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4 Ocak 2019 Cuma gününden itibaren
muhtarlýklarda askýya çýkarýlan seçmen
listeleri 17 Ocak 2019 Perþembe günü saat
17.00'de askýdan indirilecek. Yetkililer
seçmenlerin ikamet ettikleri mahalle
muhtarlýklarýnda askýda bulunan listeleri
incelemelerini isterken, seçim takvimine göre
Simav'ýn 18 mahallesine iliþkin geçici seçmen
listelerine yapýlan itirazlar ve düzenlemelerin
ardýndan son þeklinin verileceðini Yüksek
Seçim Kurulu kararý olarak duyurdu.

Öðretmen;
bir kandiIe
benzer,
kendini
tüketerek
baþkaIarýna
ýþýk verir.

Mustafa Kemal ATATÜRK

www.simavinsesigazetesi.com
6 belde 83 köyü bulunan Simav'ýn 31 Mart 2019
tarihinde yapýlacak olan yerel seçimleri sorunsuz bir
þekilde geride býrakmak için Simav Ýlçe seçim
Kurulu Baþkanlýðý çalýþanlarý hummalý bir þekilde
çalýþmalarýný sürdürürken kesin olmayan seçmen
listelerine göre 18 mahallenin her birinde oy
kullanacak seçmen sayýlarý ise þu þekilde:

Simav
Ýlçe Seçim Kurulu görevlileri
YSK’nýn kararlarý doðrultusunda
31 Mart’a hazýrlanýyor

BUZAÐI DESTEK ÖDEMELERÝ BAÞLADI

2017 yýlýnda doðan buzaðýlarýn 3. döneminde
yapýlan baþvurular neticesinde hak ediþi yapýlan
buzaðý desteklemesi ödemeleri baþladý.
Bu kapsamda; T.C. kimlik numarasýnýn son hanesi 46-8 olan yetiþtiricilerimizin desteklemesi 11 Ocak
Cuma günü saat 18.00 itibarýyla ödenmeye baþladý.
Ýkinci grupta ise T.C. kimlik numarasýnýn son hanesi
0-2 olan yetiþtiricilerimizin desteklemeleri 18 Ocak
Cuma günü saat 18.00 itibarýyla ödeneceði
duyuruldu. Bu dönemde toplamda Simav'da 5084
buzaðý için yaklaþýk 1.788.000 TL (Bir milyon yedi
yüz seksensekiz bin lira) buzaðý desteklemesi
ödemesi yapýlmýþ olacak.
Ödenmeye baþlayan buzaðý desteklemelerine iliþkin
gazetemize bilgi veren Simav Tarým ve Orman Ýlçe
Müdürü Murat Tokdemir, Buzaðý desteði almak
isteyen üreticilerin buzaðýlarý doðduktan sonra Ýlçe
Müdürlüðünce iþletmelerine gelen Veteriner
Hekimlere Küpelerini taktýrmalarý, zorunlu olan
aþýlarý yaptýrmalarý ve üzerinde en az 4 ay kayýtlý
bulundurmalarý gerektiðine dikkat çekti. Tokdemir,
“Bu þartlarý yerine getirdikten sonra Ýlçe

Murat Tokdemir
Müdürlüðümüze baþvuru dönemlerinde
müracaatlarýný yapan üreticilerimiz buzaðý baþýna 350
TL den 550 TL ye kadar destekleme ödemesi almaya
hak kazanmaktadýrlar. Desteklemeden yararlanacak
üreticilerimizin 2019 yýlý için ise 2/5/2019-1/7/2019
tarihlerinde baþvurularýný yapmalarý gerekmektedir.
Ýlçemizde yýlda yaklaþýk 10.000 buzaðý destekleme
ödemesi için yaklaþýk 3.500.000,00 TL destekleme
ödemesi yapýlmaktadýr” dedi.
Haber: Þerif Erel

HÝSARARDI'NIN ALÇAKGÖNÜLLÜ MUHTAR ADAYI

Cuma Mahallesi 798, Çavdýr Mahallesi 389,
Deðirmenciler Mahallesi 151, Esenevler Mahallesi
1296, Fatih Mahallesi 3209, Hacýahmet Oðullarý
Mahallesi (Hüsüm) 209, Hisarardý Mahallesi 3045,
Karakür Mahallesi 966, Karþýyaka Mahallesi 810,
Kekliktepe Mahallesi 847, Muradýnlar Mahallesi
1594, Sýrapayam Mahallesi 324, Tabakhane
Mahallesi 821, Tepecik Mahallesi 414, Yenimahalle
415, Yeþilova Mahallesi 623, 101 Evler Mahallesi
1058 ve 4 Eylül Mahallesi 1880.
31 Mart 2019 Pazar günü tüm yurtta
gerçekleþtirilecek olan yerel seçimlerde Yüksek
Seçim Kurulu'nun ilan ettiði seçim takvimine göre 15
Ocak-31 Mart 2019 tarihleri arasýnda seçim
takviminde yapýlacak çalýþmalar ise þu þekilde
sýralanýyor:
15 Ocak 2019 Salý - Ön seçim ilçe seçim kurulu
oluþturulmasý çalýþmalarý bitirilecek ve kurullarda
görev alanlara tebligat yapýlacak.
Ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi
partilerin üye listelerinin Yargýtay Cumhuriyet
Baþsavcýlýðýnca ilgili ilçe seçim kurullarýna
gönderilmesinin son günü.
Ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi
partilerin üye kayýt defterlerini ön seçim ilçe seçim
kurullarýna vermelerinin son günü.
17 Ocak 2019 Perþembe - 5 Ocak'ta askýya
çýkarýlan muhtarlýk bölgesi aský listeleri askýdan
indirilecek. Bina bazýnda seçmen kayýtlarýnýn
www.ysk.gov.tr adresinden sorgulanmasý sona
erecek.
Seyyar sandýklarda oy kullanabilmeleri için hastalýðý
veya engeli sebebiyle yataða baðýmlý olan seçmenlerin bir yakýný tarafýndan seyyar sandýk kurulu talep
formu ile ilçe seçim kurulu baþkanlýðýna veya ilçe
seçim kurulu baþkanlýðýna gönderilmek üzere
muhtarlýða baþvurularýnýn son günü. Devamý 2’de

