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

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

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

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

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

*www.ortaanadoluas.com

Kemal ÇELEN
TEL:762 51 63
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*www.yeniyildizgazetesi.com

YETERLÝ

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

628 trilyon topraðýn altýnda
SÝNCAN ARÝFÝYE TREN YOLU VE AYAÞ TÜNELÝ HÝKAYESÝ

Devletin verilerine göre Türkiye 40-50 yýldýr
yarým kalan 5047 irili ufaklý yatýrým için
milyonlarca dolar parayý sokaða attý.
Daha da kötüsü bu yatýrýmlarýn kiminin
önemi geçti, kiminin dönemi. Ama devlet
bu yatýrýmlara, yatýrým bütçesinden hala pay
ayýrmeye devam ediyor. Eðer bu hýzla devam
ederse, tamamlanmasý için 150 milyar dolar
gereken yatýrýmlardan en çabuk bitecek olaný
43 yýlda bitecek. Kimileri ise 500 ila 700
yýl arasýnda tamamlanmýþ olacak. Bu durum
gösteriyor ki Türkiye’nin yýllarca nasýl dolaylý
yollardan soyulduðunu ortaya koyuyor.
ÝÞTE AYAÞ TÜNELÝ HÝKAYESÝ
Ak Parti Hükümeti tarafýndan Fay Hattý
olduðu gerekçesiyle iptal edilen ve bu
hattýn Eskiþehir’e alýnarak Arifiye -Sincan

Hýzlý Tren Hattýnýn ve yapýlan milyonlarca
dolarýn boþa gittiðinin hikayesini bu sayýda
hatýrlamaya çalýþacaðýz.
PROJE DEMOKRAT PARTÝ ÝLE BAÞLADI
Türkiye’de atýl yatýrým denince ilk akla
gelen büyük proje Ayaþ Tüneli inþaatý. Tünel
inþaatý, Türkiye’nin tarihi boyunca en büyük
fiyasko yatýrýmý. Ayaþ tünelinin macerasý, 61
yýl öncesine dayanýyor. 1943 yýlýnda Ayaþ’tan
açýlan tünel ile Ankara-Ýstanbul arasýnýn 2.5
saate indirilmesi planlandý. Demokrat Parti
ABD’nin yaptýðý yardýmlarý þarta baðlamasý
nedeniyle yatýrýmý baþlatmadý. Demokrat
Parti Ankara Ýstanbul arasýný kýslatmayý
hedefleyerek hem karayolunun hemde
Demiryolunun fizibilite ve mühendislik
çalýþmlarýný baþlatarak yapýlmasý planlanan

yolun ve demiryolunun güzergahýný belirlemiþ
ve yol güzerhahýna kazýklar çakarak geçecek
yol için çalýþmalarý tamamlamýþtý ama
çalýþmalar bir türlü baþlatýlamadý. Demokrat
Parti dönemimden kalan çalýþmalarýn
kazýklarý bugün bile Beypazarý Saray Köyü
civarýnda olduðu bilinmektedir.
1975 DEN SONRA DEMÝREL, ERBAKAN
START VERDÝ, SONRAKÝ YILLARDA MC
HÜKÜMETLERÝ PROJEYE ÖNEM VERDÝ.
Türkiye’de demiryolu yatýrýmlarý uzun süre
ideolojik tartýþma konusu olduðu için , projeye 32 yýl aradan sonra 1975 yýlýnda Demirel
Hükümeti start verdi. 1976 yýlýnda bir uçtan
Demirel, diðer uçtan Erbakan tünelin temelini attý. Dünya Bankasý’nýn verimli bulmadýðý
projeyi, dönemin Milliyetçi Cephe hükümeti

öz kaynaklarla gerçekleþtirmeyi hedefledi.
PROJE ASKERÝ DARBEYE TAKILDI.
Yedi yýlda tamamlanmasý planlanan proje,
bu güne kadar tam 21 hükümet ve 28 bakan
eskitti. Proje ilk olarak 1980 yýlýnda askeri
darbeye takýldý.
TURGUT ÖZAL ‘’DEMÝRYOLU
KOMÜNÝST ÜLKELERÝN ÝÞÝ’ DEDÝ ve
PROJEYÝ DURDURDU
Sivil yönetime geçilmesinden sonra dönemin
Baþbakaný Turgut Özal, ‘Demiryolu komünist
ükelerin iþidir’’ gerekçesiyle tünelin inþaatýný
durdurdu ve projeye bütçeden ödenek verilmedi. Hýzlý tren yerine Ankara-Ýstanbul
arasýnda otoyol yapýmýna baþlandý.
Devamý sayfa 3’de

AVCILAR VE ATICILAR ÇAYIRHAN'DA YARIÞTILAR

Ankara'nýn Nallýhan Ýlçesi
Çayýrhan Beldesi Avcýlar ve
Atýcýlar Derneði tarafýndan
düzenlenen Atýcýlýk
yarýþmasýnda Beypazarý ve
Nallýhan Avcýlarý bir araya
geldi.
06.08.2006 Pazar günü
Çayýrhan Nallýhan yolu üzeri
2. km de gerçekleþtirilen

