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SSaakkaall--ıı ŞŞeerriiff vvaattaannddaaşşllaarrıınn zziiyyaarreettiinnee aaççııllddıı..
İlçemiz Beypazarı’nın Paşa Camii

adıyla da anılan tarihi Sultan
Alaeddin Camii’nde
muhafaza edilen Sakal-ı
Şerif vatandaşların ziyare-
tine açıldı.

Sultan Alaeddin
Camii’nde Kadir Gecesi
nedeniyle bugün öğle
namazının ardından
bulunduğu yerden tekbirler
ve ilahiler eşliğinde indirilen
Sakal-ı Şerif, sedef kakmalı
sandukasından çıkarılarak sergilen-

meye başlandı.
Sakal-ı Şerif’i ziyaret etmek
isteyen her yaştan vatandaşın

ilgisiyle Sultan Alaeddin Camii
tarihi günlerinden birini daha
yaşadı.

İlk olarak erkeklerin ziyaret
ettiği Sakal-ı Şerif’i daha
sonra kadınlar ziyaret etti.

Bazı vatandaşların yaşanan
yoğunluk nedeniyle Sakal-ı

Şerif’i görememesi üzerine
ziyaret saati akşam ezanına kadar

uzatıldı.

33 ggüünnllüükk kkııssaa bbaayyrraamm ttaattiilliinnddee ttaattiillcciilleerriinn tteerrcciihhii BBeeyyppaazzaarrıı..

ARA SIRA

YENİDEN DİRİLİŞ“
Bence, Kıbrıs Türk halkının Türkiye tarafın-
dan
Garantisi ön planda yer alan hayati bir

konudur.
Bundan ne feragat edilebilir, ne de fedakarlık

gösterilebilir”. Dr. Fazıl KÜÇÜK

Kıbrıs Türklerinin adada ve dışında
çalışmalar yapan kuruluşlarından bazılarının,
yaşanmakta olan gelişmelerden kaygı duyduk-
ları biliniyor.                           SSaayyffaa 33’’ddee

Beypazarı’nda
işsizliğin Boyutu

HHaabbeerrii 22’’ddee
Beypzarı Karakoca
Maden suyu
Ekonominin Can
Damarı       HHaabbeerrii 33’’ddee

Ahmet GÖKSAN
a.goksan@hotmail.com

Ramazan
:Bayramında Kanal B
de Beypazarı

HHaabbeerrii 22 ddee
Zeloit Taşının Derneği
Kuruldu HHaabbeerrii 22’’ddee

Şeker bayramının hafta sonuna denk gelmesi
nedeniyle 3 günlük bayram tailinde gözler yakın
yerlere çevrildi.
Başkent Ankara’nın tarihi ve  turistik ilçe
Beypazarı kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı
sıra Ankara ve İstanbul’a yakın olan yakınlık
avantajı ile çekizi tatil beldesi seçenekleri arasın-
da yerini aldı. 
Bayram tatili için Ankara’nın turistik ilçesi
Beypazarı’nda farklı seçenekler sunuluyor. 
Knaklamalı veya günü birlik geziler için tercih
edilen Beypazarı yöresel yemekleri, tarihi kon-
akları ve doğal atmosferiyle gözde turizm merke-
zlerinden biri
Restore edilerek pansiyon hizmeti veren tarihi
konaklarda konaklamalı tatil seçeneğinin yanı sıra
günübirlik gezilerle de Beypazarı’nda farklı bir
gün geçirmek mümkün.
Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz Özalp, her

türlü bayram hazırlığının tamamlandığını bildirdi.
Ve Beypazarı Güveci, yaprak sarması, 80 katlı
baklava gibi ilçenin meşhur yöresel lezzetlerini
tatmak.Beypazarı’na özgü ürünlerin satıldığı
yöresel ürün pazarından alışveriş yapmak, telkari
gümüşlerini yakından incelemek, konak ve
müzeleri gezmek isteyenleri ilçemize davet ediy-
oruz. Bu konuda tüm hazırlıklarımızı tamam-
ladık’’ dedi. 
ANKARA - BEYPAZARI 100 KM.  Eski Ankara
İstanbul yolundan gidiliyor.
İSTANBUL - BEYPAZARI 320 KM. TEM'den
Akyazı sapağından giriliyor
Beypazarı Ankara'ya daha yakın olması nedeniyle
o bölgeden daha çok ziyaretçi alıyor. Ancak son
yıllarda diğer büyük şehirlerden de Beypazarı'na
gelenler artmış. Ankara'dan Beypazarı'na ulaşmak
için eski Ankara-İstanbul yolu üzerindeki Sincan
Yenikent yol ayrımından devam etmek gerekiyor.
Bu istikametten Ayaş Beypazarı yoluna çıkılıyor.
Ankara- Beypazarı arası yaklaşık 1,5 saat sürüy-
or. Özellikle haftasonları Ankara'dan
Beypazarı'na 15 dakikada bir özel otobüsler
kalkıyor. 
İstanbul'dan gelmenin en kolay yolu ise TEM
Otoyolu üzeriden. Adapazarı'nda Akyazı çıkışın-
dan girdikten sonra Ankara tabelaları sizi
Beypazarı'na ulaştırıyor.
Yolda çoğunlukla yemyeşil ormanların içinden
gidiliyor. Keyifli bir yolculuk ama yer yer vira-
jlara dikkat etmek gerekiyor. Beypazarı'na
vardığınızda artık bir açık hava müzesinde
olduğunuzu hissediyorsunuz. Tarihi İpek Yolu
üzerindeki yörede şehirden tamamen uzak bam-

başka bir havaya bürünüyorsunuz. 
Beypazarı'na günübirlik gelenler de var konaklar-
da gece kalanlar da. Böylece ziyaretçiler 150-200
yıllık hayat tarzını her yönüyle yaşama şansı
buluyor. Konak yerine otelde kalmak isteyenler
için de Akşemsettin Otel hizmet veriyor. 1998
yılında başlayan 2001 yılında hız kazanan
restorasyonlardan sonra Beypazarı bambaşka bir
görünüme bürünüp turistik bir yöreye dönüşmüş. 
Beypazarı'nın ziyaret edenlerin bazıları yörenin
otantik havasını bazıları ise insanlarının sıcakkan-
lılığını vurguluyor. 
Beypazarı'nın en çok ilgi çeken yanı şüphesiz
konakları. Beypazarı evleri çoğunlukla 2 yada 3
katlı ahşap yapılar. 3500 konaktan 530'u restore
edilmiş. Diğerleri için de çalışmalar sürüyor. 
Alaaddin Sokak Beypazarı'nın en gözde yer-
lerinden. Çünkü bu sokak, restorasyonu tamam-
lanmış ve hizmete açılmış birçok tarihi konağı
barındırıyor. Konaklarda fiyatlar ortalama gecelik
50 YTL. Bazı odalarda klima da bulunuyor. 
Beypazarı turistik bir yöre haline gelirken alışver-
iş imkanları da artmış. Hamaktan örtülere
tarhanadan Beypazarı kurusuna, yöre halkı üret-
tiklerini ziyaretçilere suruyor. Çarşamba, cuma ve
cumartesi günleri yöresel ürün standları kuruluy-
or. Belediye tüm satılan ürünler için standart bir
fiyat belirlemiş. Ama yine de biraz pazarlık
payını hesaba katmak gerekiyor. 
Ve beypazarı havuç sevenler için adeta bir cennet.
Demirciler çarşısı yol üzerindeki  havuç suyu
sıkanlardan bir havuç suyu alıp içmeden dönmek
zor.

Çatalca ile Beypazarı
Kardeş Belediye oldu

HHaabbeerrii 44’’ddee
Kalp Krizi geçirenin
imdadına hava ambulansı
yetişti. HHaabbeerrii ++’’ddee

Orman Köylüleri
Geyiklerden şikayetçi

HHaabbeerrii 44’’ddee
Kaçak yapıyı kantin
diye ihale etmişler

HHaabbeerrii 44’’ddee

Anne Baba Katili
İntihar Etti.

