Yiğiner: Esnaf sıkıntıda
*www.yeniyildizgazetesi.com

Ankara Esnaf ve Sanatkar Odaları
Birliği (ANKESOB) Başkanı
Mehmet Yiğiner, başta matbaacı,
çiçekçi ve kahveci esnafı olmak
üzere pek çok dalda faaliyet
gösteren esnafın sıkıntıda olduğunu
belirterek, ‘'Hükümet acil tedbir
almazsa bazı meslek grupları kaybolacak'' uyarısında bulundu.
Yiğiner yaptığı açıklamada, SMS'ler

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

ile iletişim sağlanması nedeniyle
matbaacıların, seyyar satıcılar
nedeniyle saatçilerin, hipermarketler
nedeniyle bakkalların ve vakıfların
çoğalmasıyla da çiçekçi esnafının iş
yapamaz hale geldiğini ifade etti.
Yiğiner, ‘'SMS'ler çıktığından beri
insanlar davetiye bastırmamaya
başladı” dedi.

*www.ortaanadoluas.com

İl Özel İdareden Beypazarı’na
1 İlköğretim okulu yapılacak

Ankara İl Özel İdaresi İmar ve Bayındırlık Daire
Başkanlığı, Keçiören’e iki adet anaokulu, Yenimahalle ve
Beypazarı’na ise birer adet ilköğretim okulu inşaatlarını
yaptırmak üzere ihale açtı.
Haberi Sayfa 4’de

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com
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Dijital Baskı-Tasarım
İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.
TE LEFONUNUZ
YE TERLÝ

BEYPAZARI-MİHALIÇÇIK-KOYUN AĞILI 8 okul beyaz
bayrak aldı
KÖY YOLU YAPILMAYA BAŞLANDI.
Kemal ÇE LEN

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

İl Genel meclisi üyesi Sefa Varlık, Beypazarı ile
Eskişehir ili Mihalıççık ilçesi Koyunağılı köyü
yolunun yapılması için başlatılan girişimler sonrasında yolun yapılmaya başlandığını bildirdi.
Tamamen özel idare kaynakları ile yapılan yolun

kısa sürede altyapı çalışmalarının tamamlanmasının planlandığını aktaran Varlık, ”18.500 km
yolun yapımı için çalışmaların sürdürüldüğünü,
bu yıl yolun altyapısının tamamlanmasının planlandığını, uzun süredir tartışmalara konu olan
yolun nihayet ele alınarak düzenli bir yol ağına
kavuşturulmasının sağlanacağını ve onlarca
aracın günlük geçtiği yol güzergâhında bulunan
Tarla sahiplerinin de bundan böyle şikâyetlere
konu olan toz deryasından kurtulacağını’’ belirtti.
Varlık, ‘’Koyunağılı köyünde yapım çalışmaları
süren termik santrali ve maden sahalarında
sürdürülen çalışmaların yapıldığı köyde, şirket
yetkilileri ile görüştüğünü, maden ocağı ve termik santralin ülke ekonomisine önemli katkısı
olacak dediği, ekonomik anlamda gelişmeye
yönelik bölgede büyük yatırımlara destek
verdiğini ve bu sayede birçok işsizin iş bula-

Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan beldesinde
Gülşehrinde geçtiğimiz günlerde başlatılan kazı çalışmalarında mezar odaları bulunmuştu. Çayırhan

Belediyesi Oda mezarlarını turizme açmayı hedefliyor.
Çayırhan Belediye Başkanı Ömer Bayrak, beldede
kısa süre önce başlatılan kazı çalışmalarında önemli
sonuçlar elde ettiklerini söyledi.
Mezar odalarına ulaşıldığını belirten Belediye
Başkanı Bayrak, “Gerçekten buradan antik bir kent
çıkacağa benziyor, kayalara oyulmuş mezarların içine
girildiğinde mükemmel bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Mezarların içinde kemerli ve set biçiminde
alanlar mevcut. Arkeologların verdiği bilgilere göre
bunların 2000 yıl öncesine ait mezarlar olduğunu
öğrendik” dedi.
Kazılarda, mezarlara girişlerde bulunan küçük oyma
kapıları kapayan büyük kayadan oyma kapılar kul-

Ahmet GÖKSAN

a.goksan@hotmail.com

EŞİTSİZLERİN EŞİTLİĞİ

“Bir cemiyetin haklarını arayacak, tek
veya birkaç şahıs değil, yine bütün cemiyet
fertleri olmalıdır”.
Dr. Fazıl KÜÇÜK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
sınırlarının kesinleştiği 2. Barış Harekatı’nın
35. yılına ulaşmış bulunuyoruz. Mücahitler ve
Anadolu’nun fidanlarının kanları ile sulanarak
çizilmiş olan bu sınırlar, günümüzde tartışılmaktadır. Bir yıla yakın süredir sürdürülen
görüşmelerden de sonucun alınamayacağı
Sayfa 3’de
gerçeği de ortalık yere çıkmıştır.

SİYASETÇİLERE
TAVSİYELER-5
İsmail Hakkı KAR

İnsan İlişkileri Ustası

bilgi@edimer.net

Merhaba siyasetçi dostlarım!
Geçtiğimiz günlerde halka açık bir seminerimde
laf döndü dolaştı siyasetçilere geldi. Bir beyefendi
söz aldı ve dedi ki; “Hocam bazı siyasetçiler nasıl
davranacaklarını bilemiyorlar. Bulunduğu konumun ağırlığını hissettirmek, karizmatik görünmek
için, çok tuhaf davranıyorlar.

Yazısı ayfa 2’de

BEYPAZARI

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın
yürüttüğü ortak projeyle Beypazarı’nda, temizlik ve hijyen bakımından belirli kriterlere sahip
olan 8 okul, ''Beyaz Bayrak'' ile ödüllendirildi.

İlçe milli Eğitim Müdürü Ahmet Temur, Beyaz
Bayraklı okul sayısının, Beypazarı'ndaki
okulların yüzde 40'ına tekamül ettiğini söyledi.

cağını’’ ifade etti

Varlık, bölgede yapılacak olan termik santral
çalışmalarında gelecek gidecek tüm nakliye
işlerinin Beypazarı üzerinden yapıldığını ve bu
yola bu yüzden önem verdiklerini açıkladı.

Bölgemiz Çayırhan eski yerleşim yeri Gülşehri Turizme açılıyor
Yapılan kazılarda ortaya çıkan Oda mezarları ile Kuş Cenneti
Turizme açılmak için proje konusu oldu.

ARA SIRA

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53

lanıldığını gördüklerini ifade eden Bayrak, “Kazı
çalışmaları sürdürüldükçe bu alan tamamen ortaya
çıkacak”.
Bayrak, yapılan kazı çalışmalarında ayrıca küpe,
sikke ve çocuk yüzüğüne rastlanıldığını söyledi.
Kazılarda görevli Arkeolog Mustafa Metin, eserlerin,
araştırılmasının ve temizliğinin Ankara'da yapılacağını belirterek, “Biz burada bir nekropol (mezarlık)
çıkabileceğini söylemiştik. Açtığımız mezarlar da
bunu doğrular niteliktedir.” Dedi.
Gülşehrinde bulunan oda mezarların yanısıra
Davutoğlan kuş cennetinde ziyaretçi merkezi yapımına başlandı. Çalışmaları Nallıhan Kaymakamı Ömer
Toraman ve Çayırhan Belediye Başkanı Ömer Bayrak
yerinde inceledi.

MÜHÜR VE KAŞELERİNİZ
20 DAKİKADA TESLİM
Tel:7625163
HABER
ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

Temur, Ankara’da özel bir okulda yapılan beyaz
bayrak ödül töreninde ilçe genelinde Beyaz
bayrak almaya hak kazanan okullara, Beyaz
bayrak verilmesi töreninde, Beypazarı ilçesinde
8 okulun beyaz bayrak ile ödüllendirildiğini
söyledi.