Türk Telekom
Baþarýlý Öðrencileri
Ödüllendirdi

atýcýlýk yarýþmalarý lig
usulüne göre yapýldý. Sabit
hedefe kurþunla serbest atýþ
yapan avcýlar 20 puan üzeri
alýnca elemeden kurtulup trap
atýþlarýna kadar yükseldiler. 2
sefer saçma ile tarab atýþýnda
puanýný yükselten atýcýlar
puanlarýna göre dereceye girdiler. Sabah 11 civarýnda

yapýlan
yarýþmalar
akþam saat
18' e kadar
sürdü.
Çayýrhan
Avcýlar ve
Atýcýlar
Dernek
Baþkaný
Ýbrahim
Uysal Her yýl
düzenlenen ve
geleneksel
hale getirilen
Atýcýlýk
yarýþmasýnýn
bu yýl 12
ncisini
düzenledik dedi. Yarýþmalara
sadece Beypazarý Kýrbaþý
Belde Belediye Baþkaný
Cengiz Yýlmaz ve Çayýrhan
Belediye Baþkaný Hüsamettin
Yüksel katýldý.
Yarýþmalar sonunda 81 puanla Emrullah Bayýndýr birinci
olurken , 78 puanla Ender
Demir ikinci, 77 puanla Ersin

Bebek Dostu Hastane
Ünvaný almak için
Hastane Çalýþmalara
Baþladý

DYP Genel Baþkan
Yardýmcýsý Saffet
Arýkan Bedük
Maltepe Esnafýnýn
Yanýndayýz Dedi

Haberi sayfa 4’de

Haberi sayfa 3’de

Haberi sayfa 4’de

FORUM
GAZETEMÝZÝNRESMÝ
ÝLANLAR ÝÇÝN BEKLEME
SÜRESÝ DOLUYOR.
Gazetemiz ara verdiði
yayýnýna Basýn Ýlan Kurumu
Yazýsý Sayfa 2’de
Kemal ÇELEN

Kaya üçüncü, Ayhan
Uzunoðlu dördüncü, Asým
Öztürk Beþinci, Selahattin
Özdemir 6 ncý oldu. 67
avcýnýn katýldýðý yarýþmalarda
dereceye giren ilk 20 avcýya
çeþitli ödüller verildi. Sýrasýyla
dereceye giren diðer avcýlar
ise 7-76 puanla Emin Uysal,
8-74 puanla Davut Atýcý, 9-73
puanla Ramazan Pýnarcýoðlu,
10-72 puanla Servet Dündar
11-72 puanla Ýbrahim Eroðlu,
12-72 puanla Hüseyin Pýnarcý
13-72 puanla Ümit Erkmen
14-71 puanla Umut Özdemir
15-69 puanla Necati Aydýn
16-68 puanla Enver Bilgiç
17-66 puanla Nail Çetin
18-66 puanla Þükrü Çoban
19- 66 puanla Alaattin
Bayýndýr 20- 65 puanla
Kemal Çiftçi
Çayýrhan Avcýlar ve Atýcýlar
Derneði tarafýndan dereceye
giren yarýþmacýlara çeþitli
ödüller verildi. Yarýþma birincisi Emrullah Bayýndýra
Plaket ve Franchi Otomatik

HABER ÝSTÝHBARAT

Gençlik
Parký
Aðlýyor
Haberi sayfa 3de

HER TELDEN
BUYURUN ABDESTSÝZ...
24 nisan 2004. Türk milleti için bu günün tarihi çok
önemlidir.
Yazýsý Sayfa 3’de
Mehmet BAÞTÜRK

Av Tüfeði 2 nci olan Ender
Demir'e plaket ve Üzümlü
Otomatik Av tüfeði, 3 ncü
olan Ersin Kaya ya Plaket
ve tek kýrma av tüfeði verilirken diðer dereceye giren
yarýþmacýlara sýrasýyla 4-Blow
kurusýký tabanca 5-Blow kuru
sýký tabanca 6-Uyku tulumu
7-Serpme 8-Motorlu Olta
takýmý 9-Motorlu olta takýmý
10-Yelek ve þapka 11-sýrt
çantasý 12-Avcý çakýsý 13-Avcý

TEL:762 51 63

çakýsý 14-Olta kamýþý 15-1
kutu av fiþeði 16-Portatif
Tabure 17-Matara 18-Pusula
19-Þapka 20-Harbi Takýmý
ödül olarak verildi.
Havanýn 40 derece üzerinde
sýcak olmasý nedeniyle gelecek
sene yapýlacak yarýþmalarýn
Mayýs ayýnda yapýlacaðý
belirtildi.

WEB SAYFASINDA
KAMPANYA
VÝDEO KASETLERÝNÝZ
CD’YE AKTARILIR
Tel:762 51 63

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63
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ÞÝÝRLERÝNÝZ
TATÝL
Senin tatil neyine derken
Sabah yola çýktým erken mi erken
Eþsiz nimetlerden sebeplenirken

Duydun mu çýnlattým kulaklarýný
Takmadým hiç bir þey neler söylendi
Býraktým kendimi gönlüm eðlendi
Neyseki gelmiþim ruhum dinlendi

Okþarken dalgalar ayaklarýmý
Duydun mu çýnlattým kulaklarýný

Okþarken dalgalar ayaklarýmý
Duydun mu çýnlattým kulaklarýný
Gülten ERTÜRK

Çocuklarý gördüm ben bile coþtum
Üç güzel sevimli kýzla konuþtum
Kumlara basarak koþdumda koþdum
Okþarken dalgalar ayaklarýmý
Duydun mu çýnlattým kulaklarýný
Sahil boyu kumlar incecik mildi
Ne yazacaðýmý çocuklar bildi
Adýmýzý yazdým dalgalar sildi
Okþarken dalgalar ayaklarýmý
Duydun mu çýnlattým kulaklarýný
Deniz acýktýrdý yedim ezmeyi
Bilmiyorum diye fazla yüzmeyi
Yeðledim up uzun sahil gezmeyi
Okþarken dalgalar ayaklarýmý
Duydun mu çýnlattým kulaklarýný
Deniz güneþ yaktý kolum kabardý
Ýlk önce kýzarýp sonra karardý
Belki bedenime þifa yarardý
Okþarken dalgalar ayaklarýmý