Yerel Seçimlerin önemli bir parçasý olan
mahalle muhtarlýðý seçimleri için Simav'ýn 18
mahallesi içinde her gün muhtar adaylarý artýþ
gösterirken Hisarardý Mahallesi Muhtar Adayý
Ali Dinçer, mahalle seçmenlerinin teveccühüne
layýk olma adýna hizmet vereceðini bildirdi.

***

Hisarardý Mahallesi
Muhtar Adayý
Ali Dinçer

Son yýllarda muhtarlýk müessesesinin
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn
muhtarlara verdiði önemle daha da deðer
kazandýðýný gazetemize anlatan Hisarardý Mahalle
Muhtar Adayý Dinçer, “Sosyal devlet anlayýþý içinde
muhtarlar bir mahallenin olmazsa olmazý haline
geldi. Bu açýdan Hisarardý mahallesine bugüne
kadar olduðundan daha aktif, daha sosyal, halkýyla
daha da iç içe, alçakgönüllü, gülümseyen bir
muhtar olmak istiyor, vatandaþlarýmýn desteðini
bekliyorum” dedi.
Haber: Kemal Yalçýn

Seçmenler, seçmen listelerini
17 Ocak saat 17.00’ye kadar
inceleyebilecek
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10 Þubat 2019 Pazar - Ön seçim-aday yoklamasý
yapýlacak.
Ön seçim sandýk kurullarý sayým-döküm iþlemlerini
tamamlayarak düzenleyecekleri tutanaklarý ilgili ön
seçim ilçe seçim kurullarýna iletecek ve ön seçim ilçe
seçim kurullarý da ilçe birleþtirme tutanaklarý
düzenleyecek.
11 Þubat 2019 Pazartesi: Ön seçim sonuçlarý ilgili
siyasi partilere ve ilgililere bildirilecek.
16 Þubat 2019 Cumartesi - YSK, il seçim kurulu
kararlarýna karþý yapýlan itirazlarý karara baðlayacak
ve bu kararlarý il seçim kurullarýna bildirecek.
18 Þubat 2019 Pazartesi - Ýl seçim kurullarýnca, ön
seçimle belirlenen büyükþehir belediye baþkan
adaylarýna iliþkin listenin tasdikli bir örneði ilgili siyasi
parti il baþkanlýklarýna, ilçe seçim kurullarýnca ön
seçim sonucu belirlenen belediye baþkaný, belediye
ve il genel meclisi üyesi adaylarýna iliþkin listenin
tasdikli bir örneði de ilgili siyasi parti ilçe
Sayfa 1’den devam
baþkanlýklarýna alýndý belgesi karþýlýðýnda teslim
19 Ocak 2019 Cumartesi - Muhtarlýk bölgesi aský
edilecek.
listelerine ve tutuklular ile taksirli suçlardan
19 Þubat 2019 Salý - Siyasi parti ilçe baþkanlýklarýnýn
hükümlülere iliþkin aský listelerine yapýlacak
belediye baþkanlýðý, belediye meclisi üyeliði ve il
itirazlarýn karara baðlanmasýnýn son günü.
genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini
23 Ocak 2019 Çarþamba - Seçmen Kütüðü Genel
ayrý ayrý düzenleyerek, ilçe seçim kurullarýna, alýndý
Müdürlüðünce elektronik ortamda hazýrlanan sandýk belgesi karþýlýðýnda elektronik ortamda DVD, flash
bölgesi aský listeleri siyasi partilere SÝPPORT
bellek, hard disk vb. ile fiziki ortamda kaðýt olarak en
üzerinden eriþime açýlacak, ayrýca talepleri halinde
geç saat 17.00'ye kadar vermelerinin son günü.
siyasi partilerin genel merkez yetkililerine tutanak
Büyükþehirlerde siyasi parti il baþkanlýklarýnýn,
karþýlýðýnda elden teslim edilecek.
büyükþehir belediye baþkan aday listelerini il seçim
27 Ocak 2019 Pazar - Siyasi partilerin birleþik oy
kurullarýna alýndý belgesi karþýlýðýnda elektronik
pusulasýndaki yerlerinin belirlenmesi için YSK
ortamda DVD, flash bellek, hard disk vb. ile fiziki
tarafýndan kura çekilecek.
ortamda kaðýt olarak en geç saat 17.00'ye kadar
Siyasi partilerin ön seçim yöntemi ile aday
vermelerinin son günü.
belirlemesi yapacaklarý seçim çevrelerine iliþkin
Baðýmsýz olarak adaylýklarýný koyacak kiþilerin
olarak Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca
adaylýk için saat 17.00'ye kadar baþvurularýnýn son
gönderilen listeler ile ön seçim dýþýnda bir yöntemle
günü.
aday yoklamasý yapacaklarý seçim çevrelerine iliþkin Siyasi partilerin verdikleri aday listeleri seçim
olarak ilçe seçim kurullarýna verdikleri listeler askýya kurullarýnca hemen incelenmeye baþlanacak ve
çýkarýlacak ve ön seçim-aday yoklamasý seçmen
saptanacak eksiklikler ile herhangi bir sebeple eksik
listelerine yönelik itiraz süreci baþlayacak.
aday göstermiþ olan siyasi partilerin ilçe
28 Ocak 2019 Pazartesi - Sandýk bölgesi aský
baþkanlýklarýna, ilçe seçim kurulu tarafýndan bu
listelerindeki deðiþikliklere iliþkin ilçe seçim
eksikliðin tamamlanmasý istenilecek.
kurullarýnca verilen kararlara karþý yapýlan itirazlar il
