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Özgürlük 
ve 
baðýmsýzlýk 
benim 
karakterimdir.

ÝLÇE SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ PSÝKOLOGU AÐCA;

MADDE BAÐIMLILIÐINA DÝKKAT ÇEKTÝ

Türkiye'de son iki yýlda uyuþturucuyla mücadele konusunda yapýlan sýký denetim 
ve operasyonlarla uyuþturucuyla mücadele alanýnda bilgilendirmeler olumlu 
sonuçlar veriyor. Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn uyuþturucu satýþlarý ve transferleri 
konusundaki çabalarýna bir de uyuþturucunun tanýmý, insanlar ve toplum üzerindeki 
etkileri, uyuþturucudan kurtulma gibi kesintisiz eðitim ve bilgilendirme programlarý 
da bir program dahilinde sürdürülüyor. 

Ýþte o programlardan birisi de Simav'da 
gerçekleþtirildi. Simav Kaymakamý Türker 
Çaðatay Halim'in 2019 yýlýnýn ilk muhtarlar 
toplantýsýnda “Uyuþturucu Ýle Mücadele” 
konusu ele alýnýrken Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü 
personellerinden psikolog Mehmet Aðca 
“Madde Baðýmlýlýðý” baþlýðý altýnda 
uyuþturucu kullanýmý konusunu mercek 
altýna aldý.
Eynal Kaplýcalarý Firuze Salonunda 
konuþan psikolog Aðca, uyuþturucu ya da 
madde baðýmlýlýðýnýn tarifini; “Vücudun bir 
ya da birden çok iþlevini olumsuz yönde 
etkileyen maddelerin kullanýlmasý, bundan 
dolayý zarar görüldüðü hâlde bu maddelerin 
kullanýmýnýn býrakýlamamasý” þeklinde 
yaptý. 
Uyuþturucu baðýmlýsýnýn ana hatlarýyla; Her 
durum ve koþulda maddeyi almak için 
engellenemeyen bir arzu ve istek 
duyduðunu, Madde kullanýmýna ara 
verdiðinde yoksunluk belirtileri yaþadýðýný, 
Zamanla madde kullanýmýný ve dozunu 
arttýrdýðýný, Zamanýnýn büyük bir dilimini 
madde arayarak geçirdiðini belirtirken 
kiþilerin Baðýmlýlýk Yapýcý Maddeleri Neden 
Denedikleri konusunda da; Merak, Kendi 

sýnýrlarýný aþma çabasý, Asilik ve Farklý 
olma dürtüsü gibi nedenlerin görüldüðünü 
ifade eden Aðca, “Kiþilerin baðýmlýlýk yapan 
maddeleri deneme isteði de onlarýn 
arkadaþlarýna uyma, arkadaþ gurubundan 
kopmak istememe, Sorunlarýný çözebilmek 
veya unutmak hatta daha iddialý olmak, 
görünmek isteði de baðýmlýlýk yapýcý 
maddelerden uzaklaþamamasýna neden 
oluyor” dedi.
Madde kullanan kiþide meydana gelen 
deðiþiklikler konusunda da bilgiler aktaran, 
baðýmlýnýn kullandýðý uyuþturucuya baðlý 
olarak beyninde kalýcý zararlar olacaðýný, 
Madde kullanýldýktan sonra daha rahat 
konuþup çýlgýnca ve ölçüsüzce 
davranabileceðini anlatan Aðca, Madde 
kullanmaya devam edildikçe konsantrasyon 
becerilerinin azalacaðýný, kiþinin doðru 
kararlar almasý, duygularýný ve dürtülerini 
kontrol etmesinin zorlaþacaðýný, Kýsa süreli 
bellekten uzun süreli belleðe bilgi aktarýmý-
nýn karýþacaðýný, dolayýsýyla madde kullaný-
mý sonrasý geçici süre hafýza kaybý yaþana-
rak bu durumun ertesi gün kiþinin ne yaptý-
ðýný ya da ne söylediðini hatýrlamamasýna 
neden olacaðýna dikkat çekti. Devamý 2’de

Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler 
Günü sebebiyle basýn mensuplarýyla kahvaltýda bir araya geldi. 
Vali Dr. Ömer Toraman ev sahipliðinde Sera AVM’de düzenlenen 
programa Vali Yardýmcýsý Arif Yalçýn, Kütahya Valiliði Ýl Basýn ve 
Halkla Ýliþkiler Müdürü Hamiyet Özkalay, Kütahya Gazeteciler 
Cemiyeti Baþkaný Erkan Saðlam, televizyon - gazete sahipleri, 
muhabirleri, ajans temsilcileri ile radyo programcýlarý katýldý. 
“ÖZVERÝYLE VE SEVEREK YAPILMASI GEREKEN BÝR 
MESLEK” 
Hem merkezde hem de ilçelerde görev yapan basýn mensuplarýyla 
bir araya gelmekten duyduðu memnuniyeti paylaþan Vali Dr. Ömer 
Toraman gazeteciliðin zor ve fedakarlýk isteyen bir meslek olduðunu 
söyledi. Vali Toraman, “Gazetecilik mesleði zor ve meþakkatli bir 
meslek. Özveriyle ve severek yapýlmasý gereken bir meslek. Ýçinde 
o gazetecilik aþký olmasa kolay kolay yürütülemeyecek bir meslek 
ve o yüzden gazetecileri ben mesleðini çok seven insanlar olarak 
deðerlendiriyorum. Bu yönüyle çok idealist insanlar olarak 
görüyorum. Katlanýlan zorluklarla mukayese edildiðinde bu iþi bir 
gönül ve sevgi iþi olarak deðerlendiriyorum” dedi. 
“KÜTAHYA ÞANSLI” 
Kütahya’da görsel ve yazýlý medyanýn geniþ bir kadroya sahip 
olduðunu ifade eden Vali Dr. Ömer Toraman, “Kütahya’mýz bu 
manada oldukça þanslý bir il. Spordan ekonomiye, siyasetten kültür 
sanata kadar o kadar çok alanda vatandaþýn haber alma ihtiyacýný 
karþýlýyorsunuz ki bir kiþi gazeteleri karýþtýrdýðýnda pek çok konuyla 
ilgili gündemi öðrenebiliyor. Ýnsanlarýmýz þehirleriyle ilgili ne varsa 
haberdar olabiliyorlar. Bir masanýn üzerinde býrakýlan bir gazete bile 
o kiþinin o habere ulaþmasý için bir vesile oluyor. Dolayýsýyla 
kamuoyu oluþturuyorsunuz. Konudan haberi olmayan insanlar bilgi 
sahibi olup birbirleriyle etkileþim haline giriyor” þeklinde konuþtu.
 “BASIN ÞEHRÝN HAFIZASIDIR” 
Basýnýn þehrin hafýzasý, gazetelerin tarihe býrakýlmýþ notlar ve 
emanetler olduðunu belirten Vali Dr. Ömer Toraman, “Belki 50 yýl, 
100 yýl sonra günümüzü anlamak isteyenlerin ilk müracaat edeceði 
kaynaklar gazeteler olacaktýr. Halen þu anda tarihçiler, sosyal 
bilimlerle uðraþan kiþiler zamanýn gazetelerini taramak 
mecburiyetindeler. Basýn yayýn faaliyetlerinin serbestiyeti de çok 
tarihi bir mevzu. Bu alan çok büyük mücadelelerin ardýndan bu 
noktaya gelmiþ. Basýn hürriyeti çok titiz bir alan ve öyle de olmasý 
gerekir. Dolayýsýyla bu sektöre emek verenlere bu çerçevede kýymet 
vermek lazým” dedi. 
“AKTÝF VE SORUMLULUÐUNUN FARKINDA BÝR SEKTÖR 
GÖRDÜM” 
Kütahya’nýn televizyon, radyo ve gazete yayýncýlýðý açýsýndan çok 
aktif bir il olmasýnýn memnuniyet verici olduðunu kaydeden Vali Dr. 
Ömer Toraman, “Kütahya basýnýný pozitif yaklaþýma sahip, diyaloga 
açýk, sorumluluðunun idrakinde olan bir sektör olarak gördüm. 
Gazetecilik bir kamu faaliyeti olduðu için sorumluluklarý da yanýnda 
getiriyor. Sorumluluðun da farkýnda olan bir çalýþan profiline 
sahipsiniz. Bu da memnuniyet verici. Tüm gazetecilerimizin 
çabalarýný ve faaliyetlerini takdir ediyoruz. Ýnþallah bu faaliyetleri 
yürütürken yine ayný samimiyeti ve iþ birliðini bizim tarafýmýzdan da 
göreceðinizi ifade etmek istiyorum. Kütahya’mýzda kamuoyunun 
doðru bilgilendirilerek aydýnlatýlmasý için elimizden gelen desteði 
vermeye devam edeceðiz. 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününüz 
Kutlu olsun” diye konuþtu.