Temur, ilçe genelinde 8 okulun beyaz bayrakla
ödüllendirilmesinin ardından, bayrak alan
okulların sorumluluklarının biraz daha arttığını
işaret ederek, ''Söz konusu okullarda beyaz
bayrak kriterlerinin sürdürülmesi çabası olacak
ve kriterler yerine getirilecek. Beyaz Bayrağın
devamını sağlama adına kriterlerden kesinlikle
ödün verilmeyecek, bundan böyle okullarımızda
sağlıklı nesiller ve öğrenciler yetiştirmek ana
hedefimizdir'' dedi.
Beypazarı'nda ''Beyaz Bayrak'' alan okullar
şöyle; Beypazarı Lisesi, Beypazarı Şahin
Karaoğuz Anadolu Lisesi, Beypazarı Anadolu
Öğretmen Lisesi, Beypazarı Ticaret Meslek
Lisesi, Gazipaşa İlköğretim Okulu, Samanyolu
İlköğretim Okulu, Kemal Milaslı İlköğretim
Okulu ve Halide Edip Adıvar Anaokulu.

13.10.2009-

Gönül bir kez sevdaya düsmeye görsün; ne FERMAN dinler, ne de
İSTAVROZ...

Beypazarı İ.H.L. mezunu Musa’nın
Haberi 3’de
öyküsü Film oldu

Büyük Birlik Partisi
Beypazarı İlçe
Başkanlığı Basın
Açıklaması Sayfa 2 de

Soma Maden Ocağında
Patlamada Ölen
Sayfa 2’de
Beypazarlı

Dolandırıcılar Yakayı
Ele Verdi
Haberi 2 de
Kıbrıscık’a Organik
Gübre Fabrikası
Kuruluyor. Haberi 2’de

Beypazarı’ndaki
Trafik Kazasında biri
ağır 5 kişi yaralandı
Haberi 2’de
Beypazarı’nda Hava
Sayfa 4’de
Durumu

KARAYOLUNDA
DURUM
BÖLÜNMÜŞ YOL
YAPIM ÇALIŞMALARI
NEDENİYLE
BEYPAZARI-AYAŞANKARA YOLU SERVİS
YOLUNDAN VERİLİYHaberi 4’de
OR.

Özel İdareden
Beypazarı’na 1
İlköğretim Okulu
Yapılacak
Haberi 4’de

Kuyumcu Tekke
Köyüne Çatı Su
Hasatı
Sistemi Kuruluyor

Haberi 4’de
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Merhaba siyasetçi dostlarım!
Geçtiğimiz günlerde halka açık bir seminerimde laf döndü dolaştı
siyasetçilere geldi. Bir beyefendi söz aldı ve dedi ki; “Hocam bazı siyasetçiler
nasıl davranacaklarını bilemiyorlar. Bulunduğu konumun ağırlığını hissettirmek, karizmatik görünmek için, çok tuhaf davranıyorlar. Kibir desen kibir
değil, tevazu desen tevazu değil. Yani bir türlü doğal yollardan makamlarının ağırlığını taşımayı beceremiyorlar. Deve kuşu misali.. ne kuş, ne de deve. Resmen ikilem yaşıyorlar! Bizimle konuşurken kendilerini tam
ifade edemiyorlar. Dinlerken karşısındakilere güven telkin edemiyorlar. Duruşları ise komedi oyunundan bir
sahne misali, çok gülünç duruma düşüyorlar. Bir de çevresindeki yardımcıları var ki, kraldan daha fazla kralcılar. Duruşlarında sevecenliği ve kararlılığı hissettirmeye çalışıyorlar. Ama olmuyor. Doğal değiller. İnanın
bazen kendimi Levent Kırca parodisinin içinde hissediyorum. Zannediyorlar ki, ajanslara hazırlattıkları pahalı
afişler, broşürler v.s onlara yetecek. O reklâm bütçeleri ki, geçen seçimlerde bazı adayların kişisel olarak 500
– 600 bin lira harcadığını duyduk. Uzaktan bakınca insan çok eğleniyor. Ama onların eğlendiğini sanmıyorum. Çünkü tüm çabalarına rağmen gerginler. Lütfen siyasetçilere de bu eğitimleri verin ki, bu garabetten kurtulsunlar. Üstelik sizin gibi eğitimcilere harcayacakları paranın reklam bütçelerindeki payının çok fazla yer
tutacağını sanmıyorum. Belki de toplam bütçelerinden tasarruf bile yapabilirler.”
Geçmiş zamanlardaki yaşadığım tecrübelerim, beyefendinin söylediklerini teyit ediyordu. Tabi o zamanlar bizim siyasilerin eğitimleri başlamamıştı. Ama anlattıkları aklımda kaldı. Bununla alakalı eğitimler
öncesindeki gözlemlerim, Bu arkadaşımızın ne kadar haklı olduğunu ortaya koymaya yetti. Bir an için Hz.
Aişe validemizin muhteşem sözü aklıma geldi; "İnsan her yerde aynı insandır; bir insanın yaratılışında asalet
yoksa kâinatın tacını giyse yine de çıplak kalır." Unutmamak gerekir ki, asalette bir eğitimin sonucu
kazanılan kültürel birikimdir. Temelleri çocuklukta aile ortamında alınmalıdır. Eksik veya yanlış olan yönlerinin sonradan telafi edilmesi şarttır. Şimdi eğitimlerine girdiğim gruplardan genel itibarı ile memnunum.
Onlar ve onlar gibi bu eğitimlerin önemini kavrayan siyasetçiler bu eleştirileri kendi üzerlerine almasınlar.
Asla! Çünkü onlar eksik olan yönlerini geliştirmek istiyorlar. Şems Hazretlerin ifadesi ile onlar, “İlmin amacı;
bilinene ulaşmaktır.” anlayışına sahipler.
Çok farklı çizgideki siyasi parti gruplarına verdiğim eğitimlerdeki katılan arkadaşlarım, artık centilmenliğin her daim korunması gereken en önemli kişilik özelliği olduğunu biliyorlar. Onlara her zaman şu misali
veririm: düzinelerce kaliteli marka var. Vicdan sahibi herkes, bu markaların kalitesini onaylar. Geriye tercihteki öncelikler kalıyor. Kimi markayı televizyonda tercih ederken, kimisini kamerada veya modellerinde tercih
ediyoruz. Artık birçok siyasetçilerimizin de alternatif partileri ve siyasetçileri eleştirirken, fikirlerinde doğru
olan taraflarını görmezden gelme huyundan vazgeçmeliler diye düşünüyorum. Netice itibarı ile her siyasetçi,
(çok az bir kesim hariç) bu ülkenin refahını düşünüyorlar. Şüphesiz ki her konuda tamamıyla yanlış
düşünceleri taşıdığı düşünülemez. Fikirlerde konsensüsü yakalayıcı yaklaşım sergilemeyi ne zaman becereceğiz?
Sevgili dostlarım!
Bir önceki makalemizde bahsettiğim gibi şimdi sahadaki uygulamalara değineceğim. Öncelikle,
“güvenli duruş” çok önemlidir. Yapılan konuşmalar, özel bir sebep yoksa ayakta yapmalısınız. Çok az insan
ayakta göstereceği dinamizmi otururken gösterebilir. Çünkü bunu yapmak oldukça zordur. Konuşmaya başlamadan iyi duygularını ve konuya samimiyetini düşünerek güzel duygularla tebessüm etmelisiniz. Oma bunu
dozajını ancak eğitim uygulamalarında size yansıtabilirim. Malum, 1000’den fazla duygu çeşidi var. Kim bilir
bunun 300’ü tebessüm ve gülme ile alakalıdır. Düşünün bir defa; yapılan araştırmalar, bize insanoğlunun
yüzünde yaklaşık 250.000 farklı şekilde bakabilme kabiliyeti olduğunu gösteriyor. Güvenli duruşun birkaç püf
noktası:
— Başınız, vücudunuza 90° açıda olmalıdır.
— Yüzünüz, mütebbessim bir ifade ile bakmalıdır.
— Elbette kollarınızı konuşurken kullanmalısınız. Ancak en son duracakları yer, serbest bir şekilde ve yanda
tarafınız olmalıdır. Onları askerlikteki “tören rahat” veya göğsünüzün üstünde kavuşturmamalısınız.
— Gözleriniz, konuşan ve dinleyenin gözünün içine bakmalıdır. Ancak rahatsız edecek kadar uzun süreli
değil. Hitap ettiğiniz geniş kitleler, açık hava mitinginde ise uzaklara.. taaa uzaklara bakınız. Salon içinde
yapılan bir konuşmaysa, sadece ileridekiler değil, hemen önünüzdeki kişilerle göz teması kurmayı unutmayın.
Tabi gülümsemeyi de hatırınızdan çıkarmamalısınız.
— Omuzlarınız dik olmalıdır. Fakat bu, ne kabadayı duruşu, ne de yorgun, omuzları çökmüş biri gibi olmamalıdır.
— Vücut dik durmalıdır. Ama bu, askerin “hazır ol” pozisyonu gibi olmamalıdır. O duruş, askerlik sanatı için
çok önemlidir. Ama sivilde genellikle işimize yaramaz. Çünkü siz asker değil, sivilsiniz.
—
Ayaklar 25 -30 cm aralıklı olmalıdır. Bu çok önemlidir. Dengede ve dinamik görünmenizin olmazsa
olmaz kuralıdır.
Sadece güvenli duruş yeterli midir, elbette ki hayır. Ben eğitimlerime diyorum ki; “En masum mazeret
bile sonucu değiştiremez.” Bunu o kadar sık kullanıyorum ki, gruptaki arkadaşlar hep bir ağızdan koro
halinde seslendiriyorlar. Sizce de öyle değil mi? O zaman bu güvenilmez dayanağa (mazerete) yaslanmanın ne
anlamı var?
Öncelikle “beden dilinin” önemini iyice kavramalısınız. Çünkü bu, bilinçli ve bilinçsiz her diyalogunuzun omurgasıdır. Ana paydaları ise Jest ve mimik’lerdir. Jest, el – kol veya baş ile yapılan ve bir mana
ifade eden hareketlerdir. Mimik ise bir düşünceyi, duyguyu, yüz (çehre) hareketleriyle ifade etmektir.
Diğer beden dilini kullanmadaki öncül prensipleri birlikte kısa kısa inceleyelim. Kılık kıyafet seçimi ve
bakımı çok önemli bir hadisedir. Çünkü insanlar kılık – kıyafetleriyle karşılanır, edep ve görgüleri ile ağırlanır, davranışlarıyla uğurlanır. Yani birinci raundu kılık ve kıyafetinizle alırsınız. O halde kılığınızda:
}
Saç – sakal tıraşı, bakımı, temizliğine azami dikkat edin.
}
Ağız sağlığına, diş – dil bakımına ve temizliğine gereken hassasiyeti gösterin. Çürük, sararmış dişler,
kötü kokan ağız, sizin imajınızı son derece zedeler.
}
Vücut temizliği, parfüm v.s seçiminde dikkatli davranın. Aşırı kullanılan her şey, dikkat dağıtıcı faktördür. Hatta bazıları bu duruma aşırı tepki gösterir. Halk arasında “Parfüm fıçısına düşmüş” kinayesini duymuşsunuzdur.
}
Tırnak temizliğine özen gösterin. Kimse
arası pislik dolmuş veya normalinden daha uzun bir
tırnak görmekten hoşlanmaz.
Yüz, eller ve genel cilt bakımına özen gös16 Ekim 2009 Cuma YIL:5 SAYI:250
terin.
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BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
BEYPAZARI İLÇE BAŞKANLIĞI’NDAN
BASIN AÇIKLAMASI 07/10/2009