21 Þubat 2019 Perþembe - Siyasi partilerin aday
seçim kurullarýnca kesin olarak karara baðlanacak.
listelerindeki eksiklikleri tamamlamalarýnýn son günü.
29 Ocak 2019 Salý - Siyasi partilerin genel merkez
22 Þubat 2019 Cuma - Saat 08.00'de geçici aday
yetkilileri ile Seçmen Kütüðü Genel Müdürünün yazýlý listeleri (baðýmsýz adaylar dahil) ilçe seçim kurullarý,
þikayet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararlarýn,
büyükþehir belediye baþkan adaylarý ise il seçim
YSK tarafýndan incelenip karara baðlanmasýný
kurullarý tarafýndan mahallinde ilan edilecek ve itiraz
istemelerinin son günü. (Saat 17.00'ye kadar)
süresi baþlayacak.
Bu kapsamda yapýlacak itirazlarýn YSK tarafýndan
Ýl ve ilçe seçim kurullarý, geçici adaylarýn kanunda
karara baðlanmasýnýn son günü. (Saat 23.59'a
yazýlý adaylýk þartlarýnda noksanlýk veya aykýrýlýk
kadar)
bulunup bulunmadýðýný doðrudan incelemeye alacak.
Ön seçim-aday yoklamasý seçmen listelerinin
23 Þubat 2019 Cumartesi - Geçici olarak ilan edilen
askýdan indirilmesi ve bu listelere karþý yapýlacak
aday listelerine karþý ilgili ilçe seçim kuruluna,
itirazlarýn son günü.
büyükþehir belediye baþkan adaylýðý için ilgili il seçim
31 Ocak 2019 Perþembe - Seçmen kütükleri
kuruluna yapýlacak itirazlarýn son günü.
kesinleþtirilecek ve seçmenlerin oy vereceði yer ve
25 Þubat 2019 Pazartesi - Geçici olarak ilan edilen
sandýklar belirlenecek.
aday listelerine karþý ilgili seçim kurullarýna yapýlan
Ön seçim-aday yoklamasý seçmen listelerine karþý
itirazlar karara baðlanacak.
yapýlan itirazlarýn ön seçim ilçe seçim kurullarýnca
Haklarýnda kanunda yazýlý adaylýk koþullarýnda
kesin olarak karara baðlanmasýnýn son günü.
noksanlýk veya aykýrýlýk bulunduðu seçim
Ýtirazlarýn deðerlendirilmesinin ardýndan ön seçimkurullarýnca bildirilen adaylarýn veya mensubu
aday yoklamasý seçmen listeleri kesinleþecek.
olduklarý siyasi partilerin itirazlarýnýn son günü.
Siyasi partilerin aday adayý listelerini büyükþehir
27 Þubat 2019 Çarþamba - Ýlgililerin ilçe seçim
belediye baþkan seçimi ile ilgili olanlarýný il seçim
kurulu kararlarýna karþý il seçim kuruluna, il seçim
kurullarýna, belediye baþkanlýðý, belediye ve il genel
kurulunun büyükþehir belediye baþkanlýðý adaylarýna
meclisi üyelikleri seçimi ile ilgili olanlarýný ise ön
iliþkin kararlarýna karþý YSK'ye itirazlarýnýn son günü.
seçim ilçe seçim kurullarýna alýndý belgesi
Adaylar hakkýnda adaylýk koþullarýnda noksanlýk
karþýlýðýnda vermelerinin son günü.
veya aykýrýlýklar nedeniyle yapýlacak itirazlarýn il
Þubat ayý takvimi
seçim kurulunca, büyükþehir belediye baþkanlýðý
1 Þubat 2019 Cuma - 31 Aralýk 2018 tarihi itibarýyla
adaylarýna iliþkin olarak da YSK tarafýndan kesin
belirlenen nüfus sayýsýna göre il seçim kurullarýnca
karara baðlanmasýnýn son günü.
(2018 mali yýlý sonuna kadar yeni kurulmuþ ilçe ve
Sandýk kurullarýnýn teþkiline karþý ilçe seçim kuruluna
belediyeler dahil) belediye ve il genel meclisi asýl ve
yapýlacak þikayetlerin son günü.
yedek üye sayýlarý seçim çevrelerine göre tespit
Ýlçe seçim kurullarýnca seyyar sandýk oluþturma ve
edilecek. Tespit edilen üye sayýlarý il seçim
hastalýðý veya engeli sebebiyle yataða baðýmlý olan
kurullarýnca ilgili ilçe seçim kurullarýna bildirecek. Ýl
seçmenlerin seyyar sandýklara iþlenmesi çalýþmalarý
seçim kurullarýnca bildirilen belediye ve il genel
bitirilecek.
meclisi asýl ve yedek üye sayýlarý ilçe seçim
28 Þubat 2019 Perþembe - Seçmen bilgi kaðýtlarýnýn
kurullarýnca ilan edilecek.
dökümüne ve daðýtýmýna baþlanacak.
3 Þubat 2019 Pazar - Hangi siyasi partilerin hangi
Sandýk kurullarýnýn teþkiline karþý yapýlan þikayetler
seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday
ilçe seçim kurulunca karara baðlanacak.
yoklamasýna katýlacaklarý, büyükþehir belediye
Mart ayý takvimi
baþkanlýðý seçimi ile ilgili olarak il seçim kurullarýnca, 1 Mart 2019 Cuma - YSK'nin il seçim kurulu, il seçim
belediye baþkanlýðý, belediye ve il genel meclisi
kurulunun ilçe seçim kurulu kararlarýna karþý
üyelikleri seçimleriyle ilgili olarak ilçe seçim
yapýlmýþ itirazlarý kesin olarak karara baðlamasýnýn
kurullarýnca ilan edilecek.
son günü.