KÜTAHYA VALÝSÝ TORAMAN;
”BASIN, ÞEHRÝN HAFIZASIDIR”

Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman

HABER: KEMAL YALÇIN
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ÝLÇE SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ PSÝKOLOGU AÐCA;

MADDE BAÐIMLILIÐINA DÝKKAT ÇEKTÝ

Baðýmlý olan kiþinin kendine güveninin azalacaðýný, 
kendini kontrolünün zayýflayacaðýný, insani 
prensipleri ve deðerlerinin yok olmaya 
baþlayacaðýný, idealleri ve geleceði ile ilgili 
ümitlerinin yýkýlacaðýný, kullandýðý maddelerin 
vücudun savunma mekanizmasýný yok edip baðýþýklýk 
sistemini zayýflatacaðýný, AÝDS, frengi, verem, 
hepatit B ve hepatit C, kanser, kangren gibi birçok 
ölümcül hastalýða kapýlma riskinin artacaðýný, 
Maddeyi alabilmek için önce mevcut parasýný bitirip 
çevresindeki insanlarýn deðerli eþyalarýný ve 
paralarýný çalmaya baþlayacaðýný, daha fazla para 
temin edebilmek için hýrsýzlýk, gasp, yankesicilik ve 
benzeri suçlara karýþacaðýný, suç iþlerken 
yakalanarak özgürlüðünü de kaybedeceðini, 
maddenin vücuduna verdiði zarardan dolayý saðlýðýný 
ve en sonunda da hayatýný yitireceðini 
açýklamalarýnda yer veren Aðca, Madde kullanýmýna 
baþlamada yaygýn olarak gözlenen beþ farklý risk 
faktörünü þu þekilde sýraladý; Bireysel Faktörler, 
Akran Faktörü, Aile Faktörü, Okul Faktörü ve 
Çevresel Faktörler.
Baðýmlýlýk yapan faktörler konusunda da bilgi veren 
Aðca, Uyuþturanlara örnek olarak: Afyon, Morfin, 
Eroin, Metadon ve Kodein'i, Uyaranlara: 
Kokain,Crack, Amfetamin, Ecstasy, Metamfetamin ve 
Captagon'u, hayal gördürenlere de Esrar, LSD, GHB, 
Sihirli mantarlar ve  Herbal spices'i örnek gösterdi. 
Açýklamalarýnýn sonlarýnda “Kiþinin Madde Kullaným 
Davranýþý Nasýl Anlaþýlabilir” sorusunu da yanýtlayan 
Aðca bu konuda þunlarý sýraladý:
Daðýnýk bir görünüm ve yetersiz kiþisel bakým, 
Temizliðe özen göstermeme ve dikkat etmeme,
Kýrmýzý ya da kýzarmýþ yanaklar, gözler ve yüz,
Parmaklarda ya da dudaklarda is ya da yanýklar 
(eklemlerden aþaðýya yanma),

Kol ya da bacaklarýnda çeþitli izlerin varlýðý (ya da bu 
izleri gizlemek için sýcak havada bile uzun kollu 
kýyafetlerle dolaþma),
Burun kanamasý ve burun-aðýz içerisinde hastalýk 
dýþý yaralar,
Soðuk algýnlýðý ve alerjiye baðlý olmayan burun 
akýntýsý,
Nedensiz olarak sýk hastalanma durumu,
Mide bulantýsý ve kusmalar,
Dudaklarýn aþýrý bir þekilde kurumasý ya da ýslak 
görünme durumu,
Diþleri sýkma,
Giysilerde ya da nefesinde sigara kokusu ya da 
alýþýlmamýþ kokularýn varlýðý,
Kötü kokuyu ortadan kaldýrabilecek mahiyette nane 
þekeri ya da sakýz gibi ürünlerin yoðun kullanýmý,
Ailenin kontrolü dýþýnda sýklýkla eve geç gelme ve 
evden erken çýkma,
Nakit parayý hýzlý bir þekilde tüketme davranýþý,
Aile bireyleri ve arkadaþlar arasý iliþkilerde olumsuz 
süreçli deðiþimler,
Duygusal durumunda deðiþiklikler ve duygusal 
istikrarsýzlýklar,
Anlamsýz gülme ya da aðlama davranýþlarý,
Gürültülü, kötü davranýþlar,
Koordinasyon bozukluklarý gibi dengede kalamama, 
tökezleme davranýþlarý,
Genellikle içine kapanýk, sessiz, çekingen, yorgun 
gözükme ve uyuþuk yapýya olma,
Okuldan nedensiz olarak sýklýkla kaçma davranýþý,
Ders dýþý etkinliklere, sosyal ve kültürel aktivitelere 
karþý ilgisiz kalma,
Okul ile ilgili sorumluluklarýný yerine getirememe,
Ders notlarýnda beklenmeyen ani düþüþ,
Evde bulunan ecza dolabýndaki ya da aile 
bireylerinin kullandýðý ilaçlarýn hýzlý bir þekilde 
azalmasý,