HHaabbeerrii 22 ddee
Beygep İftar Yemeği Verdi

HHaabbeerrii 22’’ddee
Yaşayan Müze Çocuklar için
açılıyor. HHaabbeerrii 22’’ddee

İhtiyaç sahipleri bu
Ramazanda da unutul-
madı          HHaabbeerrii 22’’ddee
BBP 12 Eylül
Darbesinin yıldönümü
mesajı HHaabbeerrii 33’’ddee

BBP İftar yemeğine
Beypazarı BBP Tam
Kadro katıldı

HHaabbeerrii 22’’ddee
Tatildeysden Beypazarı
Turu              HHaabbeerrii  22’’ddee

Beypazarı Kültürünü ve
Turizmini koruma
derneğinden Kutlama
Mesajı    HHaabbeerrii 22’’ddee
Ülkü Ocağından
Ramazan Gecesi 

HHaabbeerrii 22’’ddee

BBEEYYPPAAZZAARRII ÇÇAARRŞŞII--İİNNÖÖZZÜÜ
Beypazarı'nın arastası, yani çarşısı en az evleri kadar
ilgi çekici. Geçmişte meslek kollarına göre ayrılan
sokaklardan oluşan arastada bugün tüm meslekler bir
arada icra ediliyor. Tek katlı küçük denebilecek
dükkanların sıralandığı arastada aradığınız herşeyi
bulmanız mümkün. 
Beypazarı'nın yerel lezzetlerinden havuç lokumu,
cevizli sucuk, kuru ve keş peynirini burada bulabilir
tadlarına bakarak satın alabilirsiniz. Onlarca el sanatı
arasında Beypazarı'nın simgesi haline gelen
Telkaricilerde yine arastadalar. 
Gümüş tellerin ustaların ellerinde sabırla, nasıl birer
sanat eserine dönüştüğünü burada görebilir, binlerce
çeşit arasından zevkinize uygun olanı bulabilirsiniz. 
Arastada en çok berber dükkanı göze çarpıyor. Ancak
bakırcılar, kalaycılar, mestçiler, yorgancılar, doku-
macılar, semerciler, kuru ve güveç fırınlarıda çarşıda-
ki yerlerini almış müşterilerini beklemekte. 
Beypazarı'nın el sanatlarındaki gelişmişliğini ve

zenginliğini mutfağındada görmek mümkün. Tavuklu
yada etli yapılan güveç Beypazarı mutfağının ana
yemeği. Ayrıca, yaprak sarması, seksen katlı
baklavası, tarhanası ve höşmerimi zengin Beypazarı
mutfağının burada yazabildiğimiz çeşitlerinden
bazıları. 
Kasabanın hemen yanıbaşından akan İnözü Deresi ve
İnözü Vadisi doğası ve yer yer kanyon görüntüsü
veren kaya oluşumlarıyla yörenin görülmesi gereken
yerlerinden. Vadi boyunca uzanan derenin kenarındaki
sık ağaçlıklı alan birkaç restorana evsahipliği yapıyor.
Buradaki restoranlarda doğanın içinde alabalık
yenebilir. 
Yürüyüş sevenler için hem dere boyu, hemde mağar-
aların bulunduğu vadi duvarları son derece ideal.
Burada ki mağaraların erken Bizans Döneminde
mezar ve kilise olarak kullanıldığı sanılıyor. 
Beypazarı'nın yakın çevreside ziyaretçilere çok sayıda
seçenek sunuyor. Sabagoz Vadisi kasabanın yakının-
da. Vadi içinde Luwi'lerden kalan sayısız mağara
bulunuyor. Sabagoz Luwice bir kelime ve anlamı
"Güzel Su". Tarihsel kayıtlar M.Ö. 1200 yıllarında
bölgede Luwiler'in yaşadığını gösteriyor. 

BBeeyyppaazzaarrıı’’nnddaa ççııkkaann ddooğğaall ttaaşşllaarr ttaannııttııllmmaayyıı bbeekklleerrkkeenn,, ÇÇuubbuukk TTuurrşşuussuu vvee ÇÇuubbuukk AAggaatt’’ıı,, ÇÇuubbuukk’’uunn iissmmii iillee yyaarrıışşııyyoorr..

ÇÇuubbuukk,, TTuurrşşuu vvee KKüüllttüürr FFeessttiivvaallii 2244 EEyyllüüllddee..
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 24 Eylül'de 5.
Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali
düzenlenecek. 
Festivale yurt dışından da birçok yabancı dav-
etlinin katılması bekleniyor. Dört gün sürecek
festivalde, Çubuk'un dünyaca ünlü turşusunun
yanı sıra yöresel ürünler de vatandaşların
beğenisine sunulacak.
Çubuk’ta bulunan hediyelik takı ürünlerde kul-

lanılan yarı değerli taşlardan agat taşı da
Çubuk’un değerlerinden. Çubuk halkı ve Çubuk
Belediyesi Agat Taşı nı,  Çubuk Turşusu ile bir-
likte öne çıkarmaya ve Çubuk’u tanıtmaya
çalışıyor. Bu amaçla doğal taş satıcılarını festi-
vale davet ediyor. 
Çubuk, Beypazarı'ndan sonra en çok yerli ve
yabancı turist çeken ilçelerin başında geliyor.
Beypazarı’nda da yarı değerli doğal taşlardan
mavi kalsedon, kaplan gözü, obsidiyen, ağaç
opali, kuvars gibi yarı değerli taşlar bulunuyor. 

RRaammaazzaann BBaayyrraammıı nnaammaazzıı
BBeeyyppaazzaarrıı 0077..1199 ddaa kkııllıınnaaccaakk.. 

PPAAŞŞAA KKOONNAAĞĞII
Çok yakında Hizmete girecektir. 

Konaklama & Yemek
Paşa Camii Yanı  Tel:0.542.245 22 22

FFOOTTOO AALLİİ
Ali BIDAK

Beytepe Mahallesi Dikiciler Sokak
No:34 Beypazarı/ANKARA
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SSoorruummlluu YYaazzýý ÝÝþþlleerrii MMüüddüürrüü
Murat ÇELEN
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ÝÝzziinn aallýýnnmmaaddaann,, kkaayynnaakk ddaahhii ggöösstteerriilleerreekk
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AAnnnnee -- bbaabbaa kkaattiillii iinnttiihhaarr eettttii
BBeeyyppaazzaarrıı iillççeessiinniinn UUrruuşş bbeellddeessiinnddee,, bbiirr ssüürree öönnccee aannnnee vvee bbaabbaassıınnıı
ööllddüürreenn kkiişşii,, ttuuttuukklluu bbuulluunndduuğğuu cceezzaaeevviinnddee iinnttiihhaarr eettttii..

Uruş beldesinde, bir süre
önce anne ve

babasını öldüren
kişi, tutuklu
bulunduğu
cezaevinde
kendisini iple
asarak intihar
etti.
''Kasten adam

öldürmek''
suçundan Güdül

Cezaevi'nde tutuk-
lu bulunan Ümit

A'nın (39) cenazesinin
yapılan otopsinin ardından Uruş beldesine getirildiği
belirtildi. 
Beldedeki imamların namazını kılmak istemediği

iddia edilen Ümit A'nın cenazesi, namaz kılınmadan
3 kişinin yardımlarıyla Uruş beldesi mezarlığına
defnedildiği belirtildi.
Uruş beldesinde kendilerinden 6 aydır haber alına-
mayan çiftin cesetleri, Beypazarı ve Güdül Jandarma
Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla, Güdül
ilçesinde bir arazide gömülü bulunmuş, olayla ilgili
çiftin çocuğu Ümit A. (39) ''Kasten adam öldürmek'',
arkadaşı Veli K. ise ''Adam öldürmeye yardım ve
yataklık etmek'' iddiasıyla tutuklanmıştı.
Cezaevinde intihar eden Ümit A. nın cenazesinin kıl-
nmadığı konusunda açıklama yapan Uruş Belediye
Başkanı Osman Şefik Karlıdağ; ‘’Cenaze tüm dini
vecibeleri yerine getirilerek cenaze namazı da kılı-
narak Uruş Belde mezarlığa gömülmüştür. Cenazenin
kılınmadığı haberleri doğruyu yansıtmamaktadır. ‘’
açıklamasında bulundu. 