60 yıllık bir demokrasi kültürü olan Türkiye’de,
maalesef ve üzülerek müşahede ediyoruz ki,
demokrasi zaman zaman inkıtalara uğramıştır. 27
Mayısları, 12 Martları, 12 Eylülleri, 28 Şubat
postmodern darbelerini yaşamış ve günümüzde
de adını ve oluşumunu hiç tasvip etmediğimiz
halde ergenekonları yaşamış ve yaşamaktadır.”En
kötü demokrasi nizamını bile en iyi ihtilal nizamına tercih ederim” diye düşünen bir zihniyetin
mensupları olan bizler, yaşanan gelişmelerden
ziyadesiyle üzgünüz. İç Politikanın Avrupa
Birliğine, dış politikanın Atlantik ötesine (ABD),
ekonomimizin IMF’ye ihale edildiği bir ortamda
bir türlü muktedir iktidarın kurulamamış olması
milletçe olan sıkıntılarımızı katlayarak büyütmüş,
ümitler yerini yeis’e bırakmıştır. İnsan oğlunun
zaman zaman yanlış yapması mümkündür. Yanlış
yapan şahıs ve gruplara yanlış yaptığı veya
yapıldığı söylenmediği zaman doğru yaptığını
zanneder ki en tehlikelisi ve acı olanı da budur.

Demokrasi dışı girişimlere karşı hep dik durmuş,
dik yürümüş ve dik yaşamış olan merhum siyasî
ebedi liderimiz Şehit Genel Başkanımız Muhsin
Yazıcıoğlu “Namlusunu millete döndürmüş olan
tanklara selam durmam” deme cesaretini göstermiş ve milletin büyük bir çoğunluğu tarafından
yiğit vatan evladı diye anılmış ve anılmaya da
devam edecektir. Şahadeti üzerindeki şüpheler ve
sis bulutlarının giderilememiş olması siyasi
mirasçıları olan bizleri üzdüğü kadar milletimizin
büyük bir çoğunluğunu da üzmüştür. Böyle bir
ortamda yönetim kurulu olarak ihtilal nizamının
bir kalıntısı olan Evren Caddesi adının
kaldırılarak 12 Eylülü en acımasız bir şekilde
yaşayan beş buçuk yılını 2,5 m2 lik hücrede
olmak üzere Mamak cezaevinde geçirmiş, akla
hayale gelmedik işkencelere maruz bırakılmış,
neticede kusura bakmayın sizi boş yere tutmuşuz
denmiş, beraat etmiş olan Muhsin Yazıcıoğlu’nun
adının verilmesini talep etmiştik.

Mahalli seçimler sonucunda Belediye Başkanlığı
gibi ulvi bir göreve getirilmiş olan şahsına ve
kişiliğine her zaman saygı duyduğumuz ve Şehrül Emin sıfatına layık olmasını dilediğimiz
Belediye Başkanımız M. Cengiz Özalp bu
talebimizin vatandaşlarımızdan imza toplanarak
takviye edilmesini istemiştir. İlçe makamına
gerekli müracaat yapılmış sınırlı zaman (Üç gün)
ve mekanda (Bankalar Caddesinde 3 Stand) 3500
civarında imza ile bu talebimiz desteklenerek
belediye meclisinde görüşülmesi zemini hazırlanmıştır. Belediye Meclisinde yapılan müzakereler
neticesinde; ilçemiz kurtuluş mahallesinde bulunan Evren Parkının adı, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı,
Ayvaşık Mahallesinde bulunan Ulusu Parkının
adı Mardin ili Mazıdağı ilçesi Bilge köyünde
hunharca katledilen Şehit İmam Hacı Kazım
Ozan Parkı olarak değiştirilmiş ve ilçede açılacak
yeni bir caddeye de Muhsin Yazıcıoğlu’nun
adının verilmesi kabul edilmiştir. İmza kampanyası sırasında bizlere destek veren çok
saygıdeğer hemşerilerimize, Belediye Başkanımız
M. Cengiz Özalp’a ve Belediye Meclisine
Yönetim Kurulumuz ile Halkın taleplerine göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür eder,
saygı, sevgi ve muhabbetlerimizi bildirir, özellikle Beypazarı’mıza yapacakları hayırlı hizmetlerin
devamını dileriz.07/10/2009

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
BEYPAZARI İLÇE YÖNETİM KURULU
Adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Turhan Yılmaz
BBP MDK Üyesi
Yusuf Ayan

sonra biz de bu tavsiyelere uyalım istedik.
Hepinize huzurlu bir hafta diliyorum.
Esen, şen, huzurlu olmanız temennisiyle.