Evde bulunan aile büyüklerine ait olan sigara 
paketinin hýzlý bir þekilde tükenmesi,
Evde bulunan deðerli eþyalarýn kaybolmasý. 
Toplantýda Baðýmlýlýk Yapýcý Maddelerle Ýlgili Doðru 
Zannedilen Yanlýþlar olarak da þunlar öne çýkarýldý:
*Benim iradem güçlüdür, ben baðýmlý olmam.
*Ben kendimi kontrol edebilirim.
*Madde kullanýmý arkadaþlýk iliþkilerini arttýrýr.
*Baðýmlýlýk yapýcý madde kullanmak insanýn sosyal 
çevresinin geniþlemesine yardýmcý olur.
*Herkes kullanýyor, bir þey olmuyor.
*Bir kere kullanmaktan bir þey çýkmaz.
*Ara sýra kullanmakla bir þey olmaz.
*Sadece zayýf insanlar baðýmlý olur.
*Madde, sadece kullanan kiþiye zarar verir.
*Ottur, zararý yoktur. Bu nedenle baðýmlýlýk da 
yapmaz.
*Tüm baðýmlýlar hapsedilmelidir.
Madde kullanýmýnýn ilk defa nerede teklif edilebildiði 
konusunda da bazý ip uçlarý veren Aðca, 
Uyuþturucunun çoðunlukla yetiþkin kontrolünden 
uzak eðlenmek için gidilen ortamlarda veya 
Ýnsanlarýn kendilerini güvende hissettikleri, kiþinin 
kendisinin veya arkadaþlarýnýn evi gibi ortamlarda 
teklif edildiðini  belirterek þu ifadelerle açýklamalarýný 
sonlandýrdý;
“Tanýdýðýnýz biri uyuþturucu kullanýyorsa; 
Suçlamaktan ve yargýlamaktan kaçýnýn. Ahlak dersi 
vermeye kalkýþmayýn.Ýletiþim kurmaktan 
vazgeçmeyin, pes etmeyin. Yanýnda olduðunuzu ve 
destek alma noktasýnda yardýmcý olabileceðinizi 
hissettirin. Tehdit etmeyin. Onun týbbi anlamda bir 
hasta olduðunu unutmayýn. Ona karþý öfke vb. 
duygularýnýzý kontrol altýnda tutun. Bir uzmandan 
destek alýnmasý gerektiðini vurgulayýn. Sakin ve 
sabýrlý olmaya çalýþýn.” 

Haber: Kemal Yalçýn

Sayfa 1’den devam
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ÝLAN
T.C. 

SÝMAV
(SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU 

2018/12 SATIÞ
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya ili Simav ilçesi Fatih Mahallesi Karapýnar Mevkii 357 Ada 45 Parsel sayýlý 
taþýnmaz tapu kayýtlarýnda "Kargir Ev" vasfýyla 189,00 m2 yüzölçümüyle kayýtlýdýr. Simav Belediyesi 
uygulama imar plan sýnýrlarý içerisinde olup bitiþik nizam üç katlý konut alaný içerisinde kalmaktadýr. 
Yola cephesi mevcut olup ulaþýmý kolaydýr. Her türlü belediye ve þehircilik altyapý ve imkanlarýndan 
yararlanabilecek konumdadýr. Köþe parseldir, çift cephelidir. Parsel üzerinde iki katlý yaklaþýk 45-50 
yýllýk kargir bir yapý bulunmaktadýr. Yapýnýn üzerinde iki akýntýlý ahþap çatýsý vardýr. Çatý örtüsü 
marsilya kiremittir. Yapý boyalý ve sývalýdýr. Yapýnýn taban alaný 90,00 m2'dir. Ýkinci kata yandan 
mozaik kaplý beton merdiven ile çýkýlýr. Bu kat konut amaçlý kullanýlmaktadýr. Tabaný beton, tavaný 
ahþaptýr. Jeotermal enerji ile ýsýtýlmaktadýr. Döküm radyatörlüdür. Bu katýn pencereleri pvc, kapýlarý 
ahþaptýr. Oda tabanlarý laminant parkedir. Ön cephede batýya bakan bir oda, bir salon, yan yola 
bakan mutfak ve giriþ antresinde kapýsý olan Ýki oda bulunmaktadýr. Ayrýca salona kapýsý olan wc, 
banyo ve lavabo vardýr. Mutfak tezgahý granittir. Mutfaðýn tabaný seramiktir. Mutfaðýn doðuya bakan 
kýsmýnda geniþ bir balkon vardýr. Islan mekanlarýn taban ve duvarlarý seramik kaplýdýr. Banyoda 
klozet, duþ, boyler kazaný ve lavabo vardýr. Birinci kat iki bölüm olarak kullanýlmaktadýr. Bu 
bölümlerden birisinin giriþi yandan ahþap kapý iledir. Bu katta giriþin solunda bir oda, saðýnda ise bir 
mutfak ve mutfak içerisinde basit bit duþ bulunmaktadýr. Mutfak tezgahý fayanstýr. Mutlak tabaný 
mozaiktir. Mutfaðýn penceresi ahþap, odanýn penceresi ise pvcdir. Oda tabaný ahþaptýr. Panel 
radyatörlü olup döküm radyatörlüdür. Jeotermal enerjiyle ýsýtýlmaktadýr. Bu katýn diðer bölümüne 
önden üç basamaklý merdiven ile girilir, pencereleri pvcdir. panel radyatörlü olup jeotermal enerji ile 
ýsýtýlmaktadýr, giriþte antre salon, önde bir oda. yanda bir oda, oda içerisinde duþ, arka tarafta basit 
bir mutfak bulunmaktadýr, tavaný beton tabaný ahþaptýr. Mutfaðýn tabaný ve duvarlarý seramik 
kaplýdýr. Mutfak tezgahý mermerdir. Bu katta sonradan çýkma malzemeler ile iyileþtirme yapýlmýþtýr. 
Yapýnýn zemin katýn altýnda basýk tavanlý 0,50 m kalýnlýkta taþ duvarlý bodrumu vardýr. Bodrumun içi 
dýþý sývasýzdýr. Odunhýk-kömürlük þeklindedir. Yapýnýn batý ve kuzey cephesi yola sýfýrdýr. Evden 
geri kalan kýsým ise bahçe olarak kullanýlmaktadýr. Bahçe içerisinde çeþitli yaþlarda bir ceviz, bir 
elme. bir üzümasmasý, bir ayva ve bir nar aðacý mevcuttur.
Yüzölçümü : 189,00 m2
Kýymeti :135.000,00 TL
KDV Oraný :%1
1.Satýþ Günü : 12/04/2019 günü 10:00 -10:05 arasý
2.Satýþ Günü : 09/05/20!9 günü 10:00 - 10:05 arasý
Satýþ Yeri : Simav Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi Duruþma Salonu
***************************************************************************************************************************************************************************************

Satýþ þartlarý:
1-Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma 

tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüchanlý alacaklýlar varsa alacaklarý 
toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý île ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý 
takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden 
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin 
edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi 
þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.