AMASYA
‘’Kime niyet, kime kýsmet’’ derler ya
Seni görmem nasip oldu Amasya
Seyrettim yükseklerden doya doya
Hayatta sana gelmem belki faldý
Gözlerim güzel anýlara daldý
Amasya eskileri sende buldum
Tarih kokan deðerleri sordum
Bu nasýl þans? Ben kaderli kulundum
Yapýlan sohbetlerin sanki baldý
Gözlerim güzel anýlara daldý
Bimarhane’nde tarihini andým
Hazeranlar’da geçmiþteyim sandým
Yeþil ýrmaðýný içmeden kandým
Hayalimde bindiðim belki saldý
Gözlerim güzel anýlara daldý
Bekle Amasya yine geleceðim
Ferhat’la Þirin’i yad edeceðim
Elmayla kirazýndan yiyeceðim
Amasya damaðýmda tadýn kaldý
Gözlerim güzel anýlara daldý
Gülten ERTÜRK

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

tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
ODTÜ nic.tr Ýdari sorumluluk yetkimizle
.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
tescillerini de biz yapýyoruz
Ayrýca Türk ticaret Net Bayiliðimiz ile
.com - .net - .org - .býz - .ýnfo
alan adý tescillerinide biz yapýyoruz.
Web sitenizin yayýnlanmasý hizmetinide biz veriyoruz.
Domain paketlerinizi de bizden alabilirsiniz.
Sýnýrlý ve sýnýrsýz Paketleriniz bizden.
Evinizden, veya iþyerinizden sitenizin kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz.
Ýsterseniz tüm hizmetleri bizim yapmamýzý talep edebilirsiniz.
Beypazar’na yepyeni bir hizmet ve yeni bir fýrsat.
Türk Ticaret Net Domain Paketleri sadece bayilerden alýnabilmektedir.
Ýþte size bir Fýrsat
Türk Ticaret Net Bayisi Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.
Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
Ýþte size fýrsat.
Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin.
Sizinde bir siteniz olsun.
1 Yýllýk sýnýrsýz Hosting+10 Elektronik Posta+Arama Motorlarýna Kayýt
+Web Tasarýmý=390 YTL
Ýsterseniz Web tasarýmlarýnýzý da biz yapýyoruz.
Kendinizin yaptýðý veya baþkalarýna yaptýrdýðýnýz Web sayfalarýnýz var, ama siteniz yok.
Gelin size bir site kuralým.
Hemde size özel elektronik posta hesabýnýz olsun.
Tel:762 51 63 Beypazarý/ANKARA

2

KÜLTÜR-EDEBÝYAT

FORUM

GAZETEMÝZÝN RESMÝ ÝLANLAR ÝÇÝN
BEKLEME SÜRESÝ DOLUYOR.

Gazetemiz
ara verdiði
yayýnýna
yeniden
baþlayýnca
Basýn Ýlan
Kemal ÇELEN
Kurumu
kemalcelen@ortaanadoluas.com
mevzuatý
gereði 3 ay
bekleme yani 12 sayý çýkartma durumu
nedeniyle bekleme süresine girmiþti.
Gazetemiz bekleme süresini gelecek sayý
ile dolduruyor ve resmi ilan alma hakkýný
yeniden kazanýyor. 11 Aðustostan sonra
Gazetemiz mevzuat gereði Resmi ilan
almaya baþlayacak. Gazetemiz Valilik ve
Basýn Ýlan Kurumu denetçileri tarafýndan
istenilen evrak ve belgeleri de tamamladý.
Resmi ilan alýmý süreci ile baþlayan yeni
dönem ayrýca gazetemiz içinde yeni bir
dönem sayýlacak. Zira gazetemiz yayýnda
dördüncü yýlýna giriyor.
Gazetemiz 1995 yýlýnda yayýnýna baþladý.
Ama ara ara yayýnýna ara verdiði
için 3 yýlýný daha yeni tamamlayabildi.
Gazetemiz 4 ncü yýlýna girerken kokteyl
vererek bu gününü kutlamayý hedefliyor.
Gazetemizin 4 yýl kutlama etkinliklerine
sürpriz misafirleri de çaðýrmayý hedefliyor.
7 hafta sonra yani Ekim ayý içinde
gazetemiz yeni yayýn dönemini kutlayacak.
Beypazarýnda yayýnda olan 4 gazete mevcut. Yayýnýna ara vermiþ 3 gazete daha
var. Bu gazetelere yapmýþ olduðumuz
birleþme teklifi yayýnýna ara vermiþ 2
gazete tarafýndan ve halen yayýnýna
devam eden 3 gazete tarafýndan olumlu
karþýlandý. Diðer gazetelerinde birleþme
teklifine olumlu bakacaklarý kanatindeyim.
Önümüzdeki günlerde birleþmiþ ve güçlü
bir gazete Beypazarýnda yayýna
baþlayabilir. Bu gazete en az 8 sayfa
olacak. Bütün gazete çýkartanlar eþit