Not: Bu yazı, mahalli idareler seçimleri arifesinde
yazılmıştır.

Soma Maden ocağında patlamada ölen Beypazarlı

Manisa`nın Soma ilçesinde kontrollü patlatma çalışmasında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, Soma`da EKO firmasında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bugün saat 16.00 sıralarında
kömür üstündeki toprakları taşıyan EKO firmasında
toprak gevşetmek için di...
Manisa`nın Soma ilçesinde kontrollü patlatma çalışmasında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, Soma`da EKO firmasında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bugün saat 16.00 sıralarında

kömür üstündeki toprakları taşıyan EKO firmasında
toprak gevşetmek için dinamitle kontrollü patlatma
yapıldı. Patlamanın etkisiyle havaya fırlayan taşlardan biri Soner Fındık (42) isimli işçinin sırtına isabet
etti. Sırtından aldığı darbeyle ağır yaralanan Soner
Fındık, olay yerine çağrılan ambulans gelmeden hayatını kaybetti. Soner Fındık`ın Ankara Beypazarı
ilçesi nüfusuna kayıtlı ve evli olduğu öğrenildi.
Jandarma, olayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.
05.10.2009
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Dolandırıcılar
Yakayı
Ele Verdi

Beypazarı’nda dolandırıcılık yapmaya çalışan 2
kişi tutuklandı.
Çarşı içinde çeşitli yerlerde dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları belirlenen 2 zanlı, bir süre polis
tarafından takip edildi. Bir yerde dolandırıcılık
yapmak isterlerken yakalanan Mehmet D. ve
İsmail D, sorgulamanın ardından çıkarıldıkları
mahkemece tutuklanarak, Sincan Cezaevine gönderildi. Zanlıların daha önce de sahtecilik olaylarına karıştıkları bildirildi.İlçemizde özellikle
Çarşamba günleri bu tür olaylara sık sık rastlanıyor.Dolandırıcılar Yaşlıları ve köylüleri
kendilerine hedef seçiyorlar.

Beypazarındaki
trafik kazasında
biri ağır 5 kişi
yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beypazarı-Ankara kara yolunda, Ankara yönüne giden, sürücüsünün kimliği
henüz belirlenemeyen 06 ALP 35 plakalı otomobil, Beypazarı Emniyet Müdürlüğü yakınlarında
refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra karşı şeride
geçti.

Devrilen otomobilde bulunan Alparslan
Özelmesar, Harun Ünal, İsa Tuncel, Cengiz
Özışık ve Süleyman Yaman yaralandı. Beypazarı
Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan
Özelmesar'ın durumunun ağır
11.10.2009
olduğu öğrenildi.

Kıbrıscık’a
Organik Gübre
Fabrikası
Kuruluyor

Bolu'nun Kıbrısçık ilçesine yapılacak olan 3
milyon 300 bin TL maliyetli organik gübre
fabrikasının temeli atıldı. Yapılacak olan bu
yatırım 2009 yılında Bolu'da yapılan en
büyük yatırım olma özelliğini taşıyor.
2010 yılının Mart ayında bitirilmesi planlanan
fabrika ilçenin kaderini de
değiştirecek.Konuyla ilgili basın toplantısı
düzenleyen S.S. Nadas, Deveci, Taşlık, Geriş,
Alan, Bölücek Kaya ve Kökez Köyleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ünal
Çetin, "Projenin amacı, birinci olarak çevre
temizliğini sağlamak, ikincisi ise Kıbrısçık'ta
istihdam sağlamaktır. Diğer bir amacımız ise
ülkemize katma değer kazandırmaktır" dedi.
Bolu'da tavuk gübreleri konusunda birçok
toplantılar yapıldığın altını çizen Ünal Çetin,
"Broiler gübrelerinin bertaraf edilmesi için
ilimizde birçok toplantılar düzenlendi. Tarım
Bakanlığı'nın desteklemesiyle projemizi
uygulama aşamasına geldik ve öz kaynak
bölümünü tamamladık. Temel atma töreninin
akabinde yaklaşık 3 milyon TL'lik proje
bedeli kooperatifimiz hesabına yatırılacaktır.
Bizler kooperatif yönetimimiz olarak aynı
tempoda çalışarak fabrikamızı en iyi şekilde
çalıştırmak, Bakanlıktan aldığımız krediyi
zamanında ödeyerek bölgemizi kalkındırmak
istiyoruz" diye konuştu.

ÝÞTE GAZETE BU YAA...
Haberler Ýnternette

HABER-EKONOMİ

Gönül bir kez sevdaya düsmeye görsün; ne FERMAN dinler, ne de İSTAVROZ...
16 Ekim 2009 Cuma

Beypazarı İ.H.L. mezunu Musa’nın öyküsü Film oldu

Gönül bir kez sevdaya düsmeyegörsün;
ne FERMAN dinler, ne de İSTAVROZ...
UZAK İHTİMÂL
Yapım Yılı ve Ülkesi: 2009, Türkiye
yapımı
Türü ve Süresi: Duygusal Drama/ 89
dakika
Senaristler: Tarık Tufan, Görkem Yeltan,
Bektaş Topaloğlu
Yönetmen: Mahmut Fazıl Coşkun
Görüntü Yönetmeni: Refik Çakar
Özgün Müzik Bestecisi: Rahman Altın
Kurgucu: Çiçek Kahraman
Sanat Yönetmeni: Selda Çiçek
Oyuncular: Nadir Sarıbacak(Müezzin
Musa), Görkem Yeltan(Rahibe adayı
Clara), Ersan Ünsal (Sahaf Yakup),
Burçin Şenkal (İbrahim Hoca), Murat
Ergün(Ayhan)
Yapımcı Şirket: Hokus Fokus Film /
Tülin Çetinkol Soyarslan, İsmail
Kılıçarslan, Mahmut Fazıl Coşkun, Tarık
Tufan
Dağıtıcı Şirket: Tiglon Film
İçerik Uyarıları: Her yaştan izleyici
kitlesi için uygundur. Ancak, 10 yaşından küçük izleyiciler konunun durağanlığı nedeniyle sıkılabilir.
Resmî İnternet Sitesi ve Fragmanı:
www.uzakihtimal.com
***
Ankara-Beypazarı`nda müezzinlik yapan
çiçeği burnunda DİB mensubu Musa`nın
ataması Beyoğlu-Galata Kulesi`nin eteklerindeki küçük bir camiye çıkınca, genç
din adamı hayatında ilk defa İstanbul`a
gelir ve cami personelinin lojman olarak
kullandığı köhne bir apartmana yerleşir.
Hemen yanıbaşındaki dairede de yaşlı
rahibe Anna ve onun bakımıyla ilgilenen
sessiz çömezi Clara yaşamaktadır.
Kiliseyle evi arasında daracık bir hayata
sıkışmış durumdaki Clara ile İstanbul
cangılında yeni bir düzen kurmaya
çabalayan Musa`nın apartmanın koridorlarındaki tesadüfî karşılaşmaları,
aralarında yavaş yavaş duygusal bir
elektriklenmenin doğmasına vesile olur.
İçine kapanık müezzinin kendisine bile
itiraf etmekte zorluk çektiği aşkı, zaman
geçtikçe ruhu ve bedeninin her köşesini
kaplayacaktır.
Öte yandan, Musa, Clara`nın görev yaptığı kilisede, eski tüfek bir solcu olan
Sahaf Yakup ile karşılaşıp onunla yakın
dost olduktan sonra, sevdiği kızın hayatına dair bir başka şaşırtıcı gerçekle daha
karşılaşır. Bu süreçte, geleneksel rahibe
vakarı içinde yaşayıp giden Clara ile
aynı masaya oturup yemek yiyecek, üçbeş cümleyle de olsa sohbet edecek ve
nihayet bir iş gezisi kapsamında Şile`ye
gidip gelecek kadar yakınlaşma fırsatı
bulur. Ancak, karşılıklı olarak atılan
bütün o ürkek adımların, safların son
derece kesin ve keskin çizgilerle belirlendiği bir dünyada her iki tarafı da
hedefe götürücü bir kudreti yoktur.
YEŞİLÇAM GELENEKLERİNİ
TERSYÜZ EDEN BİR DİL
Geçen ilkbahardan bu yana olumlu
yankıları kulağıma çarpıp duran, `Nedir
yahu bu gürültü, neler yapmış bizim
sevgili biraderlerimiz` diye merakla bekleyip durduğum `Uzak İhtimâl`i geride
bıraktığımız hafta içindeki galasında
nihayet görme fırsatı buldum.
Yaygın bir konsensusla `Yeni Türk sine-