2-Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) 
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Binde 5,69 oranýnda Damga vergisi. %1 oranýnda KDV, 1/2 
tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellâllýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ 
bedelinden ödenir. (Alacaklarý rehinli olan alacaklýlarýn satýþ tutarý üzerinden rüçhan haklan vardýr. 
Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eþya ve akardan alýnmasý lazým 
gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3-Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz 
ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; 
aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.

4-Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 
üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti 
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli 
arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul 
olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil 
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.

5-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði 
takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.

6-Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve mündereeatmý kabul etmiþ sayýlacaklarý, 
baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/12 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze 
baþvurmalarý ilan olunur.08/01/2019
(ÝÝKm.126
)(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.

Basýn:3

Cumhurbaþkanlýðý Ýletiþim Baþkaný Altun'dan
Çalýþan Gazeteciler Günü mesajý
Cumhurbaþkanlýðý Ýletiþim Baþkaný Prof. Dr. Fahrettin Altun, 
10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü dolayýsýyla bir mesaj 
yayýnladý.
Fahrettin Altun, mesajýnda þunlarý kaydetti: 
“Kamuoyunun haber alma ihtiyacýný toplumsal sorumluluk 
ilkeleriyle karþýlamak, gazeteciliðin olmazsa olmazýdýr. Her 
þart altýnda demokratik deðerleri koruyan, kiþilik haklarýna 
saygý gösteren ve toplum yararýný gözeten yayýnlarla halkýn 
doðru bilgilenmesine katký sunmak bu mesleðin temel 
saikidir.
Son yýllarda bölgesel ve küresel alanda önemli bir aktör 
haline gelen Türkiye, her alanda olduðu gibi demokrasinin 
vazgeçilmez bir unsuru olan medyada da çeþitliliðe sahip 
özgürlükçü bir ortamýn oluþmasý yönünde önemli aþamalar 
kaydetmiþtir.
Türkiye'nin 2002 sonrasýnda elde ettiði kazanýmlarla medya 
alaný ciddi bir büyüme gösterirken, basýn özgürlüðü alaný da 
haksýz, yanlý ve manipülatif deðerlendirmeleri boþa 
çýkaracak þekilde geniþletilmiþtir. Bu ortamýn sunduðu 
imkanlarla ulusal, bölgesel ve küresel geliþmeleri yakýndan 
takip etmek ve bunlarý kamuoyuna doðru mesajlarla 
aktarmak daha kritik bir hale gelmiþtir. 
Mesleki sorumluluk bilinciyle, karþýlaþtýklarý tüm zorluklara 
raðmen fedakarlýk ve özveri içinde görevlerini yerine 
getirmeye çalýþan basýn mensuplarýmýzýn 10 Ocak Çalýþan 
Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerinde baþarýlar 
diliyorum. 
Cumhurbaþkanlýðý Ýletiþim Baþkanlýðý olarak ilkeli, sorumlu 
ve objektif yayýncýlýk anlayýþýyla faaliyet gösteren tüm basýn 
mensuplarýmýzýn her alanda destekçisi olacaðýmýzý 
samimiyetle ifade etmek istiyorum.”

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’ndan

10 OCAK MESAJI
“Mesleðimizin itibarý yeniden saðlanmalý”
Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Baþkaný 
Yýlmaz Karaca, içinde bulunduðumuz olaðanüstü dönemin 
bir an önce sona ermesi, gazetecilerin hak ettikleri 
güvencelere kavuþturulmasý ve mesleðin yeniden itibarýnýn 
saðlanmasý gerektiðini ifade etti.

 TGF adýna 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü 
dolayýsýyla yaptýðý yazýlý açýklamada Genel Baþkan 
Karaca, basýn mensuplarýnýn kamuoyunun 
bilgilendirilmesindeki en önemli unsurlardan biri 
olduðunu vurguladý. Karaca, 10 Ocak 1961 tarihinde 
çýkarýlan ve gazetecilere önemli kazanýmlar 
saðlayan 212 sayýlý yasanýn yürürlüðe girmesinden 
bu yana, 10 Ocak'larýn 'Çalýþan Gazeteciler Günü' 
olarak tanýmlandýðýný belirtti.
Karaca, “Gazetecilik, büyük bir özveri gerektiren, her 
koþulda, günün her saatinde, savaþ ya da barýþ demeden, 
haftanýn her günü, üstelik tatil veya bayram yapmadan 
yerine getirilmesi gereken gerçekten zor bir meslektir. Hatta 
gazetecilik bir meslek olmanýn da ötesinde büyük 
fedakarlýklar gerektiren adeta kendine özgü bir yaþam 
biçimidir. Meslektaþlarýmýz toplumun bilgilendirilmesi 
sürecinde çok önemli görevler üstlenmiþ birer haber 
neferleridir. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 5 
Þubat 1924'te Ýzmir'de gazetecilerle sohbeti sýrasýnda, 
“Türkiye basýný milletin gerçek ses ve iradesinin doðduðu 
yer olan cumhuriyetin etrafýnda çelikten bir kale 
oluþturacaktýr. Bir düþünce kalesi, düþünce yolu kalesi. 
Basýn görevlilerinden bunu istemek, cumhuriyetin hakkýdýr” 
demiþtir” ifadelerini kullandý.
“GAZETECÝLER BÝR AN EVVEL HAKLARINA KAVUÞMALI”
 Günümüzde yaþanan ekonomik sorunlar ve medyanýn bu 
anlamda güç kaybetmesi bu gün birçok gazetenin 
kapanmasýna sebep olduðu birçok fikir iþçisinin iþsiz kaldýðý 
bir dönemde mesleðimizdeki sýkýntýlarýnda gün yüzüne 
artarak çýkmasý bizleri zor durumda býrakmýþtýr diyen Karaca 
þöyle devam etti;
 “Meslektaþlarýmýz; günümüzde pek çok hakký elinden 
alýnan, baský altýnda inleyen, sýfýr güvenceyle çalýþtýrýlan, bir 
kalemde iþsiz býrakýlan, basýn özgürlüðünün dibe vurduðu, 
halkýn haber alma hakkýnýn kalmadýðý, düþünceyi açýklama 
ve ifadeyi yayma hürriyetinin yerinde yeller estiði bir hazin 
atmosferde görevlerini yapmaya çaba göstermektedirler. 
Bütün bu nedenlerle de 10 Ocak'lar meslektaþlarýmýz için ne 
yazýk ki bir kutlama vesilesi olmaktan çýkmýþ durumdadýr. 
Dileðimiz içinde bulunduðumuz olaðanüstü dönemin bir an 
önce sona ermesi, gazetecilerin hak ettikleri güvencelere 
kavuþturulmasý, haklarýnýn ve hukuklarýnýn yeniden elde 
edilmesi ve mesleðin itibarýnýn yeniden saðlanmasýdýr. 
Dayanýþma ve güçlerimizi birleþtirme günü olarak 
deðerlendirdiðimiz bu 10 Ocak Gazeteciler Günü'nün de, 
mesleki mücadele gücümüzü ve azmimizi arttýran anlamlý 
bir gün olmasýný yürekten diliyorum.