AYANOÐLU
Sigorta ve Aracýlýk Hizmetleri

hisse ile bu gazeteye ortak olacaklar.
Bu birlþemeyi bir þirket bünyesinde
oluþturmayý düþündük.
Yakýn bir tarihte yapýlacak birleþme
toplantýsýnda tüm anahatlar görüþülecek.
Basýn sektöründe hizmet eden
arkadaþlarýmýz bu toplantýda gazetelerin
birleþmesini ve bu birleþmenin getiri
ve götürülerini tartýþarak birleþmenin
alt yapýlarýný atacaklar. Bu birleþme
gerçekleþirse Bölgenin en güçlü gazetesi
doðacak. Temennim bu birleþme ekonomik menfeatlerimiz içinde gerekli.
BÝRLEÞME GERÇEKLEÞMEZSE
Birleþme gerçekleþmezse Gazetemiz þimdi
olduðu gibi yayýnýný sürdürmeye devam
edecek. Resmi ilan pastasý mecburen
Beypazarý’nda 4 e bölünecek. Tabii
þimdilik 2 ye bölünmüþ duruda bizim
gazetemiz ilan almaya baþlayýnca 3’e
daha sonra Sakarya gazetesinin kesilen
ilanlarý ile bekleme süresini tamamlama
süreci ile 4’e bölünecek. Tabii diðer gazeteler yayýnlarýna baþlamazsa. Baþlarlar ise
bu bölünmeler devam edecek. Gazetemiz
Mevzuata göre yayýnýný ilk günden bu
güne sürdüregelmiþtir. Tüm gazetelerin
yayýnlarýný sürdürdüðü süreç içinde diðer
gazetelerinde mevzuata uygun gazete
çýkartma talepleri olacak ve bu talebin
arkasý boþ býrakýlmayacak ve takib edilecek ve ýsrarla istenecek. Tahmin ediyorum basýn mevzuatýnýn ilçede tam
uygulanmasý durumunda resmi ilan alan
gazete sayýsý yine bir veya ikiye düþecek.
Belki diðer gazeteler yayýnýna devam edecekler ama resmi ilan alamadan yayýnýný
sürdürecekler. Beypazarýnda önümüzdeki
günlerde yeni geliþmeler olacak. Hayýrlý
olmasýný dileriz.

ZAYÝ

BAÞAK SÝGORTA
YETKÝLÝ ACENTELÝÐÝ

Hamdi AYANOÐLU

Adres: Kurtuluþ Mahallesi Altýparmak Ýþhaný No:2/1

Nüfus Kimliðimi
Kaybettim.
Hükümsüzdür.
Þeyda DURAN
Nüfus Kimliðimi kaybettim. hükümsüzdür
Mesut ÇELÝK

Tel:0312.762 89 98 Fax:0312.762 88 98 Beypazarý/ANK.

BEYPAZARI TÝCARET ODASI ÜYELERÝNE

WEB SÝTESÝ ÝÇÝN DOMAÝN PAKETLERÝNDE % 15 ÝNDÝRÝM
Sýnýrsýz+10 E-posta+.Com Ýsim Tescili KDV dahil 140 YTL deðil 119 YTL

BU FIRSAT KAÇMAZ TEL:762 51 63

YENÝ
YILDIZ
G
A
Z
E
T
E
S
Ý

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

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

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

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

ARAÞTIRMA-HABER
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BUYURUN ABDESTSÝZ….
24 nisan 2004. Türk milleti
ise sapa saðlam bir milleti
HER
TELDEN
için bu günün tarihi çok
mevta haline getirme iþini
önemlidir. Bu tarih gelecek
ise, abdestsizler kendileri
kuþaklar için, 8000 yýllýk
deðil de, abdestsiz namazýný
Türk tarihinin belki de en
kýlmak istedikleri milletin
karanlýk günü olarak
fertlerine yaptýrmaktadýrlar.
algýlanacaktýr. Çünkü bu
Ýþte bu nokta çok acýdýr…
tarih, tarihi süreç içerisinde
Dünyaca tanýnmýþ ünlü
hiçbir zaman baðýmsýz
Türk yazar ( Kýrgýz Türkü),
devletsiz kalmayan Türk
Cengiz Aytmatov'un eserlerMilletinin kendi baðýmsýz bir Mehmet BAÞTÜRK
inden birinin ismi " Gün
devletini kendi eliyle yýkarak, kendi
uzar yüzyýl olur"dur. Evet, 24 Nisan günü,
sonunu hazýrladýðý tarihtir…
bizler için çok uzun bir gün… Beklide bir
Asýl konuya girmeden önce çok bilinasýr hükmünde, ama hasta ruhlar için bu
mesine raðmen, hatýrlatma babýnda bir
gün tarihi bir fýrsat ve bayram günü…
fýkraya temas etmek istiyorum: Büyük
Bir Milletin fertleri arasýnda ne çeliþki…
ayyaþ Bekri Mustafa nasýl olmuþsa olmuþ Ýnsan olana gerçekleri izah edebilirsin
Ayasofya Camiine baþ imam olmuþ.
ama beyinleri boþaltýlmýþ mangurtlara
Her cenaze namazýný kýldýrdýktan sonra
hiçbir gerçeði kabul ettiremesin. Çünkü
mevtanýn kulaðýna eðilerek bir þeyler
onlarýn beyinleri kendilerini
fýsýldar. Herkes merak ederek sormasýna
mangurtlaþtýranlar tarafýndan
raðmen Bekri Mustafa sebebini söylemez. doldurulmuþtur… Aytmatov'un
Ýþ dönemin padiþahýna aksederek,
romanýndaki gibi, bugün anasýný bile
padiþah Bekri Mustafa'yý huzuruna çaðýrýr öldüren "mangurtlarýn" günüdür…
ve yaptýðý iþin ne olduðunu sorar:
Bugün Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyetin
Bekri Mustafa, kendisine ceza
de referandum yapýlmaktadýr… Ne için?
verilmeyeceði garantisini aldýktan sonra
Baðýmsýz olan devletinizi ortadan
þu cevabý verir:
kaldýrmak istiyor musunuz, istemiyor
-Padiþahým biz dünya halini biliyoruz,
musunuz? Evet, mi? Hayýr mý? Ak mý?
giden mevtalar da biliyor. Ama daha
Kara mý? Hani sokak ortalarýnda oynanönce ölenler dünyanýn yeni durumunu
an " bul karayý al parayý" diye oynanan bir
bilmiyorlar. Ben de onun için yolcu
kumar vardýr. Ýþte öyle bir þey… Kýbrýs'ta
ettiklerime,siz þimdi dünyadan ahirete
oynanan kumarda ise, arada ince bir ayar
gidiyorsunuz,yakýnlarýnýz sizi ziyarete
farký var… Sokak kumarýnda bul karayý
gelerek kendilerinden sonra dünyanýn
al parayý. Kýbrýs kumarýnda ise ver karayý
durumunu size soracaklar, siz onlara
al parayý taktiði geçerli…ne ince ayar
sadece " Bekri Mustafa Ayasofya ya baþ
be …Usta sihirbaz Zati Sungur bile
imam oldu deyin" onlar gerisini anlar diye böyle ince ayar çekemezdi ama Yahudi
kulaklarýna telkin ediyorum….
hanýmýndan icazetli,ABD.,AB.BM.gibi adý
Böyle durumlar karþýsýnda Anadolu
kýsa fakat eli uzun olanlarýn maþasý
halkýnýn söylediði ve bizim ilk bölümünü
Gana'lý Annan öyle bir ayar çekiyor
baþlýk yaptýðýmýz sözde "Buyurun abdestki…insanlarýn aklý baþýndan gidiyor…
siz cenaze namazýna" dýr… Evet, bugünün Ömer Seyfettin'in,Türk Milletinin en
sonunda bir cenaze var ama bu cenaze
buhranlý günlerinde yazdýðý ve altýnda
öyle bir þahsýn deðil, bir halkýn deðil,
5 Eylül 1919 tarihi olan ve ayný
bir milletin, hem de tarihin en kadim
yýl " Ýfham Gazetesinin" haftalýk edebi
milleti olan TÜRK MÝLLETÝNÝN. Bu
ilavesinde yayýnlanan "herkesin içtiði su"
milleti, Türk Milletinin cenazesini
adlý makalesini aslýnda günümüze uyarlakaldýracak olanlar ise tarihi boyunca Türk mak gerekmektedir. Aklýmýzýn olmadýðýný
Milletinin ve Ýslam dininin düþmaný olan, ispat için evet mi dememiz gerekmekteAbdestsizler… Fakat iþin en vahim tarafý
dir…
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628 trilyon topraðýn altýnda

