasyonunda 320 000
TL ihale bedeli ile Beypazarı’nda faaliyet gösteren
bir firmaya iş teslimatı yapıldı. Firma bu iki sokağın
restorasyon çalışmalarına başladı.
2008 yılı içinde İç İşleri Bakanı Beşir Atalay tarafından Tanıtma Fonu’ndan 500.000 TL gönderilen
ödenekle Demirciler Çarşısındaki dükkanlar restore
edilmişti. Yeni başlayan sokak restorasyonu ile
çarşının yarısı restore edilmiş olacak.
Osmanlı mimarisi tarzında inşaa edilmiş tarihi evlerin

BBP Beypazarı İlçe
Teşkilatı Basın Bildirisi

Konu: Evren Caddesi, 01/09/2009
Evren Caddesinin adının Muhsin Yazıcıoğlu caddesine dönüştürülmesi için başlattığımız imza kampanyasına 3000’den fazla imza ile katılan hemşerilerimize bir kez daha teşekkür ederiz. Bilindiği gibi
imza kampanyasına 3 gün müsaade edilmişti, daha
uzun süre verilseydi imza sayısının 5000’in çok üzerine çıkacağını tahmin edebilirsiniz. Bizi üzen kampanya sırasında ve sonrasında kulaktan kulağa fısıltı
halinde yayılan asılsız iddiadır.
Fısıltı halinde yayılan iddiaya göre: “Evren caddesinin adı eski Belediye Başkanlarımızdan Rıfkı
Evren’e atfen konulmuştur. BBP İlçe Teşkilatı
hemşerilerimizi bu caddenin Kenan Evren’e işaret
ettiğini söyleyerek hemşerilerimizi kandırarak imza
topluyor.”
Yukarıdaki asılsız propagandaya karşılık bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık. Her zaman dik
duruşun ve dürüstlüğün sembolü olan BBP hemşerilerimizi kandırmaz, bu büyük bir iftiradır.
Hemşerilerimizin de zaten her söylenene ve
söyleyene kanmayacak kadar izan sahibi olduğunu
BBP teşkilatı bilir.
İşin aslı 1980 askeri ihtilali sonrasında Belediye
Başkanı olarak atanan (seçilmeyen) Turan Kanberli
döneminde yukarıdan gelen talimatla ilçemiz
Gazipaşa İ.Ö.O. yanındaki parka Kenan Evren Parkı,
Ayvaşık Camii yakınındaki parka Bülent Ulusu
parkı, Müftülüğün önündeki caddeye ise Evren
Caddesi adı verilmiştir. Bu bilgiyi o dönemde görev
yapan bir yetkiliden aldık. Belediye arşivlerine teyit
için bakılabilir.
Bu vesile ile BBP İlçe Teşkilatımızla ilgili fısıltı
halinde yayılan haberlere itibar edilmemesi,
Teşkilatımızdan asıl bilgilerin alınmasını arz ederiz.
Hemşerilerimize en içten sevgi ve sayılarımızı
sunarız.
BBP İlçe Teşkilatı

Beypazarı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı ve
Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla, ilçe
jandarma komutanlığı tarafından fener alayı ile
Zafer Yürüyüşü düzenlendi. Etkinliğe,
Beypazarı Kaymakamı Hikmet Aydın, Belediye
Başkanı Cengiz Özalp, Garnizon Komutanı
Kıdemli Üsteğmen Fırat Toprak, Cumhuriyet
Başsavcısı Cengiz Öner, Cumhuriyet Savcısı
Tolgahan Öztoprak, Emniyet Müdürü Nazmi
Küçükkale ile vatandaşlar katıldı. Beypazarı
Jandarma komutanlığı önünde 30 Ağustos
akşamı saat 22.00’de başlayan yürüyüşe katılan
vatandaşlar ellerinde meşaleler taşıdılar. Türk
bayrakları ve Atatürk posterleri eşliğinde süren
yürüyüş, Nallıhan yolu, Bankalar Caddesi, şehir
merkezi ve Milli Egemenlik Caddesi güzergahını
izleyerek jandarma komutanlığında son buldu.
Yürüyüşe katılan vatandaşlar sık sık “Şehitler
ölmez vatan bölünmez” ve “vatan sana canım
feda” diye sloganlar attılar.
Fener alayı ve Zafer Yürüyüşü’nün ardından
Jandarma Komutanlığı bahçesinde kokteyl verildi.