7 Þubat 2019 Perþembe - Ön seçim ya da aday
Sandýk kurullarýnýn teþkili hakkýnda ilçe seçim
yoklamasý yapacak siyasi partilerin aday adaylarý
kurulunca verilen kararlara karþý il seçim kuruluna
listelerini ve bunlarla ilgili oy pusulalarýný çoðaltarak, yapýlacak itirazýn son günü.
yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili ön seçim ilçe seçim
Seçim kurullarýnca yapýlan inceleme veya itiraz
kurulu baþkanlýklarýna teslim etmelerinin son günü.
üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya
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da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde
eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durum ilçe
veya il seçim kurullarýnca siyasi partilere bildirilecek.
2 Mart 2019 Cumartesi - Aday listelerinde meydana
gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak
ilgili seçim kurullarýna bildirilmesinin son günü.
Sandýk kurullarýnýn teþkiline dair ilçe seçim kurulu
kararlarýna karþý yapýlan itirazýn il seçim kurulunca
kesin olarak karara baðlanmasýnýn son günü.
3 Mart 2019 Pazar - Kesin aday listeleri (baðýmsýz
adaylar dahil) ilçe seçim kurullarýnca, büyükþehir
belediye baþkanlýðý için il seçim kurullarýnca ilan
edilecek.
Ýl seçim kurullarýnca birleþik oy pusulalarýnýn
basýmýna ve basýmý tamamlandýkça bir plan
dahilinde ilçe seçim kurulu baþkanlýklarýna
daðýtýmýna baþlanacak.
9 Mart 2019 Cumartesi - Ýlçe seçim kurullarýnca
miting alanlarý belirlenerek siyasi partiler ve
baðýmsýz adaylara duyurulacak.
10 Mart 2019 Pazar - Geçici ilçe seçim kurullarýnýn
oluþumu tamamlanacak.
11 Mart 2019 Pazartesi - Siyasi partiler ve baðýmsýz
adaylarýn yararlanmak istediði miting alaný ile tarih
ve saatlerini yazýlý olarak ilçe seçim kurullarýna
bildirmelerinin son günü.
12 Mart 2019 Salý - Birden fazla siyasi parti ve
baðýmsýz adayýn ayný miting alaný için ayný tarih ve
saatte tahsis talebinde bulunmalarý halinde ilçe
seçim kurulu baþkanýnca ad çekme iþlemi yapýlacak.
Siyasi partilerin ve baðýmsýz adaylarýn
yararlanacaklarý miting alanlarý ile tarih ve saatleri
belirlenerek ilan edilecek.
21 Mart 2019 Perþembe - Seçim propagandasý ve
yasaklarýnýn baþlangýcý.
23 Mart 2019 Cumartesi - Sandýk alanlarýnda görevli
bina sorumlularý, kolluk güçleri ve sandýk kurulu
üyelerini görev yerine ulaþtýrmak için görevlendirilmiþ
kiþiler SEÇSÝS'e iþlenmesine yönelik çalýþmalar
tamamlanacak.
Seçmen kütüklerinin kesinleþtirilmesinden sonra
ölen seçmenlere ait bilgiler Nüfus ve Vatandaþlýk
Ýþleri Genel Müdürlüðünden alýnarak sandýk seçmen
listelerinde þerh düþülmesi için gerekli iþlemler
yapýlacak.
24 Mart 2019 Pazar - Seçmen bilgi kaðýtlarýnýn
seçmenlere daðýtýmý tamamlanacak.
25 Mart 2019 Pazartesi - Ýlçe seçim kurullarýnca
sandýk kurullarý baþkanlarýna teslim edilecek seçim
araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarýnýn
hazýrlanmasýna baþlanýlacak.
28 Mart 2019 Perþembe - Tutuklular ile taksirli
suçlardan hükümlülere iliþkin aský listeleri
kesinleþtirilerek çoðaltýlacak.
29 Mart 2019 Cuma - Ýl ve ilçe merkezi dýþýnda kalan
köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarýnca
malzeme torbalarý sandýk kurulu baþkanlarýna teslim
edilecek.
30 Mart 2019 Cumartesi - Seçim propagandasýnýn
sonu.
31 Mart 2019 Pazar - Oy verme günü.
Ýl ve ilçe merkezlerinde, bina sorumlusu
görevlendirilen yerlerde ilçe seçim kurulu
baþkanlýklarýnca saat 05.00'te malzeme torbalarý
bina sorumlularýna teslim edilecek. Bina sorumlularý
da teslim aldýðý malzeme torbalarýný ilçe seçim
kurulu baþkanlýklarýnca temin edilen araçlarla sandýk
alanlarýna getirerek görev yerlerindeki sandýk kurulu
baþkanlarýna tutanak karþýlýðý teslim edecek.
Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde ilçe
seçim kurulu baþkanlýklarýnca malzeme torbalarý
sandýk kurulu baþkanlarýna sandýk bölgesinde teslim
edilecek.
Seçim yasaklarý saat 24.00'te sona erecek.
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MUHTARLAR “UYUÞTURUCUYLA MÜCADELE” KONUSUNDA BÝLGÝLENDÝRÝLDÝ
Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman,
“Uyuþturucuyla Mücadele” konulu
bilgilendirme toplantýsý kapsamýnda
muhtarlarla bir araya geldi.