Yýlmaz Karaca



Sayfa 412 OCAK 2019 Simav ýn Sesi
,

Memur-Sen ve Eðitim Bir-Sen çýkan, 'Hak yolunda feda' olmanýn ve bugün adý anýlmayan ebediyete Sendikalarýmýzý ve 
Kütahya Þubeleri tarafýndan, Ali Paþa hakkýný verme gayretiyle ter akýtan, uðurladýðýmýz tüm dava Konfederasyonumuzu kuranlarý, 
Camiinde Memur-Sen ve Eðitim-Bir- akýttýðý terle, cefaya talip oluþuyla arkadaþlarýmýzýn ve vataný, milleti ve ahirete irtihal eden Ahmet Yýldýz'ý, 
Sen Kurucu Genel Baþkaný Merhum berekete mazhar olan 1 milyona mukaddesatý uðruna þehadete Ýbrahim Keresteci'yi, Serdar 
Mehmet Akif Ýnan'ýn vefatýnýn 19. yýl yakýn üyesinin güvenini güce, ulaþan bütün þehitlerimizin aziz Güllüoðlu'nu, Tahsin Suda'yý, Erol 
dönümü münasebetiyle vefa etkinliði gücünü kazanýma dönüþtüren ruhlarýna hediye ediyoruz. Battal'ý, Zekeriya Ceyhan'ý, Mustafa 
düzenlendi teþkilat olarak; bugün bu güzel Türkiye'nin en büyük emek hareketi Yücel'i, Yasin Çetin'i, Hasan 

Memur-Sen ve Eðitim-Bir-Sen ailenin kurucusu Merhum Mehmet olarak varlýk nedenimizi; Bütün kamu Karakaya'yý ve Abdullah Uçan'ý 
Kurucu Genel Baþkaný Merhum Akif Ýnan'ýn vefatýnýn 19. yýldönümü görevlilerini, emeðin ve ekmeðin unutmadýk unutmayacaðýz. 
Mehmet Akif Ýnan'ýn vefatýnýn 19. yýl münasebetiyle; mensuplarýmýz ve deðerini bilen herkesi davasýna ortak Unutulmazlarýmýza Rabbimizden 
dönümü münasebetiyle ebediyete öðrenci kardeþlerimizce okunan eden, yan yana duran, kol kola giren, rahmet diliyoruz. Emekleri, 
irtihal eden tüm sendika üyelerine hatmi þerifleri, önce iki cihan serveri, bereket ve heybeti oluþturan, ülkeyi adamlýklarý ve adanmýþlýklarý 
ithaf edilmek üzere okunan hatmi sevgili peygamberimiz Hz. ve dünyayý dönüþtüren bir Memur- karþýsýnda huzurlarýnda saygýyla 
þeriflerin duasý yapýlarak, namaz Muhammed Mustafa (SAV) Sen olarak görüyoruz. Bugün vefa eðiliyor ve bütün emektarlarýmýza, 
sonrasýnda helva ikramý ve yapýldý. efendimizin mübarek ruhlarýna, için buradayýz. Bizim teþkilatýmýzýn yýldýzlarýna 
Programýn ardýndan konuþan Eðitim kurucu genel baþkanýmýz merhum medeniyetimizde, bizim inanç hürmetlerimizi sunuyoruz. Bizi, sivil 
Bir-Sen Kütahya 1 Nolu Þube Baþkaný Mehmet Akif Ýnan aðabeyimizin, iklimimizde Vefa; hatýrlamak deðil toplumun en büyük ailesi haline 
Fatih Köse, “Memur-Sen olarak, Memur-Sen'e baðlý sendikalarda unutmamaktýr.  Biz, rabbimizden getirenleri, bu yolculukta yitirdiðimiz 
'Ýnsanýn dünyadaki imtihaný ahde geçmiþten günümüze hizmet eden, rahmet dilediðimiz; kurucu genel aðabeylerimizi saygý ve minnetle 
vefada gayrettir' anlayýþýyla yola ahirete irtihal eden aðabeylerimizin baþkanýmýz Akif Ýnan'ý, anýyoruz” dedi.

Tarým ve Kýrsal 
Kalkýnmayý Destekleme 
Kurumu (TKDK) Kütahya 
Ýl Koordinatörlüðü 2018 
yýlý deðerlendirme 
toplantýsý yapýldý.

Tarým ve Kýrsal 
Kalkýnmayý Destekleme 
Kurumu (TKDK) Kütahya 
Ýl Koordinatörü Ahmet 
Yazar baþkanlýðýnda 
toplanan kurum 
personeli 2018 yýlý 
deðerlendirme 
toplantýsýný 
gerçekleþtirdi. Toplantýda 
2018 yýlýnda yürütülen 
faaliyetlerin 
deðerlendirilmesinin yaný 
sýra 2019 yýlýnda 
yapýlmasý planlanan 
çalýþmalar ve hedefler 
konusunda istiþarede 
bulunuldu.

MEMUR-SEN’DEN ÝNAN’A VEFA

TKDK’DA 2018 DEÐERLENDÝRÝLDÝ



Kütahya Merkezli yürütülen Fetullahçý 
Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapýlanmasý 
(FETÖ/PDY) soruþturmalarý kapsamýnda 
gözaltýna alýnan 11 rütbeli asker adliyeye sevk 
edildi

Fetullahçý Terör Örgütü ve Paralel Devlet 
Yapýlanmasýna (FETÖ/PDY) soruþturmalarý 
kapsamýnda Kütahya Cumhuriyet 
baþsavcýlýðýnýn talimatýyla harekete geçen 
Kütahya Emniyet Müdürlüðüne baðlý Terörle 
Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, geçtiðimiz 
günlerde Kütahya merkezli Ýstanbul, Ankara, 
Ýzmir, Eskiþehir, Muþ ve Burdur illerinde 11 
adrese eþ zamanlý operasyon yapmýþ ve ardýþýk 
arama tekniðini kullandýklarý belirlenen S.K., 
O.A., A.A., E.D., M.D., A.K., H.D., K.C.G., R.D., 
E.E., M.E. isimli subay, astsubayý evlerinde 
aramalar yaparak gözaltýna almýþtý.

SORGU BÝTTÝ HAKÝM KARÞISINA 
ÇIKTILAR

Emniyet Müdürlüðüne sorgularý biten 
rütbeli askerler saðlýk kontrolünün ardýndan 
adliyeye sevk edildi. 11 zanlý, ilk önce savcýnýn 
daha sonra da hakim karþýsýna çýktý.