Boztepe Mevkii
Oğuzkent Yolu
üzerinde 436 m2
arsanın10.000 TL
ipotek alacağımın
karşılığı devretmek
istiyorum.
Cep:0.543.3122419

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

BU FIRSAT KAÇMAZ
TEL:762 51 63

BÖLGEYÝ WEB’LÝYORUZ

Alan adı tescili ve Hosting bayililiklerimizle

SU

BEYPAZARI

Beypazarı’nda Mevsimlik İşçilerin Mesaileri
Fener Alaylı
Ramazan'a Göre Ayarlandı
Zafer Yürüyüşü
Yapıldı

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
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TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53

ortasında bulunan Beypazarı Çarşısı içinde
Selçuklular dönemine uzanan mahzen tipi yapıtlar da
mevcut. 1884 yılında çıkan büyük yangında kül olan
çarşı taş binalarıyla yeniden inşa edilmiş. Yeniden
inşa edilen binaların büyük çoğunluğu 125 yıllık tarihe sahip. Çarşı içinde 600 yıllık 700 yıllık ve
Selçuklular dönemine uzanan bazı yapılar yangından
zarar görmeden bu günlere gelebilmiş.
Türk kültürünün tüm incelikleri, faaliyet gösteren
zanaatkarları ve saray mutfağı tarzındaki yemekleriyle de eski gelenek, görenek ve eski sanatlar bu
çarşıda halen yaşatılıyor. Bu çarşıda 600 yıldır aynı
şekilde üretilen tarhana, üzüm pestili, erişte, cevizli
sucuk bulmak mümkün. Çarşı içinde otantik eşyalar,
demirciler, kalaycı, saraç gibi nostaljik dükkanlar
görebilir, fotoğraf çekebilir, resim yapabilirsiniz.
Tarihi çarşının restorasyon çalışmaları sonrasında
kültürel ve tarihi güzelliğinin ortaya çıkacağı iddia
ediliyor.

ORTA ANADOLU A.Þ. WEB HÝZMETÝNÝ AYAÐINIZA GETÝRDÝ.

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL

Kemal ÇELEN

.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
Ýþte size fýrsat. Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin .Bize 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

Ülke tarımında önemli bir yere sahip olan
Beypazarı’nda çalışan mevsimlik işçilerin mesaileri Ramazan'a göre ayarlandı. İmsak vakti tarlada çalışmaya başlayan işçiler saat 16.00 civarlarında iş bırakıyor.
İlçe genelinde çalışan, çoğunluğu Doğu ve
Güneydoğu kökenli yaklaşık 3500 - 4 bin
mevsimlik işci zor şartlar altında yaşayıp 35
derece güneş altında çalışmalarına rağmen
oruçlarını tutuyor. Beypazarı'na nisan ayında
gelip kasım sonuna kadar kurdukları çadırlarda
yaşayan mevsimlik işçiler; su, elektrik gibi temel
ihtiyaçlardan yoksun bir hayat yaşıyor. Ramazan
ayının yaz dönemine gelmesi nedeniyle biraz
sıkıntı çektiklerini belirten işçiler, zor şartlar
altında tutulan orucun hazzını yaşadıklarını ifade
ettiler. Mardin'den Beypazarı'na çalışmaya gelen
mevsimlik işçiler; "İmsak vakti çadırlarımızdan
ayrılarak araçlarla tarlaya haraket ediyoruz.
Tarlada mesaimiz saat 05.00'te başlıyor. Öğlen
bir saat dinleniyoruz. Akşam ise 16.00'da işi
bırakıyoruz, tarla sahipleri anlayış gösteriyorlar."
açıklamasında bulundular.
Güneş altında oruçlu çalışmanın zorluğundan
bahseden işçiler, ekmek parası için çalışmak
zorunda olduklarını belirterek, "Burada zaten 6
ay ancak çalışabiliyoruz. Memelekette iş yok.
Burada kazandığımız paralar ile memlekette
geçim yapacağız. O yüzden ara vermeden çalışmak zorundayız." dediler.