Ýl Özel Ýdaresi Meclis Toplantý Salonunda,
Vali Dr. Ömer Toraman baþkanlýðýnda
gerçekleþtirilen toplantýya Vali
Yardýmcýlarý Arif Yalçýn ile Kenan Eskin, Ýl
Jandarma Komutaný Albay Tayfun
Dündar, Ýl Emniyet Müdürü Hasan Çevik,
kaymakamlar, bazý daire müdürleri, STK
temsilcileri ile merkez mahalle muhtarlarý
katýldý.
Uyuþturucuyla mücadele kapsamýnda
Kütahya’da yapýlan çalýþmalar, hedefler
ve verilerin deðerlendirildiði toplantýda
Ýçiþleri Bakanlýðý uyuþturucuyla
mücadele çalýþmalarý, Ýl Emniyet
Müdürlüðü faaliyetleri ile Yeþilay Kütahya
Þubesinin 2019-2020 yýllarý faaliyet ve
hedefleri hakkýnda sunum eþliðinde
bilgiler verildi.

AÝLE ÝÇÝNDEKÝ SORUNLAR KARNEYE YANSIYOR
Okullarýn yarýyýl tatiline
girmesine kýsa bir zaman kaldý. Zayýf
notlarla dolu karnede çocuða ceza
vermek yerine beraber durum
deðerlendirmesi yapmak gerekiyor.
Zayýf karne, çocuðun tembel olduðu
anlamýna gelmiyor. Dikkat Eksikliði ve
Hiperaktivite Bozukluðu, öðrenme
güçlüðü, sosyal fobi gibi sorunlar altta
yatan faktörlerden biri olabilir. Aile
içindeki iletiþim sorunlarý, boþanma,
kardeþ doðumu gibi faktörler de okul
baþarýsýný etkileyebiliyor.
Üsküdar Üniversitesi NP
Feneryolu Týp Merkezi'nden Uzman
Klinik Psikolog Aynur Sayým, karnenin
çocuðun geliþim deðerlendirmesi
olduðunu söyledi.
Çocuk tek baþýna sorumlu deðil
Zayýf notlarla dolu bir karneden
sadece çocuðun sorumlu tutulmamasý
gerektiðini belirten Uzman Klinik
Psikolog Aynur Sayým, “Karne,
çocuðun geliþim deðerlendirmesidir.
Genetik özellikler ve psikososyal
etmenlerinin göstergesidir. Yarýyýl
boyunca çocuðun öðrenme, duygusal
ve sosyal geliþim ve uyumunun somut
göstergesidir diyebiliriz” dedi.
Zayýf karnenin üç nedeni var
Her çocuðun doðuþtan getirdiði
zekâ, dikkat ve öðrenme kapasitesi
gibi bir donanýmý bulunduðunu
belirten Uzman Klinik Psikolog Aynur
Sayým, zayýf karne için üç neden
sayýlmasýnýn mümkün olduðunu
belirterek bu nedenleri, “Çocuðun
kendisi kaynaklý nedenler, aile
kaynaklý nedenler, okul-çevre kaynaklý
nedenler” olarak sýraladý. Uzman
Klinik Psikolog Aynur Sayým, bu
nedenleri de þöyle açýkladý:
Çocuk kaynaklý nedenler:
Birtakým psikiyatrik rahatsýzlýklar ve
öðrenme kapasitesi. Zeka engeli,
zekanýn sýnýrda veya yüksek olmasý,
Dikkat Eksikliði Hiperaktivite
Bozukluðu (DEHB), özel öðrenme