HÂKÝM KARÞISINA ÇIKARILDILAR

SARIKAMIÞ ÞEHÝTLERÝ ÝÇÝN YÜRÜDÜLER
Enver Paþa komutasýnda, 104 yýl önce düzenlenen Sarýkamýþ 
Harekatý sýrasýnda donarak þehit düþen binlerce Mehmetçik, 
'Gençlik Þühedanýn Ýzinde Yürüyor' sloganýyla düzenlenen 
yürüyüþle anýldý.
Enver Paþa komutasýndaki birlikler, 22 Aralýk 1914- 15 Ocak 1915 
tarihlerinde Sarýkamýþ'taki Allahuekber Daðlarý'nda, Rus 
kuvvetlerini püskürtmek isterken aðýr kýþ koþullarýyla karþýlaþtý. 
Genelkurmay Baþkanlýðý'nýn kayýtlarýna göre, 60 bin asker, þiddetli 
soðuk, açlýk ve yetersiz giysiler nedeniyle þehit düþtü. Sarýkamýþ 
Harekâtý'nýn 104. yýlýnda tüm Türkiye'de olduðu gibi Kütahya'da da 
Þehitleri Anma Yürüyüþü düzenlendi. Genç yaþlý demeden büyük 
bir katýlýmla gerçekleþen yürüyüþ Valilik önünden baþladý. Gençlik 
Merkezine kadar süren anma yürüyüþünün ardýndan Kütahya 
Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan salon programý 
düzenlendi. Daha sonra katýlýmcýlara çorba ikramý yapýldý.

Simav ýn Sesi
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SAÐLIK-SAÐLIK-SAÐLIK-SAÐLIK-

Kulaðýnýzda Bu Belirtiler Varsa Dikkat!
Kulaðý kaþýmak ve karýþtýrmak, kulak içinde yabancý cisim olmasý ve alerji gibi 
nedenlerle ortaya çýkan dýþ kulak iltihabý/ enfeksiyonu nedir? Dýþ kulak iltihabý 
nedenleri, belirtileri ve tedavisi nelerdir?

DIÞ KULAK ÝLTÝHABI(ENFEKSÝYONU) NEDÝR?

Dýþ kulak enfeksiyonu kulaðýn dýþ kýsmýný kulak zarýna baðlayan kulaðýn dýþ 
açýklýðýnýn ve kulak kanalýnýn bir enfeksiyonudur. Bu enfeksiyon türü týbbi 
olarak otitis externa olarak bilinir. Yaygýn olarak görülen bir otitis eksterna türü 
“yüzücü kulaðý” olarak adlandýrýlýr. Bu dýþ kulak enfeksiyonu genellikle neme 
maruz kalýnmasýndan kaynaklanýr.

DIÞ KULAK ENFEKSÝYONU NEDENLERÝ

Yüzmek, çok sýk banyo yapmak veya çok duþ almak dýþ kulak enfeksiyonuna 
neden olabilir. Kulak kanalýnýn içinde kalan su bakteriler için üreme alaný 
haline gelebilir.

Kulak kanalýný kaplayan ince deri tabakasý yaralanýrsa, enfeksiyon da 

oluþabilir. Kualðý sýk sýk kaþýma, kulaklýk kullanma veya kulaðýnýza pamuklu 
temizleme çubuklarý sokmak deri tabakasýna zarar verebilir.

Bu deri tabakasýnýn hasar görmesi ve iltihaplanmasý, bakteriler için uygun 
ortam oluþmasýna sebep olur. Kulak kiri kulaðýn enfeksiyona karþý doðal 
savunmasýdýr, ancak neme ve çizilmeye sürekli maruz kalmak kulak kirini 
tüketerek kulaðý enfeksiyonlara daha açýk hale getirir.

DIÞ KULAK ÝLTÝHABI BELÝRTÝLERÝ

– Kulakta þiþme
– Kýzarýklýk
– Sýcaklýk
– Kulakta aðrý veya rahatsýzlýk
– Ýrin boþalmasý (sarý/yeþil renkli ve kötü kokulu olmaktadýr)
– Kaþýntý
– Aþýrý sývý drenajý
– Boðuk veya azalan iþitme
– Kulak derisinde pul pul dökülme

Yüz, baþ veya boyundaki þiddetli aðrý, enfeksiyonun önemli ölçüde geliþtiðini 
gösterebilir. Ateþ veya þiþmiþ lenf bezlerinin eþlik ettiði semptomlar ayrýca 
ilerleyen enfeksiyonu gösterebilir. Bu semptomlarýn herhangi birinde kulak 
aðrýnýz varsa, hemen doktorunuza görünün.

DIÞ KULAK ÝLTÝHABI TEDAVÝSÝ

Dýþ kulak enfeksiyonlarý tedavi olmadan kendiliðinden iyileþebilir. Antibiyotikli 
kulak damlalarý, kendi baþýna iyileþmemiþ bir dýþ kulak enfeksiyonu için en 
yaygýn tedavi yöntemidir. Doktorunuz tarafýndan reçete edilebilirler.

Doktorlar, kulak kanalýnda þiþliði azaltmak için steroidlerle karýþtýrýlmýþ 
antibiyotik damlalarý da önerebilirler. Kulak damlalarý tipik olarak 7 ila 10 gün 
boyunca günde birkaç kez kullanýlýr.

Dýþ kulak enfeksiyonunun nedeni bir mantar ise, doktorunuz mantar önleyici 
kulak damlalarý yazacaktýr. Bu tip enfeksiyon diyabet veya baðýþýklýk sistemi 
zayýf olan kiþilerde daha yaygýndýr.

Semptomlarý azaltmak için, enfeksiyon iyileþirken kulaklarýn sudan uzak 
tutulmasý önemlidir. Aðrýyý azaltmak için reçetesiz satýlan aðrý kesici ilaçlar ya 
da aþýrý durumlarda, reçeteli aðrý kesici ilaçlar reçete edilebilir.
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SUDOKU 
Uzun yýllar Japonyayý kasýp kavurduktan sonra tüm dünyaya yayýlan 
SUDOKU her biri dokuz kutuya bölünmüþ, dokuz büyük kareye, ilk 

dokuz rakamý yerleþtirme sanatýdýr.

SUDOKU BÝR AKIL OYUNUDUR!
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DÜNKÜ SUDOKU BULMACA ÇÖZÜMLERÝ 
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Hazyrlayan Þerif Erel
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Domaniç Ortaokulu öðrencileri okullarý türlerini tanýtmak için Tavþanlý ve Kütahya'ya 
tanýmasý için geziler düzenledi. gezi düzenledik. 

8. Sýnýflar lise sýnavlarý öncesi Fen Lisesi, Bu okullarda nasýl eðitim veriliyor, hangi 
Sosyal Bilimler Lisesi gibi okullarý tanýmasý için dersler nasýl ortamlarda veriliyor gibi sorularý 
Tavþanlý ve Kütahya'da bulunan okullarý gezerek kendileri hem gezerek hem de okul 
tanýyor. idarelerinden bilgi alma fýrsatlarý oldu. Yapýlan 

Okul Müdürü Muzaffer Sonel Küçük, bu geziler sonucu öðrencilerimiz en doðru 
“Öðrencilerimiz ileride yerleþebilecekleri okul tercihlerini yapacak” dedi.