TTAATTİİLLDDEEYYSSDDEENN BBEEYYPPAAZZAARRII
TTUURRUU

3.Gün / 20 Eylül 2009 / Pazar / Beypazarı - İstanbul 
Sabah otelde alacağımız sabah kahvaltısının ardından ote-
limizden çıkışımızı gerçekleştiriyoruz.Beypazarı’na yol
alıyoruz. Osmanlı Mimarisinin tümüyle korunduğu ve
yaşam tarzlarını olduğu gibi koruyan insanların yaşadığı ve
üretim yaptıkları gözde beldemiz Beypazarı’mıza geliy-
oruz. Hıdırlık Tepesi’nden etrafı seyrediyor ve fotoğrafla-
ma imkanına sahip oluyoruz. 3000 eski evin bulunduğu
eski Beypazarı’nı keşfetmeye çıkıyoruz. Kurşunlu Camii,
İncirli Cami’yi ziyaret ediyor ardından Gümüşçüler
Çarşısında Telkari takılardan, Suluhan’da havuç lokumuna
kadar yöresel ürünler, zanaatkârlar, konaklar, Alaattin
sokağı ve canlılık başımızı döndürüyor. Hacı Bostan
Konağı, Hacı Üstün Konağı, Taş Mektep gibi restoran
haline getirilmiş işletmelerde İnce takım diye adlandırılan
yöresel yemekler ve özellikle tarhana çorbası, yaprak
sarma, güveç ve 80 katlı ev baklavası iştahımızı kabartıyor.
Yöresel ürünler üzerine kurulu Köy Pazarı’nda alış-veriş
yaptıktan sonra fırınlardan akşam çaylarımızla birlikte tat-
mak ve eve götürmek üzere bu beldeye özel, tereyağlı
Beypazarı Kurusu aldıktan sonra buradan ayrılıyor ve
İnözü Vadisi’ni de tanıdıktan sonra İstanbul’a dönüş için
yola koyuluyoruz. Akşam saatlerinde İstanbul’a varıyoruz.
Bir başka VIP Turizm organizasyonunda buluşmak
dileğiyle...

YYaaşşaayyaann MMüüzzee,, ççooccuukkllaarr iiççiinn aaççııllııyyoorr..

Çocuklarıyla birlikte nitelikli bir zaman geçirmek
isteyenler için Beypazarı Yaşayan Müze’den ilgi
çekici bir etkinlik daha.
Ankara’nın tarihi ilçesi Beypazarı’ndaki Yaşayan
Kültür Müzesi, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü
ilgi çekici bir etkinlikle kapılarını çocuklar için
açacak. 
Beypazarı Yaşayan Müze, geleneksel değerlerimizi,
sözlü kültürümüzü yaşatmak için düzenlediği etkin-
liklerle müzeciliğe farklı bir soluk getiriyor.
Bugünlerde her çocuk kendi oyuncağını kendisi
seçiyor. Heyecanla, ısrarla alınan oyuncaklarla oyna-
ma isteği hiç bitmeyecek gibi geliyor biz büyüklere.
Ancak çocuklar bir heves aldıkları bu oyuncaklarla
ya birkaç kez oynuyor ya da hiç oynamadan bir
kenara atıyor. Biz içimizden “bu devirde çocuk
olmak varmış” desek de onlar çok çabuk tüketiyor ve
vazgeçiyor bu oyuncaklardan.
Geçmişe gidiyor bir an zihnimiz, eski oyuncaklara ve
oyunlara, çocukluğumuza. Kimi zaman bir dal
parçasından yapılma ayağımızı yerden kesen kühey-
lanı, söğüt dalından yapılan bülbül düdüklerimizi ve
bağrımıza bastığımız bezden bebeklerimizi hatırlıy-
oruz. Bizim emeğimiz, sevgimiz ve ellerimizle

biçimlendiği için mi unutulmadılar?
Oyuncak ustası Ali Akbey ile tahtadan, telden ara-
balar, bezden bebekler, fırıldaklar, topaçlar,
fırdöndüler yapacak, çocuklarla birlikte geleneksel
oyunları oynayacak. 
Belediye Başkanı Cengiz Özalp, “Klasik müzecilik
anlayışının dışında kurulan ‘Yaşayan Müze’de
çocuklarımızın yaratıcı güçlerini ortaya çıkarmak
ve geçmiş kültürümüzle buluşturmak amacıyla
yapılan etkinliği yaşamak isteyenleri Bayramda
Beypazarı’na bekliyoruz” dedi.
Belki de…Yaşayan Müze, günümüz çocukları, oyun-
ları ve oyuncaklarıyla ilgili malum sorunları çözmek
için bir şans daha var diyor. Yaşayan Müze’de oyun-
cak ustası Ali Akbey’le tahtadan, telden arabalar,
bezden bebekler, fırıldaklar, topaçlar, fırdöndüler
yapmak, birlikte geleneksel oyunlar oynamak isters-
eniz Yaşayan Müze’nin kapıları sonuna dek açık.
Spiderman mi, yoksa Süpermen mi? Hangi Barbi
bebek verir anneyle birlikte yapılan bez bebeğin
tadını? Doğallık ve gelenekler buluşturuyoruz bizi,
çocuğuyla birlikte bir oyuncak yapıp anı heybesine
güzel bir gün atmak isteyenler  Beypazarı’nda,
Yaşayan Müze’deyiz.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Toplum Yararına
Çalışma Projesi kapsamında İŞKUR aracılığıyla
sürdürülen çalışma doğrultusunda Ankara İl Milli
Eğitim Müdürlüğü'ne 25 geçici işçi alındı. 
İlçe genelindeki okullarda çalıştırılacak geçici işçiler
için alım, başvuruda bulunan 237 kişi arasından
kurayla yapıldı. 
Beypazarı Ticaret Meslek Lisesi'nin salonunda
yapılan kura çekimine, iş başvurusunda bulunanların
yanısıra yakınları katıldı. 
Beypazarı Noteri kuraları çekerek, 25 asil ve 10
yedek ismi belirledi. Seçilen 25 kişi, yaklaşık 3.5 ay
süreyle görev yapacak. 
Öte yandan, kura sonucu ismi okunanların çok mutlu
oldukları görüldü.

BBeeyyppaazzaarrıınnddaa iişşssiizzlliiğğiinn bbooyyuuttuu
İİllççee ggeenneelliinnddeekkii ookkuullllaarrddaa ççaallıışşttıırrııllaaccaakk ggeeççiiccii iişşççiilleerr iiççiinn aallıımm,, bbaaşşvvuurruuddaa bbuulluunnaann 223377
kkiişşii aarraassıınnddaann kkuurraayyllaa yyaappııllddıı..

BBEEYYGGEEPP İİFFTTAARR
YYEEMMEEĞĞİİ VVEERRDDİİ

(BEYGEP)Beypazarı Gençlik platformu
Beypazarlı üniversite örgencilerine Taş mektep
de 15 09 2009 iftar yemeği verdi  iftardan sonra
Belediye Başkanı Cengiz Özalp gençlere yöne-
lik yapılacak projelerle ve gençlerin sorunlarıyla
ilgili geç saatlere kadar sohbet ettiler Bu platfor-
mda kurulumunda emeği geçen başta Ali Kaya
olmak üzere diğer kurucu arkadaşlara teşekkür
eden Cengiz Özalp her zaman kendilerine
destek olacağı sözünü verirken gençlerden de
kendisine görüş ve  bilgileriyle yardımcı
olmalarını istedi

KKaannaall BB EElllleerriinn TTüürrkküüssüü aaddllıı pprroo--
ggrraammddaa YYöörreesseell BBeeyyppaazzaarrıı TTaattllııllaarrıı......
KANAL B Televizyonunda yayınlanan, yapımcı ve
sunuculuğunu Ayşe ÖKSÜZ'ün üstlendiği, Ellerin
Türküsü adlı programda Yöresel Beypazarı Tatlıları
görüntülerine yer verilecek.
Ramazan Bayramın 1. günü saat 18:30 da ve
Bayramın 2. günü saat 17:00 de yayınlanacak olan
programda 80 katlı Beypazarı Baklavası,
Sarımburma, Perçem, Höşmerim, Cevizli
Tatlısucuğu, Sıkma Pişmaniye, Havuç Lokumu,
Havuç Döneri, Şekerleme tatlıları yapılış görüntüleri
yayınlanacak.