güçlüðü, davraným bozukluðu, sosyal
fobi ve fiziksel engel gibi sorunlar.
Aile kaynaklý nedenler: Aile içi
iletiþim sorunlarý, boþanma, kayýp,
travma, ailede süreðen hastalýklar,
kardeþ doðumu, kardeþle ilgili
sorunlar, ev-þehir-okul deðiþimi ve
iflas gibi durumlar.
Okul-çevre kaynaklý nedenler:
Okul deðiþimi, çocuðun bireysel
farklýlýðýna yönelik rehberlik
yapýlamamasý, okul-aile iþbirliðinin
yeterince saðlanamamasý, öðretmen
kaynaklý nedenler ve travma yaþantýsý
gibi durumlar sayýlabilir.
Zayýf karne çocuðun tembel
olduðu anlamýna gelmez
Karnenin bir yýl boyunca
çocuðun gerek yapýsal gerek psikolojik
ve davranýþsal anlamda öðrenme
süreçlerini nasýl gerçekleþtirdiði ile
ilgili bize bilgi veren bir deðerlendirme
olduðunu kaydeden Aynur Sayým,
“Karne, çocuðun kiþiliði hakkýnda bilgi
vermez. Kötü karne, öðrenme
süreçlerinde çocuðun zorlandýðý ile
ilgili bir geribildirimdir. Kötü karnenin
tek sorumlusu çocuk deðildir. Kötü
karne, her zaman tembel olduðu
anlamýný taþýmaz” uyarýsýnda bulundu.
DEHB, özel öðrenme güçlüðü
sorunu olabilir
Uzman Klinik Psikolog Aynur
Sayým, notlarý düþük olan çocukta
Dikkat Eksikliði Hiperaktivite
Bozukluðu (DEHB), özel öðrenme
güçlüðü, zekâ engeli, davraným
bozukluðu, okul reddi, ayrýlma kaygýsý,
performans kaygýsý, sýnav kaygýsý,
depresyon, sosyal fobi, anne-baba
arasýndaki sorunlar, kardeþ kýskançlýðý
ve disiplin sorunlarý olabileceðine
dikkat çekti.
Kýrýk notlarýn sorumluluðunun
sadece çocuða ait olmadýðýný ifade
eden Uzman Klinik Psikolog Aynur
Sayým, þu tavsiyelerde bulundu:
“Çocuðu kötü karneden dolayý
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cezalandýrmak, yargýlamakkýyaslamak, sorunu çözmeyeceði gibi,
çözümü daha da zorlaþtýrýr. Bu durum,
bir aile deðerlendirmesini gerektirir.
Aile, okul ve öðretmenle iþbirliði
halinde olmalýdýr.
Sorun varsa bir sene boyunca
beklemek yanlýþ bir tutumdur, hemen
önlem alýnmalýdýr. Bir çocuk-ergen
psikiyatristinin deðerlendirmesi
gereklidir.Çözüm gecikirse çocukta
tabloya eþlik eden baþka davranýþ
sorunlarý ve psikiyatrik, psikolojik
durumlar görülebilir. Depresyon, alt
ýslatma, içe kapaným, agresivite,
uyum sorunlarý, uyku-iþtah sorunlarý,
okul reddi gibi durumlar ortaya
çýkabilir.
Aile tutumlarý incelenmeli
Çocuðun zekâsý, dikkati
deðerlendirilmeli, kiþilik analizi
yapýlmalý, aile tutumlarý incelenmelidir.
Bir dönem boyunca çocuk
baþaramadýðýný iki haftalýk tatilde
baþaramaz. Çocuðu zorlamamak,
çözüme yönelik eyleme geçmek, en
doðru yaklaþým olacaktýr. Çocuktan
tatilde sýký çalýþma programý
uygulamasýný beklememek ancak özel
eðitimle desteklenmesi gereken bir
durum varsa, bir eðitici rehberliðinde
ek çalýþma yapýlmasý uygun olabilir.
Cezalandýrmak çözüm deðil
Karnesi kötü olan çocuða
kýzmak, baðýrmak, cezalandýrmak
çözüm deðil. Ailesinin göstereceði
tepkiden korkan çocuk ve gençlerin
çok kaygýlandýðýný, hatta intihara,
evden kaçmaya kadar giden durumlar
olduðunu biliyoruz. “Seni her
durumda seviyoruz, bizim için
deðerlisin, önemlisin. Sorun nerede
birlikte araþtýrýp çözmeye çalýþalým”
demek en doðru yaklaþým. Bir uzman
yardýmý almak, ailenin danýþmanlýðý ve
çocuk/ genç için telafi programý
uygulamasý yapýlmasý ve sportif
faaliyetler ile dinlenmeye zaman
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ayrýlmasý en doðru yaklaþým olacaktýr.
Saydýðým bu nedenleri dikkate alarak
öncelikle belirtmek istediðim; karne
sadece çocuðun deðil, karne hem
çocuðun, hem ailenin, hem okulun
deðerlendirmesidir. Bu nedenle
sorumluluk da sadece çocuðun deðil,
çocuk-aile ve okulun performansýdýr.”
“Sorunlarýn oluþmasý zaman alýr,
zayýf karneye kadar bu sinyalleri
çocuk ve notlarý vermiþtir” diyen
Aynur Sayým, “Bu aþamaya gelmeden
yardým alýnmasý tercihimiz fakat her
zaman her þekilde bir çözüm vardýr.
Bir çocuk-ergen psikiyatristi ve çocukergen alanýnda çalýþan psikolog
yardýmý alýnmalý ve bir program
yapýlmalýdýr” tavsiyesinde bulundu.
Uzman Klinik Psikolog Aynur
Sayým, sorunlarýn çözümünde okula
da önemli görevler düþtüðünü
belirterek bunlarý da þöyle sýraladý:
“Çocuk-aile-okul iþbirliðinin
düzenli ve etkileþim halinde yapýlmasý,
ortak kararlar ve yaklaþým
benimsenmeli. Okul kaynaklý sorunlar
var ise, idare ve rehber öðretmenle
çalýþýlarak sorun çözülmeli. Çocuk
kaynaþtýrma öðrencisi ise ( özel
yaklaþým ve program gerektiren
öðrenci ) ;bireysel yapýlan programla
desteklenmeli ve takibi yapýlmalýdýr.
Öðretmenlere yönelik bilgilendirici
seminer, eðitim programlarý
zenginleþtirilmelidir.”
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YURT DIÞI : 60 € Euro (Yýllýk)
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TR.860001000180319993575001
Önemli gün, hafta ve konularla ilgili olarak gazetemize köþe yazýsý
gönderen köþe yazarlarýmýz ücret almadan yazýlarýný yazmaktadýr.
Gazetemizde yayýnlanan tüm yazýlarýn yasal sorumluluðu yazarýna aittir.
Gazetemize gönderilen yada bizzat verilen yazý ve resimlerin
yayýnlanmasý ve geriye iade edilmesi zorunluluðu yoktur.
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KOLAYLI:
GAZETECÝLER,
10 OCAK 1961'DEN DAHA ÝYÝ HAKLARA SAHÝP DEÐÝL…
Türkiye Gazeteciler
Bilindiði gibi 10 Ocak 1961, basýnda kurumlarýn baþýnda gelmektedir. Halkýn yayýnlanmadý.
Konfederasyonu Genel Baþkaný Nuri
Kolaylý, “Ülkemiz medya alanýnda
kapsamlý bir deðiþime, yenilenmeye
ihtiyaç duyulmaktadýr” dedi.
Medya sektörünün ekonomik
açýdan zor bir dönemden geçtiðini
belirten Kolaylý, “10 Ocak Çalýþan
Gazeteciler Dayanýþma Günü”
nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada,
basýnýn sorunlarýna ve çözüm
önerilerine dikkat çekti.
TGK Genel Baþkaný þöyle devam
etti:
“10 Ocak Dayanýþma Günü
nedeniyle, çözüm bekleyen
sorunlarýmýzý kamuoyuyla paylaþmak
istiyoruz. Çünkü sektörümüzde
yaþanan sorunlarýn bir an önce
çözümlenmesi, demokrasimizin
geliþmesi açýsýndan büyük önem
taþýmaktadýr.
Basýn özgürlüðünden basýnda
çalýþma koþullarýna, mesleki
standartlardan yasal düzenlemelere
kadar bir dizi yenilik, geniþ katýlýmlý
çalýþtaylar dizisi ile belirlenmeli ve
zaman geçirilmeden uygulamaya
konulmalýdýr.