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

Beypazarı için Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kuzey
ve İç E ge, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu,
Göller Yöresi, Antalya'nın iç kesimleri,
Ankara'nın güney ve batı ilçeleri ile Konya, Eskişehir,
Bolu, Siirt, Batman, Mardin, Samsun, Ordu, Giresun,
Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklarla sağanak
ve gökgürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin
ediliyor. Yağışların, Marmara'nın batısında kuvvetli
olması bekleniyor.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan
tahminlere görr hava sıcakığı; yağış alan yerlerde
hissedilir derecede (4 ila 6) azalacak, diğer yerlerde
önemli bir değişiklik olmayacak.
Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz'in kıyı
kesimleri ile yurdun güneydoğu kesimlerinde batı ve
güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette,
Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuvvetli olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en
yüksek sıcalığı şöyle: Ankara Az bulutlu ve açık,
zamanla parçalı, çevreleri çok bulutlu, öğle saatlerinden
sonra güney ve batı ilçeleri kısa süreli sağanak ve
gökgürültülü sağanak yağışlı 30
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve
gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Yağışlar Avrupa yakasında yer yer kuvvetli olacak. 27
İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden
sonra aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
geçecek. 29
Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle
saatlerinden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak
yağışlı 34
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu,
öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve
gökgürültülü sağanak yağışlı 29
Samsun:Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
26
Trabzon:Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
26
Erzurum:Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle
saatlerinden sonra kısa süreli sağanak ve gökgürültülü
sağanak yağışlı 25
30°C
Diyarbakır: Az bulutlu ve Sıcaklık (ºC)
Nem
(%)
24
açık 37
1002,2 hPa
Beypazarı’nda ise son 6 Basınç (hPa)
günlük hava tahmin
.......
Görüş (km)
raporu ise şöyle;
Rüzgar (km/sa) Kuzeydoğudan 17

05 Eylül Cumt.
En Yüksek
32°C
En Düşük
14°C

08 Eylül Salı
En Yüksek
30°C
En Düşük
14°C

06 Eylül Pazar
En Yüksek
31°C
En Düşük
14°C
09 Eylül Çrşam.
En Yüksek
25°C
En Düşük
15°C

07 eylül P.tesi
En Yüksek
30°C
En Düşük

15°C

10 Eylül Perşem.
En Yüksek
26°C
En Düşük
13°C

Beypazarı’nın
vahşi doğası

Akbabaları, ayıları ve endemik bitkileri görmek
mümkün
Beypazarı çevresinde akbaba, kara leylek, kızıl şahin
gibi kuşların yanı sıra, geyik ve ayı başta olmak
üzere yaban hayvanlarını görmek mümkün. Bunun
yanında dünyada yalnızca bu bölgedeki bozkırlarda
yaşan bir çok “endemik” bitki bulunuyor. Yalnızca
yol kenarındaki birkaç metrekarelik alanda yaşayan
Beypazarı geveni bu türlerin en nadir olanı. Geven
çiçeklerini bahar aylarında açıyor.
FOTOÐRAF
ALBÜMÜNÜZDEKÝ TÜM
FOTOÐRAFLARINIZ
VCD - DVD ALBÜM HALÝNE
GETÝRÝLÝR.
1 CD ALBÜ M 130 YTL.

DÜĞÜN SÜNNET NİŞAN
VİDEO KASETLERİNİZ
CD YE AKTARILIR

ORTA ANADOLU REKLAMCILIK A.Þ.

Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

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

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 J Ý T A L BA S K I S Ý S T E M L E R Ý M Ý Z L E B A S K I L 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

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

DİJİTAL BASKI MERKEZİ
Kaşeleriniz 20 Dakikada hazır

Kemal ÇELEN Gsm: 0.532.557 98 53