ması` olarak adlandırdığımız, milâdı da
genel olarak Yavuz Turgul`un `Muhsin
Bey` ya da `Eşkıya` gibi yapıtlarıyla
başlatılan akım, Klasik Yeşilçam anlatı
geleneğinin ulusal sinemamıza çok kötü
bir mirası konumundaki `sufle eşliğinde
rol kesme` olgusunu bütünüyle reddedip,
yerine `sahiciliği` baş tacı eden, canlı ses
kaydına dayalı yepyeni bir oyunculuk
anlayışı getirdi. O bakımdan, `Uzak
İhtimâl`in sahip olduğu gerçekçilik duygusu, sinemamızdaki bu dönüşümün 1520 yıllık kısa tarihçesi içinde belki öncü
bir kimlik taşımıyor; fakat aynı tarihçe
içinde daha şimdiden en iddialı ve
unutulmaz gerçekçilik gösterilerinden
birine sahne olduğu da tartışılmaz...
Yalnızca, İstanbul değil, Kudüs, Berlin,
Gazze, Beyrut ya da Saraybosna gibi,
yeryüzünde Müslümanlar ve
Hıristiyanların kader ortaklığı yaptıkları
istisnasız her kentte yaşanabilecek,
muhtemelen el`an yaşanmakta olan,
başından sonuna dek hüzünle bezeli bir
aşk öyküsü anlatıyor bizlere yönetmen
Mahmut Fazıl Coşkun... Ve bu hüzün
demetini de Türk sinema tarihi boyunca
bir filme yakıştırılmış en şık, en isabetli
adlardan birine sararak uzatıyor izleyicisine...
Senaryo, benzeri bir durumu asla yaşamak istemeyeceğiniz kadar acıtıcı ve
gerçek... Oyunculuklar deseniz, edep
duygusu ve masumiyetini henüz
yitirmemiş bir İHL mensubunun bütün
davranış kalıplarını birebir yansıtan ana
karakter Müezzin Musa`dan, büyük
şehrin ayartıcılığına uzun boylu direnemeyip yoldan çıkmış bir başka İHL`li,
fırıldak işler çeviren yan karakter
Ayhan`a; rahibeliğin çile ve sabırla
dokunmuş uzun yolunda tıngır mıngır
ilerleyen yetim Clara`dan yüzü ve
sesinde yılların yorgunluğu sezilen
`emekli TİP`li` Yakup Bey`e, İmam
İbrahim Hoca`ya ve sabah namazını hiç
sektirmeyen 3-5 kişilik çekirdek `ihtiyarlar cemaati`ne kadar bütün kahramanlar o kadar `yaşıyor` ki...
Öte yandan, bazı planlarında neredeyse
bir belgesel kıvamına erişen bu ödünsüz
gerçekçiliği tamamlayan, bilhassa dindarların kendi hayat pratikleri içinde pek
yakından tanıdıkları kimi sözler, tutumlar, açmazlar ve dahası espriler...
Nihayet, hepsinin üzerini güzelce örten,
öyküyü iyi anlamış ve iyi tanımlamış bir
özgün müzik çalışması...
BÖYLE BİR MAZRUFA
BU ZARF OLMAMIŞ
Bu güzelim filmi ulusal sinemamıza büyük maddî ve manevî sancılar
eşliğinde- kazandıran ekibin üyelerinden
ikisi, benim için yalnızca sektörden
alelâde birer meslekî muhatap değil, aynı
zamanda özel hayatımda da has dostlarım olan İsmail Kılıçarslan ve Tarık
Tufan... İlki filmin ortak yapımcılarından
biri, diğeri ise üçlü senaryo ekibinin bir
üyesi... Bu iki kaliteli adamla aynı sofrada oturmuşluğum, hazırladıkları televizyon programlarına katılmışlığım var.
Her ikisini de çok seviyor, yıllardır
kültür ve sanat adına ortaya koydukları
ürünleri takdirle (bazen de içten içe
kıskançlıkla) izliyorum.
Ancak, bilindiği üzere, film eleştirilerimi
-bu mesleğin bizim câmiadaki kimi toy

isimlerinin yaptığı türden- bir `kankalık
ekseni`nde yürütmeye pek yatkın biri
değilim ben... Özünde iyi niyet ve
yetenek pırıltıları yakaladığım, fakat
bütçe sorunlarından dolayı orasında
burasında aksamalar yaşandığına tanık
olduğum `ümitvar` yapımlara cömertçe
destek sunmaktan hiç çekinmem. Çünkü
para, bazı hayâllerin sinema perdesinde
realize edilebilmesi noktasında son
derece belirleyici bir unsur. Paranız
yoksa, bir taraflarınızı da yırtsanız
düşündüklerinizi tam olarak yapamazsınız; bu acımasız denklemin hiç
lamı cimi yok!
Buna karşılık, an gelir, mevcut imkânlar
üzerinden öylesine özgün bir dil tutturursunuz ki, izleyici sizin
-parasızlıktan dolayı- yapamadığınız o
şeyleri de aslında rahatlıkla yapabilecek
kalibrede bir sanatçı olduğunuzu, parayı
bulunca bir sonraki işinizde çıtayı kat be
kat yükseltme potansiyeli taşıdığınızı
hemencecik hisseder. `Uzak İhtimâl` de
tam olarak böyle bir film işte...
Yukarıdaki peşrevden hareketle, rahmetli
babama bile yaşarken hatasını
gördüğümde sözünü sakınmayan biri
olarak, yıllar içinde bu sayfada şahsıma
karşı oluşan yüksek güvene uygun
biçimde davranıp, gerek sevgili Mahmut
Fazıl Coşkun`a, gerekse `kanka`larım
Kılıarslan ve Tufan`a da sözün burasında
dostça bir kaç eleştirim olacak.
Öyküsü ve oyunculuklarıyla beni mest
eden bu çılgın filmin (sayılamayacak
kadar çok) görüntü yönetimi hatasını,
genel süreye oranı neredeyse yüzde
20`yi bulan `flû çekim` sorununu salt
parasızlıkla açıklamaya çalışmak sizleri
sanatsal bir vebâlden kurtarmaya yetmiyor maalesef... . Senaryo ve kasting
oluşturma aşamasında ne kadar
başarılıysanız, görüntü yönetimi ekibini
kurarken de o denli yanlış tercihler yapmışsınız çünkü...
Gala gecesi, filmin bitiş jeneriğini
sonuna kadar izledim, o listede `focus
puller` (farklı alan derinliklerinde kameranın odak ayarını denetim altında tutan
asistan) adı falan geçiyordu. Oysa, bu
filmin gerçekten de bir `focus puller`ı
olduğuna inanmak öylesine zor ki...
Varsa da o arkadaş tez zamanda bu
mesleği bırakmalıdır. Gözleri üç buçuk
derece miyop-astiğmat bozuk, fakat vaktiyle bir kaç yıl kameramanlık yapmış
biri olarak, iddia ediyorum, ben bu filmi
mevcut hâlinden çok daha iyi çekerdim!
Bu yüzden, fena hâlde arzulamama rağmen, geçen hafta Çağan Irmak`ın
`Karanlıktakiler`inin üzerine tereddütsüzce çaktığım `başyapıt` damgasını kullanamıyorum bu hafta... Kullanırsam, o
yapıtın sanat yönetmeni ve görüntü ekibine haksızlık etmiş olurum çünkü...
Fakat, şunu açıklıkla söyleyeyim ki
acayip derecede sevdim filminizi... O
damgayı sizin filmin posterinin üzerine
basamasam da gönülden inanarak dile
getireceğim bir başka iltifat belki
yüreğinize bir parça su serpebilir:
`Uzak İhtimâl`, Türk sinema
tarihinde, büyük usta Metin
Erksan`ın 1965 yılında çektiği `Sevmek Zamanı`ndan bu
yana ortaya konulmuş en iyi
`karasevda` filmi...