BBBBPP İİFFTTAARR YYEEMMEEĞĞİİNNEE
BBEEYYPPAAZZAARRII BBBBPP

TTAAMM KKAADDRROO KKAATTIILLDDII

BBP Genel Merkezi 14/09/2009'da Keçiören Halil
İbrahim Sofrasında iftar yemeği verdi. BBP Genel
Merkezinin iftarına MDK Üyesi Yusuf Ayan,
Beypazarı İlçe Başkanı Turhan Yılmaz, Yönetim
Kurulu üyesi Zekeriya Kalyoncu katıldı. BBP Genel
Başkanı Yalçın Topçu iftar sonrası hemşerilerimize
iltifat gösterdi, hemşerilerimizle çay içip, 2011
seçimleri ile ilgili yapılacaklar hususunda görüş
alışverişinde bulundu. Genel Başkanı Beypazarı’na
davet eden hemşerilerimize Yalçın Topçu Bayram
sonrasında gelebileceğini belirtti.

BBEEYYPPAAZZAARRII KKÜÜLLTTÜÜRRÜÜNNÜÜ
VVEE TTUURRİİZZMMİİNNİİ KKOORRUUMMAA 

DDEERRNNEEGGİİNNDDEENN
KKUUTTLLAAMMAA MMEESSAAJJII

Beypazarı Kültürünü ve
Turizmini Koruma,

Geliştirme ve Yaşatma
Derneği Başkanı Nusret
Erdoğan 27 Eylül
Dünya Turizm Günü
olması nedeniyle bir
kutlama mesajı
yayınladı.
Mesajında ülkemizin

ve dünyanın geleceği
açısından önemli olan

turizm sektörü ve çalış-
maların sadece izleyici

olarak değil, yetkililerin ve tur-
izm sektörümüzün gelecek nesillere daha iyi yaşan-
abilir bir Türkiye bırakabilmemiz için yapılan
yatırımların zengin, doğal ve kültürel tarihimiz
mirasından, sürdürülebilir ölçüler göz önünde bulun-
durularak önlemler alınmasını diliyorum.
Dünyada giderek sert bir rekabetin yaşandığı turizm
pazarında sadece deniz turizmimizde değil yaşlanan
Avrupa nüfusunun kültür turizminin en fazla müşter-
isi dediğimiz 60 yaş üzeri nüfus olduğunu düşünerek
ülkemizin hedeflerini kültür turizmimizin gelişmesi
ve büyümesini sağlayarak bu nüfusu, bu kitleyi çekip
turizmimizdeki geliri daha da yükseklere çıkarmamız
mümkün olacaktır.
Turizmdeki ekonomik katkıların yanı sıra uluslararası
kültürel ve toplumsal iletişimi sağlama ve bütünleme
rolünün bütün dünyaya egemen olması dileklerimle
Dünya Turizm Gününü kutluyor ve turizm sek-
törümüzün gelişimine, büyümesine emek veren,
destek olan herkese başarı diliyorum

BBEEYYPPAAZZAARRIILLIILLAARR RRAAMMAAZZAANN
EEĞĞLLEENNCCEELLEERRİİYYLLEE NNOOSSTTAALLJJİİ

YYAAŞŞAADDII

BBeeyyppaazzaarrıı ÜÜllkküü OOccaağğıı
tarafından düzenlenen
Ramazan etkinlikleri,
eski Ramazanlar’ı
aratmadı. Cuma
akşamı gerçekleşen
ve halktan yoğun ilgi

gören Ramazan etkin-
likleri; Tasavvuf

Müziği Eşliğinde
Semazenler’in gösterileriyle

başlayarak ilahilerle devam etti.
Alaattin Sokak’ta açık havada gerçekleşen Ramazan
etkinliklerine MHP Beypazarı İlçe Başkanı Ahmet
Uzunoğlu ve yöneticiler katıldı. Program başlamadan
önce etkinliğin gerçekleşmesinde katkıda bulunan
Ser-Tur Market yetkilisi Serdar Kesikbaş’a Ankara
Ülkü Ocakları ikinci başkanı Murat Gül ve Kota
İnşaat yetkilisi Zeki Tanrısever’e de MHP Beypazarı
İlçe Başkanı Ahmet Uzunoğlu tarafından plaketleri
verildi.
Organize edilen Ramazan programına Beypazarılılar
ilgisinin yoğun olduğunu belirten Beypazarı Ülkü
Ocakları Başkanı Musa Topbaşı; Beypazarılılar’ın bu
hoş ortamda kaynaşmasından, Ramazan’ı daha
coşkulu geçirmelerine vesile olmaktan memnuniyet
duyduklarını dile getirdi.

AAllppeerreennlleerriinn TTeeppkkiissiinniinn
DDüüşşüünnddüürrddüükklleerrii......

Topkapı Sarayındaki Kutsal Emanetlere Milletimizin
ve İslam aleminin hürmeti vardır. Kadirşinas mil-
letimizden alkol alanlar bile ecdadımıza hürmetsizlik
yapmaz. Ülkemizde alkol alınacak başka bir yer
kalmadı mı? Belli ölçüler içinde alkol alanları da
elbette hoş görüyoruz. Ama bu kutsal mekanda alkol
alınmasını kabul etmemiz beklenmemelidir.
Kültür Bakanımızın açıklamaları aziz milletimizin
gönlünde yer bulmadı. Aziz milletimiz Sayın
Bakanın bu açıklamasına sandıkta cevap verecektir.
Milletimiz kendi hassasiyetine haiz bir bakanı Kültür
Bakanı olarak görmek istiyor. Alperen Ocaklarından
gençlerin tesadüfen alkol ilanını görmesi üzerine
verdiği tepkiye Sayın Bakanın “... böyle ilkel bir
takım yaratıkların yönlendirmesi ...” ifadesini,
hakaretini kabul etmiyorum. Sayın Bakanın sözleri
bize bir atasözümüzü hatırlattı, “Kötü söz sahibine
aittir”.
Alperenlerin tepkisi aziz milletimizin Kutsal
Emanetlerin bulunduğu mekanda alkol alınmasına
tepkidir. Bu mekana yaraşır etkinliklerin düzenlen-
mesini Bakanlıktan bekliyoruz.
Bu vesile ile selam ve sevgilerimi sunuyorum.

Yusuf Ayan-BBP MDK Üyesi
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“Bence, Kıbrıs Türk halkının Türkiye tarafın-
dan
Garantisi ön planda yer alan hayati bir