ÖÐRENCÝLER OKULLARI TANIYOR

ÝLAN

Davacý Fikret KALDIRIM tarafýndan açýlan Nüfus (Ad Düzeltilmesi 
Ýstemli) davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda Mahkememizin 
10/01/2019 tarih ve 2018/607-2019/17 E-K sayýlý ilamý ile;

-Davanýn KABULÜNE, Kütahya ili, Simav ilçesi, Tabakhane Mah. Cilt 
no:8 Hane no:230 Bsn:11'de kayýtlý Süleyman ve Rahime'den olma 
16/06/1980 Almanya d.lu 45478590844 T.C kimlik nolu Fikret KALDIRIM' 
ýn "FÝKRET" olan isminin silinmesine, nüfusa Ýbrahim KALDIRIM olarak 
tesciline karar verilmiþ olup teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið 
olunur.

SÝMAV ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
ESAS NO : 2018/607 
KARAR NO : 2019/17

Basýn:4

2010 yýlýnda 
MATOFSET 
matbaasýnda 
bastýrmýþ olduðum 
Seri:A, 000001-
000100 sýra 
numaralý 2 cilt 
Müstahsil 
Makbuzunu 
kaybettim.
Hükümsüzdür.

ZAYÝ

Ayþe SAÐDIÇ
Yeþilköy - SÝMAV
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AYDIN

OSGB

TEL: 0.274 513 72 72 - 0.545 802 12 04
Fatih Mh. Yeni Cami Cd. Süleyman Sami Sk. No: 20/1 SÝMAV/KÜTAHYA

AYDIN
ÝÞ GÜVENLÝÐÝ VE ÝÞ SAÐLIÐI HÝZMETLERÝ

TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ
BÝZÝM ÝÞÝMÝZ...

Ýþyeri Hekimliði hizmetleri
Ýþ Güvenliði hizmetleri
ÝSG ve Eðitim danýþmanlýk hizmetleri
Týbbi Laboratuvar hizmetleri
Ýþe giriþ ve periyodik muayene raporlarý
Aðýr ve tehlikeli iþlerde çalýþabilir raporlarý
Ýþyerinde rahatsýz olan iþçilerin muayene 

ve reçetelerinin yazýlmasý

Ýþyeri risk analizi
Ýþyeri acil eylem planý
Çok sayýda uzman iþyeri doktoru ve

 iþ güvenliði uzmaný ile 

HÝZMETÝNÝZDEYÝZ...

HAC ve UMRE MALZEMELERÝ

Seccade Çeþitleri

Yazma, 

Eþarp ve 

Þal Çeþitleri

Ýhram,

Esans, 

Kýna ve 

Sürme Çeþitleri 

Ferace

Pardüsü ve

Elbise Çeþitleri

Dini Kitaplar

MEVLANAMEVLANA

15/60

ÝLAN
ÝLÇE SEÇÝM KURULU BAÞKANLIÐINDAN

31 Mart 2019 Pazar günü yapýlacak olan Mahalli Ýdareler Genel 
Seçimlerine esas muhtarlýk bölgesi aský listeleri güncelleþtirilmek 
amacýyla 04 Ocak 2019 Cuma günü tüm mahalle ve köy muhtarlýklarýnda 
askýya çýkartýlmýþ olup 17 Ocak 2019 Perþembe günü saat 17.00’da 
askýdan indirilecektir. Halkýmýza  Ýlanen duyurulur.

Ýlçe Seçim Kurulu Baþkaný

2018 yýlýnýn Eylül 
ayýna kadar olan 
veriler incelendiðinde 
mobil hatlardan en 
çok hastane randevu 
numarasý 182'nin 
tuþlandýðý görüldü.

Ajans Press'in 
Bilgi Teknolojileri ve 
Ýletiþim Kurumu (BTK) 
verilerinden ve medya 
yansýmalarýndan 
derlediði bilgilere 
göre, geçen yýl mobil 
hatlardan en çok 
hastane randevu 
numarasý 182'nin 
tuþlandýðý görüldü. 
Genel olarak 
bakýldýðýnda ise 
hastane randevu, 
sýhhi imdat, elektrik 
arýza, polis imdat, 
çalýþma ve sosyal 
güvenlik iletiþim 
merkezi numaralarýnýn 
en çok aranan kýsa 
numaralar arasýnda ilk 
beþi oluþturduðu 
saptandý. Bu listenin 
oluþturulmasý için ise 
3 büyük mobil hattýn 
baz alýndýðý tespit 
edildi. Bununla birlikte 

söz konusu dönemde mobil hatlardan yazýlý basýna yansýyan haber adetleri belli içeriklerine göre incelendiðinde “hastane 
hastane randevusu almak için oluþturulan oldu. Araþtýrmaya konu olan geçtiðimiz randevu” baþlýðýnda çýkan haberlerde, 
çaðrý süresinin ortalama 3 dakika olduðu yýlda, hastane randevularý yazýlý basýnda bin sistemin kolaylýðý ön plana çýkarken büyük 
kaydedildi. 686 haber sayýsýyla konuþuldu. Mobil þehirlerde yaþanan randevu bulma sýkýntýsý 

ITS Medya ve Ajans Press'in konuyla baþlýðýnda ise 59 bin 845 haber çýkýþý tespit ise en çok konuþulan baþlýklar arasýnda baþý 
ilgili gerçekleþtirdiði medya incelemesinde, edildi. Yazýlý mecralara yansýyan haberler, çekti.

GEÇEN YIL EN ÇOK 182’YÝ ARADIK
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Simav Bakkallar Odasý Baþkaný Ramazan Iþýk, gazetemize 
açýklamada bulunarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý tarafýndan 
hazýrlanan “Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alýnacak Muayene ve 
Damgalama Ücret Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair 
Yönetmelik”in 26 Aralýk 2018 tarihli ve 30637 sayýlý Resmi 
Gazete'de yayýmlanarak 01/01/2019 tarihinden itibaren yürürlüðe 
girdiðini duyurdu.
Yürürlüðe giren yönetmeliðe göre; uzunluk, alan, hacim, aðýrlýk 
ölçüleri, tartý aletleri, areometreler, hububat muayene aletleri, elektrik, 
su, gaz ve ýsý sayaçlarý, su haricindeki sývýlarýn ölçüm sistemleri, su 
satýþ pompalarý, taksimetreler, naklimetreler, akým ve gerilim ölçü 
transformatörleri, egzoz gazý emisyon ölçme cihazlarý, takograf 
cihazlarý,  motorlu taþýt lastiklerinin hava basýncý ölçümünde kullanýlan 
cihazlar, sýkýþtýrýlmýþ ve sývýlaþtýrýlmýþ doðal gaz sayaçlarý, hýz ihlal 
tespit donanýmlarý ile demiryolu yük ve sarnýçlý vagonlarýnýn ilk, 
periyodik ve stok muayeneleri sonunda damgalanan veya damga 
yerine belge verilenler ile elektrik, su ve gaz sayaçlarý tamir ve ayar 
istasyonlarýnýn ilk ve periyodik muayenelerinden alýnacak ücretler 
belirlendiðine dikkat çeken Iþýk, “Ýlk, periyodik ve stok muayenesi talep 
edilen ölçü ve ölçü aletlerinin beyannamede belirtilen sayýsýnýn;
0-200 adedi için %100'ü,  201-500 adedi için %80'i, 501-1000 adedi 
için %60'ý, 1000 adetten fazlasý için %40'ý  oranýnda muayene ve 
damgalama ücreti alýnacaktýr. Ayný beyannamede farklý muayene ve 
damgalama ücretine sahip ölçü ve ölçü aletlerinin bulunmasý 
durumunda, yukarýdaki kademelere baðlý olarak toplam muayene 
ücreti hesaplanýrken ölçü ve ölçü aletleri muayene ücreti en yüksek 
olandan en düþük olana doðru sýralanacaktýr.Bu çerçevede, ölçü ve 
ölçü aletlerinden ekte sunulan Yönetmelikte yer alan muayene ve 
damgalama ücretleri alýnacaktýr.Esnaflarýmýza duyurulur” ifadesinde 
bulundu. 