OFSET MATBAAMIZ KURULUYOR
MATBAA AÇILIŞIMIZ ÇOK YAKINDA
Dijital baskı sistemlerimiz ve matbaamızla çok yakında hizmetinizdeyiz
Her türlü Matbaa işleriniz için hizmetinizdeyiz.

ORTA ANADOLU MATBAACILIK Tel:0.312.762 51 63

Sinemasever bir kodaman, zuladaki
paracıklarına kıyıp da size 500 bin dolar
gibi mütevazı bir sermaye sağladığında,
bundan beş kat daha iyisini yapacağınıza
yönelik inancım tamdır.
Ellerinize, gözlerinize, beyninize ve
kalbinize sağlıklar diliyorum. n
FİLMİN EN DEĞERLİ UNSURU
1) Üç yazarın ortak imzasını taşıyan
senaryosu... Hemen hemen mükemmele
yakın bir kurgu ve inandırıcılık içinde
ilerliyor.
2) Başta Nadir Sarıbacak ve Görkem
Yeltan olmak üzere, irili ufaklı bütün
rollerdeki oyuncuların, gerek fizyonomileri gerekse performanslarıyla, canlandırdıkları karakterlere dört dörtlük
uyması...
Bu iki unsur da bir `ilk film` için müthiş
bir başarı olarak kabul edilmelidir.
FİLMİN ANAHTAR SAHNESİ
Müezzin Musa`nın yokuşta Clara`yı
görüp ardından bir `merhaba` demek için
koşması, selam verdikten sonra konuşacak ikinci bir cümle daha bulamaması,
ikilinin vedâlaşmaları ve Clara uzaklaşırken kameranın Musa`nın çevresinde
yaptığı yarım dairelik dönüş hareketi...
`Aşk`ın doğduğu ve biz izleyiciler
tarafından da duyumsandığı sihirli an...
FİLMİN ANAHTAR CÜMLESİ
İbrahim Hoca`nın Müezzin Musa`ya
sorusu: `Nasıl biri, dindar bir kız mı
bari?`
FİLMİN TEKNİK KUSURU
Bir bütün olarak görüntü yönetimi, format tercihi (Süper 16 mm) ve `blow-up`
(16 mm negatiften 35 mm kopyalara
büyüterek baskı) aşaması sorunlu...
FİLMİN MANTIKSAL KUSURU
1) Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryolları dış hat trenleriyle
gidilebilecek en uzak mesafe, İstanbulBükreş`tir. Gerçi, Bükreş`ten sonra çileli
bazı aktarmalarla Roma`ya kadar
gidilebilir; fakat bu da treni tercih
etmeyi haklı çıkartacak bir tasarruf
sağlamıyor. Şu anda (en az iki gün sürecek) bir İstanbul-Roma tren yolculuğunun birinci mevkî bileti 750, ikinci
mevkî bileti ise 450 TL dolayında. Oysa,
hemen hemen aynı ücrete İstanbul-Roma
arası tek gidiş uçuşlar var ve bunlar iki
saat sürüyor. O yüzden, (Atatürk
Havalimanı`nda çekim yapmanın teknik
ve mâlî külfetini karşılayamamak
haricinde) Clara`yı trenle göndermenin
hiç bir mantıksal açıklaması yok. Ha,
tren garlarının romantizmi ve hüznü gerçekliği bozunuma uğratmak pahasınabilhassa tercih edilmişse, ona da diyecek
bir sözüm yok!
2) Bir yerel karakol ya da Emniyet
Müdürlüğü`nün Kaçakçılık Şubesi, girişleri kayıt altına alınmış şüphelileri
savcının karşısına çıkartmadan keyfî
olarak serbest bırakamaz.
Kahramanlarımızın ertesi gün çıkacakları bir mahkemede savcı tarafından
sorgulanıp serbest bırakılmalarını
görmek çok daha gerçekçi olurdu.

FOTO ALİ

Ali BIDAK
Beytepe Mahallesi Dikiciler Sokak
No:34 Beypazarı/ANKARA

PAŞA KONAĞI
Çok yakında Hizmete girecektir.
Konaklama Yemek

Paşa Camii Yanı Tel:0.542.245 22 22
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ARA SIRA
EŞİTSİZLERİN EŞİTLİĞİ