konudur.
Bundan ne feragat edilebilir, ne de fedakarlık

gösterilebilir”. Dr. Fazıl KÜÇÜK

Kıbrıs Türklerinin adada ve dışında
çalışmalar yapan kuruluşlarından bazılarının,
yaşanmakta olan gelişmelerden kaygı duyduk-
ları biliniyor. Adeta bir açmaza dönüşen
çözüm görüşmelerinden duyulan rahatsızlığı
kamuoyunun bilgisine getirmek ve izlenecek
yöntemler görüşüldü. Adı geçen toplantı 06
Temmuz 2009 gününde Gazimağusa’da Doğu
Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde
yapıldı. 
Uzman konukların da katılımlarıyla başlayan
çalışmalar sonrasında tarihe, ‘06 Temmuz
2009 Gazimağusa Bildirisi’ ile not düşüldü.
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 35. yılının yaşan-
makta olduğu bu günlerde yayımlanan bildiri
oldukça anlamlıdır.  Çünkü AB süreci de aynı
yoğunlukta sürdürülmektedir.
Sivil toplumu sürekli olarak öne çıkarmayı bir
marifet olarak sunmakta olan AB’nin önde
gidenlerinin de gereken dersi alacaklarını
düşünmek istiyoruz. 2009 yılının sonlarında
veya 2010 yılı başlarında yapılacağı duyurulan
referanduma kadar kamuoyunun uyanık ve dik
duruşu göstermesi gerekmektedir. İngiliz
sömürgecilerinin çıkardıkları yasalara karşı
direnme hakkını kullanan Kıbrıs Türkleri geli-
nen bu noktada direneceklerinin işaretlerini
vermektedirler.
Üzerinde tek  bir merminin bulunması halinde
cezasının idam olduğunu bilerek varlığının
devamı için direnmiştir. Sonrasında da
Anadolu’nun güzel insanlarının da katkıları ile
devletlerini kurmayı başardılar. Annan’ın bel-
gesinin oylandığı günlerdeki gibi oyuna
gelmemek için çalışmalar yapmaktadırlar. 
Kıbrıs Türk Koordinasyon Konseyi  = KTKK
= de bu amaçla kurulmuştur. Çalışmalarını da
partiler üstü olarak da sürdürecektir. Yeni
yapılanmanın temelinde bu olgunun yatmakta
olduğunu yinelemek istiyoruz. Hiçbir kims-
enin buzağının altında öküz aramaması
gerekiyor.
Konseyin yayımladığı bildiride, “Kıbrıs’taki
gerçeklere dayalı, mülkiyet konusundaki poli-
tikalarımızı gözeten sulandırılmamış ‘iki kes-
imlilik’ ve iki halkın ayrı ayrı kendi geleceğini
tayin etme haklarını içerecek şekilde, Kurucu
Devletler arasında ‘siyasi/egemen eşitlik’
temelinde ‘yeni bir ortaklık devleti’ kurul-
masının, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin
devamı ile olası bir uzlaşının AB birincil
hukuku olmasına özen gösterilmesinin,
çözümün vazgeçilmez unsurları olarak
savunulması” vurgulanıyor.
Geçtiğimiz günlerde Ankara’da yapılan
görüşmelerden sonra açıklanan görüşlere de
açıklık getirmek durumundayız. Özellikle
garantiler konusunda Kıbrıs Türklerinin ortak
görüşü olan, “Türkiye’nin etkin ve fiili garan-
tisinin” şu veya bu şekilde sulandırılmaması
gerekmektedir. 
Sulandırılma olayının gündeme taşındırılması
durumunda, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin tanınması ve varlığını daha
güçlü olarak sürdürmesinin sağlanmasını
gerekli görüyoruz.
Kıbrıs Türkleri, 1950’li yılların sonlarında
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulduğu günlerde,
garantiler konusu görüşülürken masada taraf
olarak bulunuyordu. Şimdilerde konunun
Türkiye -  İngiltere ve Yunanistan arasında
yapılacak olan görüşmelerle belirleneceği
duyuruluyor. Bu açıklamayı son derece sakın-
calı buluyoruz. 
Bu yaklaşımı, ileride yaşanacak olan tüm
olumsuzluklara çağrı çıkaran bir söylem
olarak alıyoruz. Burada bir güvensizlik söz
konusu değildir. Kıbrıs Türklerinin, masada
hakkını arayan bir taraf olarak da oturmasının
kim veya kimlere zararı olabilir. Kıbrıs
Türklerini adanın Yunanistan’a bağlanmasına
giden yolda engel hatta hain olarak görenlerin
ekmeğine yağ sürülmemelidir.
Bize ayrılan sayfanın da sonuna gelmiş
bulunuyoruz. Kıbrıs Türk Koordinasyon
Konseyi’nin bildirisinde yer alan diğer konu-
ları önümüzdeki hafta değerlendirmeyi
sürdüreceğiz. 
“Yaş 35 yolun yarısı eder” diyen ozanın
belirtmesine karşın bizler yolun yarısında
değiliz. 35. yılına ulaştığımız Kıbrıs Barış
Harekatı’nı, nice 35 yıllarda kutlamaya devam
edeceğiz. Gelecek kuşakları, bu bilinçle
yetiştirmeyi de sürdüreceğiz.   
Bu onurlu ve mutlu günün yıldönümünde
şehitlerimizi ve daha sonra yaşamlarını yitiren
gazilerimizi en içten saygı ve sevgi ile anıy-
oruz. Köşelerine çekilerek onurlu bir görevi
yerine getirmenin mutluluğunu yaşayan gazi-
lerimizi de selamlamak istiyoruz. Yaşamlarını
sağlıkla geçirmelerini diliyor ve istiyoruz.
SEVGİ ile kalınız…

17 Temmuz 2009  -  Ankara  -

AARRAA SSIIRRAA
Ahmet GÖKSAN

a.goksan@hotmail.com
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BBEEYYPPAAZZAARRII KKAARRAAKKOOCCAA
MMAADDEENN SSUUYYUU
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MMaaddeenn ssuuyyuu
Beypazarı Maden Suları İsmini bulunduğu ilçeden alan
firmamız 1957 senesinde kurucusu Cemil Ercan
tarafından Ankara’nın Beypazarı ilçesinde kurulmuş-
tur. 
Firmanın genel müdürü Niyazi Ercan’ın deneyim, bilgi
ve tecrübeleri ve firma çalışanlarının katkılarıyla bir-
likte madensuyu sektöründe 52. senesini tamamlayan
firma halkın beğenisini kazanmış ve kulvarında 1
numara olmayı başarmıştır. Yaptığı yatırımlarla kendi-
ni geliştiren ve sektörüyle ilgili teknolojik gelişmeleri
yakından takip eden firmamızın amacı insan sağlığı
açısından çok büyük önem taşıyan maden suyunu
halkımıza sevdirmek ve kaliteyi halka sunmaktır.
Üretim tesisimiz şehirden 6 km uzakta doğa ile baş
başa, etrafında yerleşim alanı olmayan doğal bir alanda
yer almaktadır. Bu nedenle toprağa karışıp maden
suyunun mineral değerlerine zarar verecek her hangi
bir zararlı madde olmadığından, üretimini doğadan
gelen doğal mineralli su ile sürdürmektedir. Firmamız
doğal mineralli suyun şişelenip halka ulaşana kadar
geçen süreçte içerdiği mineral değerlerinde hiçbir
değişiklik yapmadan ve üretim sırasında el değmeden

piyasaya sürülmesine özen göstermektedir. 
Maden suyu kültürü Türkiye de ne yazık ki
gelişmemiş, maden suyunun önemi anlaşılamamıştır.
Avrupa’da kişi başına düşen yıllık maden suyu tüketi-
mi 150 litreyken, Türkiye’de bu rakam 7 litrenin altın-
da. Ülkemizde sağlıklı bireylerin sayısını artırabilmek
için doğal zenginliğimiz maden suyunun tüketiminin
artırılması gerekiyor. Avrupa’nın doğal mineralli sular
açısından en zengin ülkesi Türkiye’de bu suların tüke-
tim oranı son derece az. 
Buna rağmen Türkiye de madensuyu sektörün de lider
konuma gelmeyi başaran firmamız iç Pazar payının
yanı sıra dış ülkelere yaptığı ihracatla da Pazar payını
genişletmeye devam etmektedir. Türkiye’de tüm böl-
gelere dağıtım yapan Beypazarı Maden Suyu yurtdışı
ülkeleri olarak Belçika, Hollanda, İngiltere,
Türkmenistan, Danimarka, Arabistan, Kanada, Suriye,
KKTC, Almanya, Fransa gibi ülkelere madensuyu
ihraç etmektedir. Beypazarı markası olarak maden
suyu pazarında %24 iç pazar payı ile lider konumda
olan firmamız, Pazarda tüketimi artırmaya yönelik
reklamlarıyla tüketicileri bilinçlendirmeye çalışmak-
tadır.