SÝNCAN ARÝFÝYE TREN YOLU VE AYAÞ TÜNELÝ HÝKAYESÝ
Baþtarafý sayfa 1’de
YABANCILARDAN YARDIM ÝSTENDÝ
Projenin kaderine terk edilmesinin üzerinden 10 yýlý aþkýn bir süre geçtikten sonra yeniden
çalýþmalara baþlandý ve etüdlerin güncelleþtirilmesine ihtiyaç duyuldu. 1985-1987 yýllarý arasýnda
Obermeier/Rail Consult çalýþmalar yaparken, ayný zamanda 1986’da Japon Demiryolu Teknik
Servisi (JARTS)’nden de çalýþmalar yapmasý istendi. Sonra 1987’de Fransýz, alman, Ýtalyan,
Ýngiliz ve Belçikalýlardan oluþan Avrupa Konsorsiyumundan bu projenin gerçekleþtirilmesine
yönelik teklifleri istendi. Firmalar projenin uygulanmasý için yap-iþlet-devret modelinin cazip
olmadýðýný, fakat dýþ kredi temini ile gerçekleþtirilebileceðini belirtti.
AYAÞ TÜNELÝ ÞÝMDÝ BÝR AYIP ABÝDESÝ
1991 yýlýnda Demirel yeniden projesine sahip çýkmaya çalýþtýysa da, tünelin tamamlanmasý
mümkün olmadý. Sonraki yýllar ise Ayaþ Tüneli’nin depreme dayanýklý olup olmadýðý
tartýþmalarýyla geçti. Ayaþ Tüneli Projesi, þimdi bir ‘ayýp abidesi’ olarak tarihin içinde çürümeye
terkedildi.. AKP, resmi rakamlara göre 628 trilyon liranýn gömüldüðü proje için 2004 yýlýnda
bütçeden 300 milyar liralýk ödenek tahsis etti.
Her ne kadar projeye bu güne kadar 1 miyar dolar harcandýðý ileri sürülsede, Ulaþtýrma
Bakanlýðý’nýn hesaplamalarý, yapýlan harcamanýn bugünkü rakamlarla 628 trilyon olduðunu
gösteriyor.
AYAÞ TÜNELÝNÝN ÝNÞAATI NUROL ÝNAÞATA ÝHALE EDÝLDÝ.
Türkiye’nin en uzun, dünyanýn ikinci uzun tüneli olarak planlanan Ayaþ Tüneli ile demiryolu
güzergahý yapýmýný kapsayan proje, 1976 yýlý birim fiyatlarýyla, 773 milyon lira ihale bedeli ile
Nurol Ýnþaat’a verildi. Tünelin 8 bin metresi kazýlarak % 78’i tamamlandýktan sonra projede
deðiþikliðe gidildi. Yapýlan jeolojik araþtýrmalar sonrasýnda tünelin içinde oynak zeminler tesbit
edildi. Bunun üzerine sistem deðiþikliðine gidilerek tünelin Yeni Avusturya Metodu ile açýlmasý
kararlaþtýrýldý. 7 bin 850 metre olarak ihale edilen tünel uzunluðu, 10 bin 460 metreye çýkartýldý.
Bu deðiþiklik, ilk keþif miktarýna göre maliyeti yüzde 446.41 oranýnda arttýrýldý.
TÜNEL KADERÝNE TERK EDÝLDÝ.
AKP Hükümeti Hýzlý Tren Projesinin yolunu Deprem riski var gerekçesiyle Eskiþehir Tren hattýna
yönlendirdi. Ayaþ tüneli þimdi kaderine terk edilmiþ vaziyette ve toprak altýnda 628 trilyon gömülü
olarak tünelin aðzýndan görünecek ýþýðý bekliyor.
Ayaþ Belediye Baþkaný ise atýl durumda bekleyen Tünel için deðiþik fikirler ileri sürerek bu tünelin
soðuk hava deposu olarak kullanýlabileceðini belirtmekte. Buna benzer farklý kiþilerden de bazý
fikirlerde ileri sürüldüðü görülmekte.
Aslýnda atýl bekleyeceðine bu fikirler güzel görünmekte. Ama en güzel fikir bu tünelin amacýna
uygun hizmet etmesinde.
TÜNELÝN % 22 LÝK BÖLÜMÜ KALDI. HATTIN GEÇECEÐÝ YOLLAR VE KÖPRÜLER
YAPILDI. RAYLAR DA DÖÞENÝRSE TÜRKÝYE, CUMHURÝYET TARÝHÝNÝN ÝLK
DEMÝRYOLUNA KAVUÞACAK.
Ankara-Ýstanbul arasýný 2.5 saate düþürecek Sincan-Arifiye Demiryolu hattýnýn da hemen hemen
tamamý bitmiþ durumda. Ankara-Ýstanbul arasýnda Tren yolu olarak çizilen güzergahda yollar
düzenlenmiþ, köprüler yapýlmýþ sadece raylarýn döþenmesi gibi son iþler kalmýþ. Ayaþ Tünelinin
% 22 lik bölümü de açýlýrsa Devlet Demiryollarý bu yolu kullanýma açabilir. Belki hýzlý tern
olamayabilir ama kargo ve yük taþýma amaçlý kullanýlacak bu yol Türkiye ekonomisine de büyük
katký saðlayacaðý bir gerçek.
Ayaþ Tüneli ýþýðý göreceði günleri bekliyor. Tren Yolunun geçeceði yol güzergahýndaki tüm yerleþim
birimlerinin de bu yol sayesinde yüzleri gülecek. Aydýnlýk günler doðacak.
Ýþte 40 yýllýk Ayaþ Tünelinin Hikayesi. 21 hükümet ve 28 bakan eskitti. Ak Partiyi de eskiteceði
muhakkak. Bakalým bu Demiryolu ve Ayaþ Tünelini hizmete sokmak kime nasip olacak. Son
noktayý hangi iktidar koyacak ve Türkiye yi Ayýp abidesinden kim kurtaracak?