Ahmet GÖKSAN
a.goksan@hotmail.com

“Bir cemiyetin haklarını arayacak, tek
veya birkaç şahıs değil, yine bütün cemiyet
fertleri olmalıdır”.
Dr. Fazıl KÜÇÜK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
sınırlarının kesinleştiği 2. Barış Harekatı’nın
35. yılına ulaşmış bulunuyoruz. Mücahitler ve
Anadolu’nun fidanlarının kanları ile sulanarak
çizilmiş olan bu sınırlar, günümüzde tartışılmaktadır. Bir yıla yakın süredir sürdürülen
görüşmelerden de sonucun alınamayacağı
gerçeği de ortalık yere çıkmıştır.
Yarım asra yaklaşan süreçte, kesin bir sonuca
ulaşılamadığı bir kez daha netlik kazanmıştır.
Son bir yıl içindeki görüşmelerden pek az
konuda uzlaşma sağlandığı belli olmuştur.
1990’lı yıllarda, Gali fikirler dizisinde önemli
oranda da uzlaşmanın sağlandığı biliniyor.
Bir yenilik olarak, üzerinde uzlaşıya varılanlarla varılamayan konular, alt alta yazılarak
gelinen nokta kayda alınmaktadır. Uzlaşılan
konuların eften püften konular olduğu da belli
olmuştur. Ki bu konuların kısa bir süre sonra
yapılacak olan yasal düzenlemelerle geri alınabilecek konular olduğunu söylemek durumundayız.
Toprak ve egemenlik konusunda ise hiçbir
uzlaşının olmadığı hatta yakınlaşmanın bile
sağlanamadığı kesinlik kazanmıştır. Bu aşamada neyin veya hangi konuların Aralık veya
Ocak ayında referanduma sunulacağı da belirsizdir. Eğer yapılacaksa, baskın bir referandum
olacağı kabul edilmelidir. Referandum
öncesinde açıklık kadar dürüst davranılması
da birincil konu olmaktadır.
Geleceğimizi yaşamsal önemde gördüğümüz
noktada, bir oldubitti ile karşılaşmak
istemediğimizi yinelemek durumundayız.
Çünkü yapılacak olan referandumda, üzerinde
anlaşılmayan konuların sözcük oyunları olarak
sunulması tehlikesinin olduğunu vurgulamak
istiyoruz. Annan’ın belgesi oylanırken Kıbrıs
Türklerine kurulan tuzakların da unutulmaması gerekiyor.
Siyaseti yönlendirenlere bu konuda önemli
görevler düşmektedir. Kısır çekişmelerle
çekirdeksiz incir yetiştirmenin yöntemlerinin
aranmaması gereken bir konumda olduğumuzun artık lütfen kabul edilmesi gerekiyor.
Hiçbir siyasetçinin böylesi bir lüksünün
olmadığını anımsatmak istiyoruz.
Konuya Türkiye’nin başkenti Ankara’dan baktığımızda gördüklerimiz bunlardır. Türkiye’de
ise öncelikli sorun ve sıkıntılar öne
çıkarılırken Kıbrıs konusunun sıralamada ilk
dörde bile giremediğini üzülerek de olsa
görüyor ve yaşıyoruz. Güneydoğu sorunu,
Ermeni konusu, Ergenekon davası ve
ekonomik sıkıntıların öncelikli olduğu açıklanıyor.
Var olma mücadelelerini Anadolu’ya göre
şekillendirmiş olan Kıbrıs Türklerinin, sonunda devletlerini kurmayı başardıkları biliniyor.
Gelinen bu noktadan geri bir adımın atılmayacağına veya attırılmayacağına inanmak istiyoruz.
Nedenine gelince…
Görüşmeleri ısrarla sürdürmekte olanların
yaptıkları açıklamalar, kuşkuların artmasına da
neden olmaktadır. Taraflardan biri, 2. turda en
zor konunun “mülkiyet” olacağını söylüyor.
Karşı taraf ise “yönetim ve güç paylaşımı”
konusunda anlayış beklediğini söyleme
gereğini duyuyor. Bu açıklamalara göre, tek
egemenlik ve tek kimlik konusunda anlaştıklarını söylemeleri bir oyun mu idi ne…
Bu güne dek sürdürülmüş olan eşitsizler
arasındaki görüşmelerde gelinen nokta artık
belli olmuştur. Eşitsizlerin görüşmelerine
devam etmeleri durumunda bir çözümün olamayacağını söylemek öngörü olmasa gerek.
Çözümsüzlük bir anıt gibi karşımızda durmaktadır.
Oluşturucu devletin, eşit devlet olarak sunulması söylemleri büyük tehlikeleri içermektedir.
Kıbrıs Türkleri, 1960 yılında kabul edilen egemenliğin ve garantilerin olmayacağı bir
çözümden yana olmadıklarını olası bir baskın
referandumda kanıtlayacaklardır. Çünkü bu
haklarını kan ve gözyaşı akıtarak sağlamış
olmanın bilincindedirler. Bu duruşları da
onların adadaki varlık nedeni olacaktır.
Aksi halde 1878 yılından beri sürdürdükleri
mücadelelerini yok saymış olacaklardır.
Siyasetçilerin de varlık nedenlerinin bilincinde
olarak hareket edeceklerine ayrıca inanmak
istiyoruz. Farklı seçenekleri var mıdır ne…
Kitapları yakarak karanlığa çağrı çıkardıklarını zannedenlerin, Işık Kitapevi’ne yaptıkları saldırıyı, insan tanımına giren herkesin
kınaması gerekiyor. Uygun yerlerine de kına
yaksınlar…
SEVGİ ile kalınız…
14 Ağustos 2009 - Ankara -

Boztepe Mevkii
Oğuzkent Yolu
üzerinde 436 m2
arsanın10.000 TL
ipotek alacağımın
karşılığını 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

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’’
16 Ekim 2009 Cuma Yýl:5 Sayý:250 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53

KUYUMCU TEKKE KÖYÜNE
ÇATI SU HASATI SİSTEMİ KURULUYOR
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Köyü’ndeki 30 eve su hasat sistemini getirmeyi
amaçlıyor. Bir örnek oluşturması amacıyla, ilk sistem Kuyumcu Tekke’nin yerel halkı ve yerel iş
gücünün de katılımıyla muhtarın evine kuruldu.
İnşaat malzemeleri yine yerel pazardan alınarak,
sistemin uygulanabilirliği gösterilmiş oldu. Proje
kapsamında, farkındalıklarını ve becerilerini arttırmak için yerel halka eğitimler de verilecek.

Beypazarı Kuyumcu Tekke Köyü, merkezi konumuna rağmen sağlıklı içme suyuna erişim sorunları
yaşayan o “ücra köylerden” biri. Su kaynaklarının
kıtlığından ötürü köye su, sadece günde 1 saat veriliyor, bu süre yaz aylarında günde yarım saate
iniyor. Ayrıca bölgede yeraltı suyunun bulunmaması farklı su sistemlerinin inşasını imkansız hale
getiriyor. Köylüler için suya erişimin diğer tek
imkanı şehre çok uzak olan su depolarını kullanmak. Ancak uzak mesafelerden su taşımak kadınlar ve çocuklar üzerinde ağır bir yük oluşturuyor.
UNDP ve Coca-Cola Türkiye “Her Damla Değer
Katar” programları yoluyla köydeki bu soruna yeni
bir çözüm getiriyor.

Beypazarı’nda bu program tarafından fonlanan su
projesi ayrıca Kurak Alanlarda Tarımsal Araştırma
Uluslararası Merkezi (ICARDA) tarafından da
destekleniyor. Köye getirilen yeni bir sistem, yağmur suyunun toprağa düşmeden toplanmasını
sağlayarak içilebilir suya ve evdeki diğer ihtiyaçlar
için kullanılabilecek suya dönüştürüyor. “Çatı Su
Hasatı Sistemi” olarak bilinen sistem, yeni ve
alternatif bir su kaynağı yaratmakla kalmıyor,
temiz ve güvenilir içme suyu da sağlıyor.
“Çatı Su Hasatı Sistemi” projesi, Kuyumcu Tekke

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

DÜĞÜN SÜNNET NİŞAN
VİDEO KASETLERİNİZ
CD YE AKTARILIR

ORTA ANADOLU REKLAMCILIK A.Þ.

Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32

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

Kemal ÇELEN Gsm: 0.532.557 98 53

Yağmur Suyu Hasat Sistemi yeni bir teknoloji
olmamakla birlikte modernleşmiş standartlarla
Türkiye’de ilk kez kullanılıyor. Bu teknoloji
Almanya, İngiltere, Belçika, Japonya’nın sanayileşmiş bölgeleri ve Kuzey Mısır’da halen kullanılıyor. Yağmur Suyu Hasat Sistemi evlerde,
ticari tesislerde ve sanayilerde amacına göre hem
dahili hem de harici olarak kullanılabilir. Bu sistem, suyun işlenmesinde gösterilen çabaları ve harcamaları azaltıyor ve temiz ve güvenli suyu
bedavaya sağlıyor.
Çatı Su Hasatı Sistemi projesi, UNDP ve CocaCola Türkiye tarafından oluşturulan “Her Damla
Değer Katar” programının bir alt projesi... Her
Damla Değer Katar, Avrupa ve Bağımsız Devletler
Topluluğu ülkelerinde güvenilir içme suyuna erişimi arttırmayı, çevre dostu sanayi teknolojilerin
kullanımını kolaylaştırmayı ve tanıtım ve farkındalık arttırıcı etkinlikler yoluyla sorumlu su kaynağı yönetimini geliştirmeyi amaçlayan bölgesel
bir ortaklık olarak geliştirildi. Projelerin ana
bileşenleri güvenilir içme suyuna erişimin arttırılması, geliştirilmiş bölgesel ve sanayisel su yönetimi ve suyun etkin kullanımı için farkındalık yaratmak amacıyla savunuculuk ve iletişim faaliyetleri.
Bu ortaklık girişimi UNDP Avrupa ve Bağımsız
Devletler Topluluğu Bürosu ve Coca-Cola’nın
Avrupa ve Ortadoğu Bölümü kapsamındaki
Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna
Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Gürcistan,
Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, Moldova,
Karadağ, Romanya, Sırbistan, Tajikistan, Türkiye,
Türkmenistan ve Özbekistan’ın yanı sıra Rusya,
Ukrayna ve Beyaz Rusya’yı içeriyor. Proje 2007
yılında başlatıldı ve yaklaşık beş yıl sürmesi bek-