DOĞAL zeolit madeni ve minerallerinin
tanıtımını yapmak, kullanım alanlarını
genişletmek, araştırma geliştirme çalışmaları
yapmak üzere Doğan Zeolit ve Mineralleri
Derneği (ZEODER) İzmir'de kuruldu.
ZEODER Başkanı Mehmet Aydoğan, zeolit
taşını bir cevher olarak nitelendirdi.
Türkiye'de 50 milyar tonun üzerinde rezervi
olduğu tahmin edilen, enerji alanından, uzay
araştırmalarına, tarım ve hayvancılığa kadar
çok geniş kullanım alanı olan zeolit madeninin
tanıtılması, kullanım alanının genişletilmesi
amacıyla kurulan ZEODER'in tanıtımıyla ilgili
basın toplantısı düzenlendi. Şu anda çoğunluk-
la akademisyenlerin katıldığı derneğin 50
üyesi bulunuyor. Derneğe iş dünyasının da
katılması amaçlanıyor. Dernek Başkanı
Mehmet Aydoğan, zeolitin hangi alanlara
katkıda bulunacağına dair araştırmalar
yapacaklarını belirterek, “Bu bir cevher.
Allah'ın verdiği bir nimet. Bunu Türkiye'de
işleyip kullanalım. Şimdiye kadar 3-5 kuruşa
yurtdışına gönderdik” dedi. Aydoğan, zeolitin
çıkartılmasında da çevresel etkisi bulun-
madığını belirterek, hasar vermeden elde
edilebildiğini kaydetti. 
TTÜÜRRKKİİYYEE BBÜÜYYÜÜKK ÜÜRREETTİİCCİİ
Uluslararası Doğan Zeolit Derneği Başkanı,
Selanik Aristatoles Üniversitesi Kimya
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Panagiotis
Misaelides, yeryüzünde 50 çeşit doğal zeolit
türü bulunduğunu kaydetti. Bugüne kadar ileri
teknoloji içermeyen alanlarda kullanıldığını
belirten Prof. Dr. Misaelides, her yıl 4 milyon
ton doğal zeolit çıkarıldığının tahmin edildiği-
ni söyledi. Çin'in en büyük rezervlere sahip
olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Misaelides,
Türkiye'nin de bölgedeki en büyük zeolit
üreticisi ülkelerden biri olduğunu vurguladı. 
ZZEEOOLLİİTT ÜÜLLKKEESSİİ
Jeoloji Mühendisi Hüseyin Türkbileği,
Türkiye'de zeolitin genellikle hayvan yemler-
ine katkı olarak ve gübre yapımında kul-
lanıldığını söyledi. Ekonomik çalışmaların
sürdürülmesiyle zeolitin kapasitesinin arta-
cağına inandıklarını dile getiren Türkbileği,
“Türkiye'nin zeolit ülkesi olarak adlandırıla-
cağını düşünüyorum” dedi.
TTAARRIIMMSSAALL ÜÜRREETTİİMMEE KKAATTKKII
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi (İYTE)
Rektörü Prof. Dr. Semra Ülkü de, üniversite
hayatının ve yaşamının 35 yılını zeolite
ayırdığını söyledi. Zeolitin özellikleri ve kul-
lanım alanları ile ilgili bilgi veren Prof. Dr.
Ülkü, toprakta bitkiye göre verim arttırdığını,
ağır metallerin sudan uzaklaştırılmasında fay-
dası bulunduğunu, gıda ihracatında ürünlerin
çoğu kez geri gönderilmesine neden olan afla-
toksinin uzaklaştırıldığını, hayvan yeminde
kullanıldığı zaman hayvanın bağışıklık sistem-
ini güçlendirdiğine ilişkin bulguların mevcut
olduğunu kaydetti. Ege Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdür Yardımcısı Selim Tokmak
da, zeolitin uygun kullanıldığı taktirde tarım-
sal üretime katkı sağladığını söyledi.
Türkiye'de zeolit
Türkiye'de zeolitin varlığı 1971'de anlaşıldı.
Genel olarak 13 bölgede tespit edildi.
Dünyadaki toplam rezervin yüzde 40'ının
Türkiye'de olduğunu tahmin ediliyor. Bu böl-
geler, Manisa'da Gediz, Hisarcık, Gördes,
Ankara, Eskişehir, Bolu, Sakarya'da Polatlı,
Oğlakçı, Mülk, Nallıhan, Beypazarı, Kalecik,
Mihaliçcık, Çayırhan, Bahçeçik, Gölpazarı ve
Göynük, Kütahya'da Emet, Yoncaağaç,
Şaphane, Balıkesir'de Bigadiç.
Kullanım alanları
Zeolitin kullanım alanları 7 ana başlık altında
toplanıyor 
1- Kirlilik kontrolü
2- Enerji
3- Tarım-hayvancılık
4- Maden-metalürji
5- Uzay araştırmaları
6- Peyzaj mimarisi ve bahçe düzenlemeleri
7- Diğer kullanım alanlar

ZZeellooiitt TTaaşşıı''nnıınn
ddeerrnneeğğii kkuurruulldduu 

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

HHOOSSTTİİNNGG FFİİYYAATTLLAARRII
AALLAANN AADDII  TTEESSCCİİLLİİ 

HHeemmddee 770000 MMBB 
AARRTTIIKK HHEERRKKEESSEE

110000 YYTTLL
BBUU FFIIRRSSAATT KKAAÇÇMMAAZZ

TTEELL::776622 5511 6633
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İİHHTTİİYYAAÇÇ SSAAHHİİPPLLEERRİİ BBUU
RRAAMMAAZZAANNDDAA DDAA UUNNUUTTUULLMMAADDII
Beypazarı Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da
Ramazan Ayı'nda, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere
yardımda bulundu. 
Beypazarı Kaymakamlığı, Ankara Beypazarılılar
Derneği ve Vakfı ile özel işletmelerin de ilçedeki
ihtiyaç sahiplerine gıda ve giysi yardımında bulun-
duğunu belirten Belediye yetkilileri; özellikle bu
yardımlardan yararlanamayan ihtiyaç sahiplerine
ulaştıklarını belirttiler. 
Sevgi Evi’nden Ramazan ayında yaklaşık 260 kişiye
giysi verilirken, tespit edilen yetim ve öksüzlerin de
giyim ve kırtasiye gibi okul ihtiyaçları Belediye
tarafından karşılandı. Ayrıca 80 öğrencinin okul giy-
sisi ihtiyacının Sevgi evinden karşılandığını ve
yardımların Bayram sonrası devam edeceğini belirten
yetkililer ihtiyaç sahibi vatandaşların Sevgi evine
müracaat etmesi gerektiğini belirttiler. Sosyal

yardımlaşma konusunda Belediyenin imkanları
doğrultusunda hizmetlerini sürdürdüklerini belirten
Beypazarı Belediye Başkanı M.Cengiz Özalp; “Sevgi
Evi” kanalı ile giyim eşyalarını alan ihtiyaç sahipler-
ine katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

BBEEYYPPAAZZAARRII BBÜÜYYÜÜKK BBİİRRLLİİKK PPAARRTTİİSSİİ ‘‘NNİİNN
1122 EEYYLLÜÜLL DDAARRBBEESSİİNNİİNN YYIILLDDÖÖNNÜÜMMÜÜ MMEESSAAJJII
12 Eylül 1980 ve 12 Eylül 2009. Türk Demokrasisi
üzerindeki kara lekenin üzerinden tam 29 yıl geçmiş.
1983 yılında, ihtilalden sonra kurulan ilk sivil iktidard-
an bu yana ülkemizi yönetenlerin ve mecliste halkımızı
temsil eden siyasi partilerimizin ortak şikayeti darbe
Anayasası olmuştur. Bütün demokratikleşme çabaları-
na rağmen halen sivil bir Anayasaya ile yönetilmiy-
oruz. 1980 sonrasının anayasası ve ihtilal dönemi son-
rasında cadde, sokak ve parklarımıza ihtilalin başı
Kenan Evren, ihtilal döneminin Başbakanı Bülent
Ulusu’nun adlarıyla yaşıyoruz. Türkiye’nin bir çok il
ve ilçesi gibi Bey pazarımız da bu utançla 29 yıldır
yaşamaktayız.
Türkiye’nin her tarafında cadde, park, okul ve sosyal
tesislerden darbeleri çağrıştıran ve onları sevimli
gösteren isimlerden kurtulma ve daha fazla kesintisiz
demokrasi talepleri ve uygulamaları devam ederken
Beypazarı halkı olarak bizlerde bu konuya duyarsız
kalamazdık.
12 Eylül 1980 ihtilalinin akabinde 5,5 yılı hücrede, 7,5
yıl haksız yere ceza evlerinde tutulan ve işkencenin her
türlüsünün yapıldığı sayın liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu
yıldırılıp susturulmak istenmiştir. Ama O, inandığı ide-
allerinden, ülküsünden taviz vermeden mücadelesine
devam etmiştir. Beraat ettikten sonra milletvekili
olarak girdiği mecliste yılgınlık göstermemiş, hep dik
durmuş, daima hakkı ve haklıyı savunmuş, bir yiğit
adam olarak tarihe mal olmuştur. 28 Şubat postmodern
darbesinde de bütün baskılara rağmen demokrasiyi
savunmuş “Namlusu Milletine dönen askere selam dur-
mam” diyerek milletinin yanında demokrasiden yana

olduğunu göstermiştir.
12 Eylülün bu yılki yıldönümünde de gerçek
demokratlığımızı hep birlikte göstermemiz lazım.
Evren Caddesine ve Gazipaşa İlk Öğretim Okulu
yanındaki Kenan Evren Parkına, Muhsin
Yazıcıoğlu’nun adının verilmesi, Ayvaşık Mahallesinde
bulunan Bülent Ulusu Parkının adının değiştirilerek
Mardin’de hunharca şehit edilen imam kardeşimiz
Hacı Kazım Ozan Parkı adı verilmesi Beypazarlı
hemşehrilerimizin beklentileri arasındadır.
Demokrasiyi sekteye uğratanların isimlerinin değiştir-
ileceğine olan inancımız tamdır. MHP’li Belediye
Başkanımız M. Cengiz ÖZALP ile MHP ve Ak
Partiden belediye meclis üyesi arkadaşlarımızın,
Ülkücü hareketin efsanevi lideri Muhsin Yazıcıoğlu’na
sahip çıkacaklarına yürekten inanıyoruz. Ak Partiden
meclis üyeleri olan kardeşlerimizde mutlaka
demokrasimizden yana oy kullanacaklarına inanıyoruz.
Ak Parti ve Saadet Partisi ilçe teşkilatları da Evren
Caddesinin adının değiştirilmesine yürekten destek
verdiklerini tarafımıza bu hafta içinde ilettiler.
Bu duyarlılığımıza ortak olan ve destek veren Belediye
Başkanımıza, Belediye Meclis gruplarına, Saadet
Partisi ve Ak Parti ilçe teşkilatlarına ve halkımıza son-
suz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