çalýþanlarýn haklarýna iliþkin 212 sayýlý
yasanýn uygulanmaya baþlandýðý
gündür. Bu yasa, basýn emekçilerinin
sigortalý çalýþmasýný, iþten çýkarýlmalarý
durumunda ihbar ve kýdem
tazminatlarýnýn ödenmesini, yýllýk ve
haftalýk olmak üzere belirlenen
tarihlerde izin yapmalarýný ve belki en
önemlisi de gazetecilik faaliyetlerini
özgürce yürütmelerini güvenceye
baðlamaktaydý.
Ancak günümüzde meslektaþlarýmýz
çalýþma ve yaþama koþullarý ile
mesleki yeteneklerini geliþtirme ve
mesleklerini özgürce yapma olanaklarý
bakýmýndan 10 Ocak 1961'den daha
iyi haklara sahip deðildirler. Bu
nedenle meslektaþlarýmýz açýsýndan bir
bayramdan da söz edemeyiz. Hep
tekrarladýðýmýz gibi 10 Ocak'lar ve 24
Temmuz'lar bizim için bayram günü
deðil, dayanýþma günleridir.
Unutulmamalýdýr ki; Basýn
özgürlüðü ve basýn özgürlüðünü de
kapsayan ifade özgürlüðü, çaðýmýzda
demokratik yaþamýn olmazsa
olmazýdýr. Özgür basýn, demokrasinin
yaþamasýný ve geliþmesini saðlayan