DYP GENEL BAÞKAN YARDIMCISI SAFFET ARIKAN BEDÜK
MALTEPE PAZAR ESNAFININ YANINDAYIZ DEDÝ.

Saadettin ÜLKER/ANKARA-DYP Genel
Baþkan Yardýmcýsý Saffet Arýkan Bedük
Gazetemizde çýkan Maltepe Pazarý Esnafý
Çaresiz Haberimiz doðrultusunda Gazetemize
yaptýðý açýklamada Maltepe Pazar Esnafýnýn
yanýndayýz diyerek þu açýklamalarda bulundu.
Bedük; ‘’Maltepe Pazar Esnafýna yönelik
Çankaya Belediyesinin uygulamasýný hakkaniyete uygun bulmuyoruz. Daha önceki yönetim
þehir içinde iþportacýlýk yaparak geçimini
saðlamaya çalýþan esnafa, düzenli bir yerde
satýþ yapabilme imkaný verilmiþtir. Çoluðunun
çocuðunun maiþetini karþýlamak üzere büyük
bir özveri ile geçim mücadelesi verdiler. Ýller
Bankasý ve Çankaya Belediyesi arasýndaki
iþbirliði sonucunda ne oldu ise ekonomik
darboðaz içinde olan esnafa oldu. Yýllarca,
Belediye ye ücretlerini ödediler. Bir gece ansýzýn

iþyerlerinden oldular. Türkiye bir hukuk devletidir. Yönetim kadar Devletin devamlýlýðý ilkesi
çerçevesinde önceki yönetimin saðladýðý imkandan mahrum edildiler. Esnafa, yasalara uygun
bir tebligatýn yapýlmadýðý müktesep hakka
uyulmadýðý, yargýya yapýlan müracaattan
kaçýlmak suretiyle acilen yýkým kararý verildiði
iddialarýna cevap verilmedi. Uygulamaya geçildi. Cebir kullanýldý. Ve ayný gün esnaftan
aldýðýmýz bilgiye göre can emniyetlerinin
olmadýðý gerekçesiyle esnaflar polisten yardým
istediler. Polis geldikten sonra güvenlik
saðlandý ancak Belediyenin yýkým kararý ve
uygulamasý devam etti. Esnaf maðdur. Hak
istiyor. Hukukun uygulanmasýný istiyor. Yargý
kararýnýn beklenmesini istiyor. Ýþsizliðin arttýðý
bir þehirde yer gösterilmesini istiyor. Bunlar
mütevazi istekler. Ýþ demiyor, iþimi yapacaðým
alan gösterin diyor. Yerel yönetim bu isteðe
kulak vermeli, isteði karþýlanmalý’’ dedi.
ESKÝ MALTEPE PAZARI ÝÞMERKEZÝ VE
ÇOK KATLI OTOPARKI OLACAK.
Eski Maltepe Pazarý Ýþ Merkezi ve çok
katlý otoparký inþaatý Ýller Bankasý tarafýndan
ihale edildi. Bu inþaatý ihaleye alan þirketin
ortaklarýndan Ahmet Bakýr, inþaatýn 15 ayda
yapýlýp Ýller Bankasýna teslim edileceðini
açýkladý.