BBBBPP GGeenneell MMeerrkkeezz 
MMeerrkkeezz DDiissiipplliinn KKuurruulluu ÜÜyyeessii

YYUUSSUUFF AAYYAANN
BB BBPP BBeeyyppaazzaarrıı İİllççee BBaaşşkkaannıı

BBBBPP İİllççee TTeeşşkkiillaattıı AAddıınnaa
TTUURRHHAANN YYIILLMMAAZZ



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

18 Eylül  2009 Cuma Yýl:5  Sayý:246 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
Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre 5
günlük haritalı hava tahminleri…
Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Akdeniz
(Antalya, Isparta, Burdur), Doğu Akdeniz kıyıları
(Adana, Mersin, Hatay, İskenderun) ile Muğla, Denizli,
Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kısa süreli ve yerel
olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış
geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 1 ila 3 derece
artacak.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz
kıyıları ile zamanla Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde
güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta
kuvvette esecek.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde
Edirne ve Kırklareli çevreleri kısa süreli ve yerel olmak
üzere sağanak yağışlı geçecek.
EGE: Parçalı bulutlu, Muğla ve Denizli çevreleri kısa
süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü
sağanak yağışlı geçecek.
AKDENİZ: Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz (Antalya,
Isparta, Burdur), Hatay ve İskenderun ile öğle saat-
lerinden sonra Mersin ve Adana çevreleri kısa süreli ve
yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak
yağışlı geçecek.
İÇ ANADOLU: Parçalı bulutlu geçecek.
BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık, zamanla bölge
geneli parçalı bulutlu geçecek.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Az bulutlu ve açık,
zamanla bölge geneli parçalı ve çok bulutlu geçecek.
DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla böl-
genin kuzey ve doğusu parçalı bulutlu geçecek.
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık,
zamanla bölge geneli parçalı bulutlu geçecek.
BAYRAMDA HAVA
1. GÜN: Bayramın birinci günü yurt genelinde
gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.
2. GÜN: Bayramın ikinci günü batı bölgeler Akdeniz’de
parçalı bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz,
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da da
gökgürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bek-
leniyor.
3. GÜN: Bayramın son gününde Karadeniz ve Doğu
Anadolu’da gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Havanın Batı bölgeler ile Akdeniz ve Güneydoğu
Anadolu’da parçalı
bulutlu, İç Anadolu’da
ise çok bulutlu olması
bekleniyor.
Beypazarı’nda ise son 6
günlük hava tahmin
raporu ise şöyle;

Sıcaklık (ºC) 20,7 °C 
Nem (%) 57
Basınç (hPa) 1010,2  hPa
Görüş (km) .......
Rüzgar (km/sa) Güneydoğudan 6

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

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

19  Eylül  Cumt.
En Yüksek 

25°C 
En Düşük 

13°C

20 Eylül  Pazar
En Yüksek

22°C 
En Düşük

14°C

21 Eylül P.tesi
En Yüksek

20°C 
En Düşük

12°C

22 Eylül Salı
En Yüksek

21°C 
En Düşük

11°C

23 Eylül Çrşam.
En Yüksek

22°C 
En Düşük

11°C

24 Eylül Perşem.
En Yüksek

22°C 
En Düşük

12°C

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

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

RREEKKLLAAMM VVEE   ÝÝ LLAANNLLAARRIINNIIZZ II  
GGAAZZEETTEEMMÝÝZZDDEE  DDEEÐÐEERRLLEENNDDÝÝRRÝÝNN

ÝÝ LLAANN VVEE  RREEKKLLAAMMIINNII ZZ 
DD EEÐÐEERR BBUULLSSUUNN

OOrrmmaann KKööyyllüülleerrii GGeeyyiikklleerrddeenn ŞŞiikkaayyeettççii
BBEEYYPPAAZZAARRII OORRMMAANN KKÖÖYYLLÜÜLLEERRİİ,, AARRAAZZİİLLEERRİİNNEE VVEE BBAAĞĞLLAARRIINNAA ZZAARRAARR VVEERREENN GGEEYYİİKKLLEERRDDEENN DDOOLLAAYYII SSEEBBZZEE MMEEYYVVEE
TTOOPPLLAAYYAAMMAADDIIKKLLAARRIINNII,, SSÜÜRRÜÜLLEERR HHAALLİİNNDDEE GGEEZZEENN GGEEYYİİKKLLEERRİİNN BBAAĞĞLLAARRAA ÇÇOOKK HHAASSAARR VVEERRDDİİĞĞİİNNİİ SSÖÖYYLLEEDDİİLLEERR..

17.09.2009-AK Parti ile genel meclisi Üyesi Sefa
Varlık, ramazan dolayısıyla, taravih namazları
öncesinde her akşam bir köye ziyarette bulun-
duğunu bildirdi.
Beypazarı Hırkatepe, Kozağaç, Sarıoba, Kaplan

ve Sekli köylüleri, köylerini ziyaret eden il genel
meclisi Üyesi Sefa Varlık’a arazilerinde, geyik-
lerin verdiği hasardan dolayı ürün alamadıklarını
ve bunların bi şekilde köy civarlarından uzak-
laştırılmasını isteğini ilettiler.
İl genel meclisi üyesi, mali müşavir Sefa Varlık,
köylülerin kendisinden yol yapımı, köy konağı
yapımı ve bu gibi istekleri olabileceği için köyleri
ziyaret ettiğini belirterek, Hırkatepe köyünde
ilginç bir istekle karşılaştım dedi.
GGeeyyiikklleerrddeenn bbiizzii kkuurrttaarrıınn..
Köy odasında yaptığımız toplantıda, Başta köy
muhtarı Abdi Karalı olmak üzere, odada bulunan
tüm köylüler, köylerinin çevresinde yaşayan
geyiklerden şikâyetçi olduklarını ve doğru dürüst
ürün hasadı yapamadıklarını bize aktardılar diyen
Varlık, köylüler geyiklerden çok muzdarip olduk-
larını,"ne olur bizi geyiklerden kurtarın" dediler
ve böylesi bir istek karşısında şaşırdım kaldım.
İl Genel Meclisi Üyesi, Mali müşavir Sefa Varlık,
ilk defa böylesi bir istekle karşılaşıyordum diy-
erek, "köylülerin bu istekleri karşısında, bu
bölgede geyik çokmu var dediğinde, köylüler
oldukça var ve bağlarda bahçelerde çok hasar
yapıyorlar diyerek sıkıntılarını dile getirdiler"
dedi.
BBööllggeenniinn aavvllaannmmaayyaa aaççııllmmaassıı::
İl Genel Meclisi Üyesi Sefa Varlık ise köylülerin
yaşadıkları sorunu duyduğunda çok şaşırdığını
ifade ederek, yörede geyik avcılığına izin ver-
ilmesiyle hem ekonomik kazanç sağlanacağını
hem de geyiklerin sayısının azalacağını kaydetti.
Bölgede yasal avlanma yapılabileceğini dile