Baştarafı Sayfa 1’de
Keçiören’e Osman Hamdibey ve Yayla Mahallesine
anaokulu inşaatları yaptırılacak.Yer tesliminden
itibaren 240’ar günlük süreyi kapsayacak olan
anaokullarının ihalesi, 11 Kasım 2009 tarihinde saat
11.00 ile 13.30’da, Ankara İl Özel İdaresi İmar ve
Bayındırlık Daire Başkanlığında ‘’açık ihale usulü’’
ile gerçekleştirilecek.
Öte yandan Ankara İl Özel İdaresi İmar ve
Bayındırlık Daire Başkanlığı, Yenimahalle Konutkent
ve Beypazarı’na ise 1’er adet ilköğretim okulu inşaatlarını yaptıracak.
Açık ihale usülü
İnşaat, mekanik tesisat, elektrik tesisatını kapsayacak

BÖLGEYÝ WEB’LÝYORUZ

tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
ODTÜ nic.tr Ýdari sorumluluk yetkimizle
.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
tescillerini de biz yapýyoruz

Alan adı tescili ve Hosting bayililiklerimizle
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leniyor. Program kapsamındaki projeler şöyle:
Hırvatistan’da bir Nehri Evlatlık Edin ve Canlandır
http://www.everydropmatters.com/en/croatia.html
(ingilizce)
Kazakistan’da Kırsal Su Kaynakları Projesi
http://www.everydropmatters.com/en/kazakhistan.h
tml (ingilizce)

Romanya’daki Küçük Kırsal Kesimler için Su ve
Atık Yönetimi Stratejileri Projesi
http://www.everydropmatters.com/en/romania.html
(ingilizce)
Türkiye’de Su Kaynaklarının ve Kullanımının
Geliştirilmesi Projesi
http://www.everydropmatters.com/en/turkey_saray.
html (ingilizce)
Türkiye’de Çatı Su Hasatı Projesi
http://www.everydropmatters.com/en/turkey_beypazari.html (ingilizce)

Karadeniz Belgesel Projesi
http://www.everydropmatters.com/en/blacksea.htm
l (ingilizce)
Uluslararası Karadeniz Eylem Günü 2007 Projesi
http://www.everydropmatters.com/en/blackseaday.html (ingilizce)

“Her Damla Değer Katar„ projesi hakkında daha
detaylı bilgi almak için lütfen www.everydropmatters.org adresini ziyaret ediniz.
Yağmur damlaları çatının havzasında birikerek
kanallarla bağlanan tankta biriktiriliyor ve
depolanıyor. Tankdaki su daha sonra bir filtre
yoluyla temizleniyor ve mutfağa ve banyoya
bağlanan borular sayesinde eve ulaşıyor.

Türkiye'nin batısında Marmara ve Ege'de bugün
yağmur kuvvetli yağacak ve buralarda 4 gün yağmur var. Ülkenin doğusu ise sıcak ve güneşli günler yaşamaya devam ediyor.
Türkiye'nin beş büyük kent merkezinin hava
koşulları şöyle: İstanbul 4 gün yağmurlu, bu
akşam ve gece yağmur şiddetli yağabilir, terbirli
olunmalı. Ankara da İstanbul üzerinden gelen yağmurdan hafif olarak etkilenecek, üç gün aralıklı
yağmur var. İzmirliler dikkat: yağmur kuvvetli
yağabilir. Hafta sonu da yağmurlu geçecek.
Adana’da ise yaz havası var, sıcaklık 33 derece.
•
Marmara'da yağmur 4 günü kesilmiyor,
yağmur bugün Çanakkale ve Balıkesir'de, akşam
ve gece saatlerinde ise Trakya- İstanbul arasında
şiddetli yağabilir. Bölgede hava serin, sıcaklık
Trakya'da 17, diğer kentlerde 19-20 derece olacak.
•
İç Anadolu'nun doğusu, Sivas-Kayseri
biraz bulutlanabilir ama sıcaklık yüksek. Bölgenin
batısında Ankara, Eskişehir-Konya arasında ise üç
gün ara ara yağmur yağacak, bölgede sıcaklık 2225 derece civarında.
•
Ege yağışlı bir dönem geçiriyor. Dört gün
sağanak yağmur var. Bodrum'da lodos çok
kuvvetli. Bugün İzmir, çevrelerinde, hafta sonu
tüm bölgede yağmur kuvvetli yağacak.
•
Güneyde Burdur-Isparta arasında da
sağanak yağmur var. Antalya'nın da Korkuteli
tarafları yağabilir. Güneydoğu sıcak ve güneşli
ama, zayıf rüzgara rağmen gelen çöl tozları hafif
pus oluşturabilir.
•
Doğu Anadolu'da günlerdir etkili olan
sıcak ve güneşli hava 3 gün daha kalacak. Bu
bölgede de çöl tozu yoğunluğunda biraz artış var.
•
Yağışın sıklıkla görüldüğü Trabzon ve
Rize'de 1 haftadır yağmur yok ve önümüzdeki
günlerde de beklenmiyor, hava ılık. Batı
Karadeneiz'de ise Bolu-Zongudak çevrelerinde
hafta sonu aralıklı yağ- Sıcaklık (ºC)
20,8 °C
mur olacak.
Nem (%)
50
Beypazarı’nda ise son Basınç (hPa)
1015,7 hPa
6 günlük hava tahmin Görüş (km)
.......
raporu ise şöyle;
Rüzgar (km/sa) Kuzeyden 8
17 Ekim Cumt.
En Yüksek
25°C
En Düşük
13°C
20 Ekim Salı
En Yüksek
25°C
En Düşük
12°C

18 Ekim Pazar
En Yüksek
24°C
En Düşük
15°C
21 Ekim Çrşam.
En Yüksek
22°C
En Düşük
11°C

19 Ekim P.tesi
En Yüksek
26°C
En Düşük

13°C

22 Ekim Perşem.
En Yüksek
20°C
En Düşük
10°C

KARAYOLUNDA DURUM

BÖLÜNMÜŞ YOL YAPIM
ÇALIŞMALARI NEDENİYLE
BEYPAZARI-AYAŞ-ANKARA
YOLU SERVİS YOLUNDAN
Özel İdareden Beypazarı’na 1 İlköğretim Okulu Yapılacak VERİLİYOR.

ORTA ANADOLU A.Þ. WEB HÝZMETÝNÝ AYAÐINIZA GETÝRDÝ.

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL

BEYPAZARI

Beypazarı için Hava Durumu

.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

Çatı Su Hasat Sistemi başka su kaynaklarının
bulunmadığı ya da çok pahalı olduğu durumlarda
verimli ve alternatif bir su kaynağı oluşturuyor. Bu
sistem ayrıca yılda yaklaşık 400 mm yağış alan
Orta Anadolu Platoları için de elverişli.
UNDP TÜRKİYE AYLIK BÜLTENİ
olan ilköğretim okulu inşaatlarının ihalesi, 11 Kasım
2009 tarihinde saat 9.00 ile 10.00 arasında Ankara İl
Özel İdaresi İmar ve Bayındırlık Daire Başkanlığında
‘’açık ihale usulü’’ ile gerçekleştirilecek.
Keçiören’e 2 adet anaokulu, Yenimahalle ve
Beypazarı’na ise 1’er adet ilköğretim okulunun
inşaatlarına katılmak isteyenler şartnameyi her okul
için ayrı bedel ödeyerek Ankara İl Özel İdaresinden
temin edebilecekler.
Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları
belirtilen ihale tarihlerinde ihale saatine kadar Ankara
İl Özel İdaresi İmar ve Bayındırlık Daire
Başkanlığına anahtar teslimi götürü bedel üzerinden
verilecek.

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

DİJİTAL BASKI MERKEZİ
Kaşeleriniz 20 Dakikada hazır

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

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan
yazılı açıklamaya göre, Beypazarı-AyaşAnkara yolunun 3-26. kilometreleri arasındaki bölünmüş yol yapım çalışmaları
nedeniyle trafik yer yer servis yolundan
sağlanıyor.

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

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