GENÇLÝK PARKI AÐLIYOR

Saadettin ÜLKER- Gençlik Parký Esnaflarý
adýna gazetemize açýklama yapan Ali
Baðrýyanýk; ‘Gençlik Parký Esnaflarý olarak
30 yýldýr burada esnaflýk yapmaktayýz,
Atatürk’ün Ankara halký için armaðan ettiði
Gençlik Parký þimdi viran oldu, Baykuþlar
konmuþ, bülbüller ötmüyor. Ankara halký
eðlence yeri bulamýyor. Sayýn Büyükþehir
Belediye Baþkanýmýz Melih Gökçek bize sahip
çýk, bizler aþýmýz, iþimiz, ekmeðimiz için
çalýþýyoruz, bizler terörist deðiliz. Gençlik

Parkýndaki Ýþte
Kütüphane, iþte
Ulustaki Heykel.
Bize bu yakýþmaz.
Sayýn Parti
Liderleri,
Sendikacýlar,
ATO Baþkaný
Sinan Aygün,
ABB Rifat Ber,
ATESK Baþkaný
Derviþ Günday
biz esnaflarýn
sesine kulak
verin. Sesimizi
duyun. Gençlik
Parkýnýn en kýsa
zamanda yapýlmasýný istiyoruz.’’ dedi.
Gençlik Parkýnýn þimdiki durumundan
rahatsýzlýðýný dile getiren Gençlik Parký esnafý
Gençlik Parkýnýn parlak günlerini özlemeye
baþladý. Yetkililerin ise ilgisizliðinden
yakýnmaya baþladý. Gençlik Parkýnýn
unutulduðunu dile getiren esnaf Park kaderine terk edildi. Hep birlikte unutulduk’’ dediler.

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

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

TELEFONUNUZ
YETERLÝ
Kemal ÇELEN
TEL:762 51 63
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Cep:0.532.557 98 53

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

BEYPAZARI

Türk Telekom Baþarýlý öðrencileri ödüllendirdi.

Ankara Ýl Telekom

Eðitim-Öðretim
yýlýnda lise düzeyinde
üstün baþarý
gösteren öðrencilere
02.08.2006 tarihinde
Beypazarý Mehmet
Akif Ersoy Halk
kütüphanesinde saat
14 de yapýlan bir
törenle
ödüllendirildi.
Beypazarý Mehmet
Akif Ersoy
Kütüphane salonunda düzenlenen
törene, Ýlçe

Müdürlüðü 2005-2006

kaymakamý Haluk NADÝR,
Garnizon Komutaný Ferhat
BEKÇÝBAÞI, Belediye
Baþkaný Mansur YAVAÞ,
Cumhuriyet Savcýsý
A.Hamdi KAYA, Ýl Telekom
Müdür Yardýmcýsý Mustafa
ÞENLÝ, Ýncesu Telekom
Müdürü Tuðrul ÇAÐAN ile
diðer daire amirleri, okul/
kurum müdürleri, çok
sayýda öðrenci ve veli
katýldý.
Lise düzeyindeki baþarýlý
öðrenciler bilgisayar,
modem ve ADSL internet

eriþiminden oluþan teknoloji
Paketi ile ödüllendirildiler.
Törende Beypazarýnda
bulunan toplam 7 lise
arasýnda kendi aralarýnda
birinci olan 7 öðrenciye
bilgisayar, ADSL modem
ve Bilgisayar Sertifikalarý
verildi. Ödüllendirilen
baþarýlý öðrenciler,
Bünyamin UÇAR
(N.Karaoðuz Anadolu
Lisesi), Erhan ÇÝFTCÝ
(Saðlýk Meslek Lisesi),
Fatma GÜLER (Kýz Meslek
Lisesi), Gürkan ACAR (

Ticaret Meslek Lisesi),
Rüveyda BULUT (Ýmam
Hatip Lisesi), Utku
ÖZEKÝN (Endüstri Meslek
Lisesi), Yeþim GENÇAY
(Beypazarý Lisesi) dýr.
Beypazarý kaymakamý
Haluk NADÝR, baþarýlý
öðrencileri de tebrik ederken
Türk Telekom'u da bu
örnek hareketinden dolayý
kutladý.

ÝÞTE GAZETE
BU YAA...
Haberler Ýnternette

BEBEK DOSTU HASTANE UNVANI ALMAK ÝÇÝN
BEYPAZARI DEVLET HASTANESÝ ÇALIÞMALARA BAÞLADI
Saðlýk Bakanlýðý, Unicef ve
dünya Saðlýk Örgütünün
1991 yýlýnda baþlattýðý
bebek dostu kampanyasýna
destek olmak ve bebek dostu
hastane ünvaný almak için
Beypazarý Devlet
Hastanesinde bir takým
çalýþmalar baþladý.
Hastane öncelikle Emzirme
Politikasý hazýrlayarak bu

politika doðrultusunda anne
sütünü ve emzirmeyi teþvik
edici uygulamalara baþladý.
Uygulamnýn amacýnýn anne
sütünden maksimum fayda
saðlamak ve bu amaçla
eðitim ve danýþmanlýk hizmeti verilerek mamalarýn
yaygýnlaþtýðý bu dönemde
doðal bir besin kaynaðý
anne sütünü ön plana