getiren il genel meclisi üyesi Sefa Varlık, böylece
köy sandığına da para girmiş olur bu sayede biraz
rahatlama olur dediğinde, köylüler bir iki tane
vurulmasının ardından geyiklerin tükenmeyeceği-
ni sürüler halinde gezdiklerini dile getirdiler.
Varlık, il genel meclisi olarak bu konuyu gün-
deme getireceklerini ve bahse konu olan orman
köylerinden Sekli, Hırkatepe, Kozağaç, Kaplan
ve Sarıağıl köylülerinin bu sorunlarının çözülme-
si için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.
Hırkatepe köyü muhtarı Abdi Karalı, başta kendi
köyleri olmak üzere, Kozağaç, Kaplan, Sekli,
Yukarıkertil köyleri de geyiklerden oldukça sıkın-
tıda dediği kaydedildi.
Bahse konu olan köy muhtarları hep aynı şikâyeti
dile getirdiler ve bağlardan, bahçelerden sebze
meyve, üzüm hasadı yapamadıklarını söylediler.
Beypazarı Hırkatepe köylüleri geyiklerinin tar-
lalarındaki ürünlerine zarar verdiğini belirterek,
yetkililerden ‘’Ne olur bizi bu geyiklerden kur-
tarın’’ diyerek yardım istedi. 
Hırkatepe köyü muhtarı Abdi Karalı, köylerinin
orman köyü olması dolayısıyla yaban hayatına
müsait olduğunu belirterek, ormanlık alanda en
çok geyiklerin bulunduğunu söyledi. Yörede
geyikleri öldürmenin günah olduğuna inanılması
ve avının yasak olması nedeniyle geyiklerin
vurulmadığını belirten Karalı, ‘’Daha önce
köyümüzde geyik öldürenlerin başına kötü olay-
lar geldi. Bu insanlar üzerinde silinmesi güç bir
etki bıraktı. Sonuçta insanların geyikleri avlama-
ması nedeniyle sayıları her geçen yıl arttı’’ dedi. 
Bu geyiklerin tarlalarındaki ürünlere zarar verm-
eye başladığını ama hem inanış hem de avlanma
yasağı nedeniyle hiç bir şey yapamadıklarını vur-
gulayan Karalı, şu bilgileri verdi: ‘’Kış geldi ama
biz hala sebze tarlalarımızdaki ürünlerden iste-
diğimiz verimi alamadık. Mağduriyetimiz çok
fazla. Geyikler yüzünden emeklerimiz hep boşa
gidiyor. Yetkililerden ricamız, ne olur bizi bu
geyiklerden kurtarsınlar.’’ 
KKaaddıınnllaarrddaa oolldduukkççaa ssııkkıınnttıı iiççiinnddeelleerr::
Kozağaç köyü kadınları, bağa bahçeye sebze
meyve ekiyorsun, birde sabah vardığında hiçbir
şey kalmamış ve bahçe harap olmuş diyerek,
"geyikler yüzünden emeğiniz boşa gidiyor ve çok
üzülüyoruz, köylünün zaten başka bir geliri yok,
birde ortaya bu durum çıkınca insan ne
yapacağını şaşırıyor, geyiklerden bizim köylerim-
izi kurtarın" dediler.

ÇÇaattaallccaa iillee
BBeeyyppaazzaarrıı

kkaarrddeeşş
bbeelleeddiiyyee oolldduu

Kardeş belediye: Çatalca
Çatalca Belediyesi 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 17. maddesinin (p) fıkrasına isti-
naden, Ankara ili Beypazarı ilçesinin ilçemize
kardeş belediyesi seçilmesi ile ilgili Fen İşleri
Müdürlüğünün yazısının görüşülerek kabul
edilmesi sonucu Ankara’nın Beypazarı ilçesi
kardeş belediye olarak kabul edildi. Gündemin
üçüncü maddesine göre Ankara Beypazarı ilçesi
kardeş Belediye seçildi. Çatalca Belediyesi ve
Beypazarı ilçeleri ile karşılıklı yapılacak çalış-
malar neticesinde özellikle Kaleiçi mahallesinde-
ki tarihi dokunun tekrar canlandırılıp tarihi
binaların restore edilmesi amaçlanıyor. Meclis
toplantısında Çatalca Belediyesi Fen işlerinin
yaptığı sunum ve slayt gösterisi ile bu proje ile
ilgili olarak meclis üyelerine bilgi verildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kalp krizi
geçiren kişi, durumu ağırlaşınca ambulans
helikopterle Ankara'ya sevk edildi. 
Alınan bilgiye göre, Nallıhan'da kalp krizi
geçiren Adil Ayık (60), Beypazarı Devlet
Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada, ilk tedaviyi
yapan doktorlar, hastanın ambulans helikopter-
le Ankara'ya gönderilmesine karar verdi. 
Ayık, Beypazarı Devlet Hastanesi'nden, ambu-
lans helikopterle Ankara'da sevk edildi. 

KKaaççaakk yyaappııyyıı kkaannttiinn
ddiiyyee iihhaallee eettmmiişşlleerr
Beypazarı’nda Devlet Hastanesi’nin yapı ve çalıştırma ruh-
satı olmayan kantini ihale ettiği ortaya çıktı. Belediye
tarafından işyeri mühürlenen işletmeci İsa Kaya, "Bütün
mallarım dışarda kaldı, mağdur oldum" dedi
BEYPAZARI Devlet Hastanesi’nin Ağustos ayında üç yıl-
lığına ihale ettiği hastane kantinin ruhsatsız olduğu ortaya
çıktı. İhaleyi kazanan ve kantinin elektriğini üzerine almak
için TEK’e giden Kaya, "Ruhsatınız yok" yanıtı aldı.
Ruhsat için belediyenin kapısını çalan Kaya, kantinin
kaçak olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı.
BBeeyyppaazzaarrıı’’nnddaa hheerrkkeessii şşaaşşkkıınnaa ççeevviirreenn iihhaallee ssüürreeccii şşööyyllee
ggeelliişşttii::
20 Ağustos 2008 tarihinde Beypazarı Malmüdürlüğü
tarafından kantin ihalesi açıldı. Birçok işletmecinin
katıldığı ihalede en yüksek fiyatı veren İsa Kaya ihaleyi
kazandı. İhale sonucunda üç senelik sözleşme imzalandı.
İhaleden beş ay sonra Beypazarı Devlet Hastanesi işlet-
menin elektriğini İsa Kaya’nın üzerine geçirmesini söyledi.
TEK’e giden Kaya burada şaşkına döndü. İş yerinin yapı
ve çalıştırma ruhsatının olmadığını, bundan dolayı kaçak
yapıya elektrik verilemeyeceğini öğrendi. Birkaç gün sonra
belediye ekipleri Kaya’nın işletmesine gelerek iş yerini
mühürledi.
BBeelleeddiiyyeeyyee bbaaşşvvuurrdduumm
Duruma isyan eden Kaya şunları söyledi: "Yapılan ihaleyi
ben kazandım. Yıllık 45 bin TL’ye üç seneliğine anlaşma
imzaladık. İş yeri için 40 milyara yakın masraf yaptım.
İhaleden altı ay sonra hastane bana kantinin elektriğini
kendi üzerime almamı söyledi. Ben de Türk Elektrik
Kurumuna gittim. Türk Elektrik Kurumu’na gittiğimde
elektriği kendi üzerime almak istediğimi söyledim. Fakat
bana iş yeri ruhsatım olmadığını bu yüzden buraya elektrik
veremeyeceklerini söylediler. Ben TEK’e gidene kadar
ruhsattan haberdar değildim. Ruhsatsız olduğunu o gün
öğrendim. İş yerimin ruhsatsız olduğunu öğrenince
Beypazarı Belediyesi’ne giderek iş yerimin ruhsatının
olmadığını söyledim. Belediyeye başvurduktan 30 gün
sonra belediye ekipleri gelerek iş yerimi mühürledi. Bütün
mallarım dışarda kaldı. Benden önce 15 sene boyunca
başkası işletmiş. 15 senedir oranın ruhsatsız olduğunu has-
tane yönetimi dahil hiçbir devlet kurumu farketmemiş. 
Dahası Beypazarı Malmüdürlüğü ruhsatsız iş yerini devlet
ihalesi yaparak alıcı bulmaya çalışıyor. Madem kaçak yapı
niye ihale yapıyorlar. Başkalarının sorumsuzlukları yüzün-
den ben madur oluyorum."
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