SÝMAV BAKKALLAR ODASI BAÞKANI IÞIK:

ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERÝ DAMGALANMASINDA 

YÖNETMELÝK DEÐÝÞTÝ

Simav Bakkallar Odasý Baþkaný Ramazan Iþýk

Haber: Kemal Yalçýn

Haber: Kemal Yalçýn

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazýl Kasap, 17.11.2003 tarihinde 
kurulmuþ ve 4646 sayýlý Doðal Gaz Piyasasý Kanunu çerçevesinde 
Kütahya'da faaliyet gösteren Çinigaz’ýn, Kütahya’nýn doðalgaz sorunlarý-
na çözüm olamamasý bir yana, þimdi de ön ödemeli yani kartlý sayaç 
kullanan abonelere usulsüz bir biçimde borç tahakkuk ettirdiðini söyledi.
Kasap, Kütahya’da son günlerde yaþanan ön ödemeli yani kartlý sayaç 
kullanan abonelere, Çinigaz tarafýndan fatura borcu geldiðini hatýrlatarak, 
“Kütahya’da birçok abonenin kartlý sisteme nasýl borç gelebilir diye þaþkýnlýk 
içerisinde olduðunu söyledi.” Kasap, birçok vatandaþýn bu duruma tepki 
gösterdiðini belirterek þöyle dedi:“Kütahya’da ön ödemeli yani kartlý sayaç 
kullanan birçok aboneden sayýsýz telefon aldým. Kütahya Belediyesinin %10 
Ýþtiraki olduðu Çinigaz hangi usule göre ön ödemeli yani kartlý sayaç kullanan 

CHP KÜTAHYA MÝLLETVEKÝLÝ DR. ALÝ FAZIL KASAP: 

 “ÇÝNÝGAZ SOYGUN YAPIYOR”
abonelere borç tahakkuk ettirmiþtir? Çinigaz bu konuda derhal bir açýklama 
yapmalý ve aboneleri bilgilendirmeli. Bu konunun üzerine gideceðimden kimsenin 
kuþkusu olmasýn. Bunun adý tam anlamýyla bir soygundur. Bu soyguna izin 
vermeyeceðim.”     
Kasap, ayrýca 2019 Türkiye’sinde Kütahya’nýn birçok noktasýnda bu kýþ gününde 
hala doðalgaz kullanýmýnýn gerçekleþmediðini belirterek þöyle dedi:“Kütahya’nýn 
birçok noktasýnda gerek altyapý eksikliði nedeniyle, gerekse gerekli giriþimlerin 
yapýlmamasý yüzünden, Kütahyalý birçok vatanda-þýmýz maðdur durumdadýr. 
Sayýsýz defa Kütahya-’nýn birçok ilçesi ve köyleri için doðalgaz hattýnýn kurulmasý 
ve o bölgelerde yaþanan sorunlarýn çözümü için Çinigaz’a talepte bulunduysak da 
hiçbir sonuç alamadýk. Bunu kabul etmemiz mümkün deðildir. Tüm sorunlarýn 
çözümü için gerekli giriþimlerde bulunmaya devam edeceðim”     

GÜNEY ORTAOKULU YILDIZ KIZLAR MASA TENÝSÝNDE 

KÜTAHYA ÞAMPÝYONU OLDU

 Hafta baþýnda Kütahya'da yapýlan Yýldýz 
Kýzlar Masa Tenisi Ýl Þampiyonasýnda 
Simav'a baðlý Güney beldesindeki Güney 
Ortaokulu öðrencileri þampiyon oldu.
Kütahya il merkezi ve ilçelerindeki 
ortaokullarýn kýz ve erkek masa tenisi 
takýmlarýnýn katýldýðý þampiyonaya Simav 
þampiyonu olarak katýlan Güney 
Ortaokulu Masa Tenisi takýmýnýn 
karþýsýnda 9 okulun rakip takýmý yer aldý.
Gençlik Hizmetleri ve Ýl Spor Müdürlüðü 
tarafýndan organize edilen turnuvanýn 
Yýldýz Kýzlar masa tenisi bölümünde 
Güney Ortaokulu Yýldýz Kýzlar Masa Tenisi 
Takýmý rakiplerini eleyerek final oynamaya 

hak kazandý. Finalde karþýlaþtýðý Gediz 
Ýlçesi Mehmetçik Ortaokulu takýmýný 
yenerek Ýl Birincisi olan Güney 
Ortaokulunun þampiyon takýmý 12-14 
Nisan 2019 tarihlerinde yapýlacak bölge 
finallerine katýlmaya hak kazandý.
Elde edilen spor baþarýsýna iliþkin bilgi 
veren Güney Ortaokulu Müdürü Erdoðan 
Yiðit, “Bu baþarýyý Simav'a, dolayýsýyla 
Güney beldemize getiren öðrencilerimi 
ve onlarý çalýþtýran Beden Eðitimi 
Öðretmenimiz Canan Aldýrmaz'ý tebrik 
ediyorum. Bölge finallerinde de derece 
yapacaklarýna inanýyorum” dedi.

Haber: Þerif Erel

CHP Simav Ýlçe Baþkaný Hasan Koç, gazetemize ziyarette bulunarak 10 Ocak 
Çalýþan Gazeteciler Günümüzü kutladý.
Partisinin 31 Mart Yerel Seçimleri için Simav Belediye Baþkan Adayý olarak 
açýklanan Gülcan Bütün ile birlikte gerçekleþtirdiði ziyarette, gazetecilik mesleðinin 
özveri ve sabýr isteyen bir meslek olduðunu ifade eden CHP Ýlçe Baþkaný Koç, 
“Simav'da gerçekleþtirmesi zor olan iþlerden birisi de günlük gazete çýkarmak. 
Ýnternetin, sosyal medyanýn önlenemez hýzýnýn yaþandýðý bir zamanda ilçede 
günlük gazete çýkarmak kolay deðil. Ama Simav'ýn Sesi bu zorluðu hep yeniyor. 
Sizleri kutlarým” dedi.

CHP 
SÝMAV'DAN 
GAZETEMÝZE
KUTLAMA
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