çýkartmak olduðu belirtildi.
Anne sütü muadillerinin
pazarlanmasýyla ilgili
uluslararasý yasa amacýna
uygun çalýþmalara da
baþlayan Beypazarý Devlet
Hastanesi Emzirmenin
korunmasý ve
yaygýnlaþtýrýlmasý, anne
sütünün muadillerinin
yeterli bilgilendirme ve

uygun pazarlama
yöntemleriyle daðýtýmýn
saðlanmasý, anne sütü muadillerinin uygun kullanýmýný
saðlayarak, bebeklerin
güvenli ve yeterli besin
almalarýna katký saðlamak
için ilk olarak Ankara Ýl
Saðlýk Müdürlüðünden
çekirdek gruba emzirme ve
bebek dostu ile ilgili eðitim

aldýrdý. Kadýn doðum,
çocuk servisleri ve ilçe saðlýk
ocaklarýna 18 saatlik HÝE
verildi.Tüm personele 2
saatlik temel eðitim verildi.
Emzirme odasý hazýrlandý.
Hastanede mevcut mama
odasý kapatýldý. Afiþ ve
pankartlarla halka kampanya þeklinde bu çalýþmalar
duyuruldu. Halk eðitimleri

toplu olarak ve emzirme
danýþmanlýðý þeklinde
açýlan emzirme odasýnda
yapýldý. Hastane içerisinde
mama türlerinin kullanýmý
ve tanýtýmý Baþhekim onayý
ile yasaklandý.
Beypazarý Devlet Hastanesi
baþlattýðý bir dizi çalýþma ile
Bebek dotu Hastane ünvaný
olmaya aday.

BEYPAZARI KAPALI CEZA VE TEVKÝF EVÝNÝN KAPANMA HABERÝNÝ DUYAN HALK
HALEN UYGULANAN KISA SÜRELÝ HAPÝS ÝÇÝN BEYPAZARINDAN ANKARA’YA MI GÝDECEÐÝZ DÝYORLAR.
Beypazarý Kapalý Ceza ve Tevkif Evi’nin

kapanacaðý haberinin gazetemizde
yayýnlanmasýnýn ardýndan Vatandaþ sormaya
baþladý. Mal beyaný nedeniyle halen uygulanan
9-10 günlük hapis yatacak Beypazarlýlar
Ankaraya mý gönderilecekler.?
Vatandaþlar; ‘Hapis kararý ile
Ankara’ya gönderilen mahkumlar Polis
nezaretinde sevk edildiklerinde, gönderilen
Hapishanenin savcýsý evraklarý imzalamadan
ceza evine almýyorlar. Savcý mesai saatleri

BÖLGE
TÝCARET
AJANDASI
ve REHBERÝ
HAZIRLANIYOR

Ticaretle mi uðraþýyorsunuz? Telefonla
aranmak istiyorsanýz bizi arayýn.

ORTA ANADOLU REKLAM
AJANSI Tel:0.312.762 51 63

dýþýnda evine veya baþka bir yere gitmiþ olabiliyor. Polis nezaretinde mahkum la beraber
savcýnýn olduðu adrese gidiliyor savcý evraklarý
imzaladýktan sonra tekrar mahkumun
yatýrýlacaðý ceza ve tutuk evine getiriliyor. Ve
Mahkum teslim ediliyor diyen vatandaþlar
Allah kimseyi mahkumiyetle imtihan etmesin
ama herkesin baþýna böyle þeyler gelebilir.
Ceza evimiz ayaðýmýzýn altýndaydý. Kýsa süreli
mahkumiyetleri burada çekiyorduk. Þimdi

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

SAÇ TABELA, IÞIKLI TABELA, PÝRÝNÇ TABELA,
BEZ AFÝÞ, BRANDA AFÝÞ, BÝLGÝSAYARLI FOLYE KESÝM,
ROZET, ÞÝLT, BROVE, PLAKET, KAÞE
KÝTAP, DERGÝ, GAZETE, DÝZGÝ VE BASKILARINIZ,
BROÞÜR, AFÝÞ ve KATALOGLARINIZ HAZIRLANIR - BASILIR.
DÝJÝTAL BASKI SÝSTEMLERÝMÝZLE BASKILAR
Üniversite Tezleriniz Hazýrlanýr
BÖLGE TÝCARET AJANDASI ve REHBERÝ HAZIRLANIYOR
Geç kalmadan sizde yerinizi ayýrtýnýz.
Unutmayýn. Herkesin Telefonla aranmaya ihtiyacý var.
Orta Anadolu A.Þ. Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:40
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA
K. Çelen Gsm:0.532.557 98 53 Bilgisayar Bölümü Tel:763 63 13

Beypazarlýlarý zor günler bekliyor. Belki Ayaþ,
belki Güdül Cezaevlerine belkide Ankara’daki
cezaevlerine gönderileceðiz.. Cezaevinin kapanma haberi kýsa süreli mahkumiyetler için sevindirici olmadý.’’ diyerek habere sevinmediklerini
belirttiler. 2 yýldan az mahkumiyetlerin cezasý
ertelenecek ve hapis yatýlmayacaktý diye sormaktanda kendilerini alamýyorlar.
Bu durumdan Vatandaþlarýn yasalarla
ilgili bilgilenmeye ihtiyaç duyduklarý anlaþýlýyor

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

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

TABELA ve AÐAÇ TABELA
BEZ AFÝÞ ÝÞLERÝNÝZ