sesi olma görevini üstlenen baðýmsýz
ve özgür basýn, düþünce özgürlüðünün
de en etkili aracýdýr. Çaðdaþ
demokratik toplumlarda halkýn haber
alma hakký basýn ve ifade özgürlüðüyle
mümkündür. Aydýnlýk yarýnlara
ulaþmak istiyorsak basýnýn sorunlarýný
elbirliði ile çözümlemeliyiz.
10 Ocak Basýn Bayramý'ný gerçek
anlamýyla kutlayabileceðimiz günlere
elbirliðiyle ve en kýsa zamanda
ulaþmak umuduyla meslektaþlarýma
saygý ve sevgilerimi sunarým.”
10 OCAK'IN TARÝHÇESÝ
5953 sayýlý basýn çalýþanlarýnýn
haklarýný düzenleyen yasa, 10 Ocak
1961 tarihli 212 sayýlý yasa ile getirilen
deðiþikliklerle basýn sektöründe
çalýþanlarýn özlük haklarýnda çok
önemli kazanýmlar saðladý. Bu
kazanýmlar, dönemin Türkiye
Gazeteciler Sendikasý ve basýn
örgütleri tarafýndan “bayram” olarak
kabullenildi.
Ne var ki, basýn iþverenleri yasayý
protesto etti ve gazetelerini
çýkarmama kararý aldýlar. 3 gün süre ile
5 büyük gazete, iþverenlerin kararý ile
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Gazeteciler, okuru gazetesiz
býrakmamak amacýyla Türkiye
Gazeteciler Sendikasý çatýsý altýnda
kenetlendiler ve “Basýn” adý altýnda
gazete yayýnladýlar.
Gazete yöneticisinden, üretimin her
aþamasýnda görevli emekçiye kadar
tüm basýn çalýþanlarýnýn sendika çatýsý
altýnda kenetlenmeleri, gazete
sahiplerinin direniþini kýrdý. 212 sayýlý
yasa böylece yürürlüðe girdi ve yaygýn
uygulama alaný kazandý.
Ancak, özellikle 1990 sonrasý
dönemde ve basýndan medyaya
dönüþüm sürecinde, sermayenin
sektöre girmesiyle bu kazanýmlar
“uygulamada” tek tek elden çýktý.

SERVÝS OTOBÜSÜNDE
YANGIN PANÝÐÝ

T.C.
SÝMAV
(SULH HUKUK MAH.) SATÝÞ MEMURLUÐU
2018/33 SATIÞ
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Kütahya ili Simav ilçesi Yeni Mahalle Edek Mevkii 741 Ada 5 Parsel sayýlý
taþýnmaz tapu kayýtlarýnda "Arsa" vasfýyla 437,73 m2 yüzölçümüyle kayýtlýdýr. Simav Belediyesi
uygulama imar plan sýnýrlarý içerisinde, ayrýk nizam 2 kat müsaadeli konut alanýnda kalmaktadýr.
Simav ilçe yerleþim alaný sýnýrlan içerisindedir. Her türlü belediye ve þehircilik altyapý ve
imkanlarýndan (elektrik, su. kanalizasyon vb) yararlanabilecek konumdadýr. Yola cephesi mevcuttur,
ulaþýmý kolaydýr. Üzerinde herhangi bir yapý bulunmamaktadýr. Boþ arsa vaziyetindedir.
Yüzölçümü
: 437,73 m2
Kýymeti
:80.000,00 TL
KDV Oraný
:%18
1.Satýþ Günü :08/03/2019 günü 10:00 - 10:05 arasý
2.Satýþ Günü :04/04/2019 günü 10:00 - 10:05 arasý
Satýþ Yeri
: Simav Asliye Hukuk Mahkemesi Duruþma Günü
**************************************************************************************************************************************************************************************

Basýn:7

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 rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý
toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile 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. KDV, 1/2 tapu harcý ile
teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellallýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden
ödenir. (Alacaktan rehinli olan alacaklýlarýn satýþ tutan üzerinden rüçhan haklarý 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 müteselsildi mesul olacaklardýr. Ýhale farký
ve temerrüt faizi ayrýca 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 münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý,
baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/33 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze
baþvurmalarý ilan olunur.
(ÝÝK.m.126)
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.

Kütahya, Evliya Çelebi Mahallesinde iþçi servisinin
motor kýsmýnda çýkan yangýna itfaiye müdahale etti.
Olay, sabah erken saatlerinde Evliya Çelebi
Mahallesinde meydana geldi. Fabrika iþçilerini taþýyan
servis otobüsünün motor kýsmýnda bilinmeyen bir sebepten
dolayý yangýn çýktý. Alevleri fark eden sürücü aracý yol
kenarýna çekip itfaiyeye haber verdi. Kýsa sürede olay
yerine gelen itfaiye ekipleri yangýn büyümeden söndürüp
soðutma çalýþmasý yaptý.
Olayda yaralanan olmadý.

EMNÝYET KEMERÝNÝ TAK
HAYATA BAÐLAN
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Her Yaþta Kalbi Korumak Ýçin Bunlara Dikkat Edin!
Tüm dünyada yaþamý tehdit eden saðlýk sorunlarý
arasýnda ilk sýrada yer alan kalp hastalýklarý, anne
karnýndan baþlayarak yer yaþ grubunda görülüyor.
Yeni doðan her bin bebeðin yaklaþýk 8’i doðuþtan kalp
hastalýðý ile dünyaya geliyor.
Eriþkin dönemde ise geçmiþte ileri yaþ hastalýðý olarak
kabul edilen kalp hastalýklarý; yaþam kalitesini olumsuz
etkileyen koþul, beslenme, egzersizden uzak hareketsiz
yaþam ve yoðun strese baðlý olarak gençlerde de sýklýkla
ortaya çýkabiliyor. Yaþamýn her evresinde saðlýklý bir kalbe
sahip olmak için ise koruyucu önlemler almak büyük önem
taþýyor.
Memorial Ataþehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi
Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Azmi Özler kalp saðlýðýný
korumak için dikkat edilmesi gerekenler hakkýnda bilgi
verdi.
Risk faktörlerinden korunun
Kalp damar hastalýklarý açýsýndan genetik geçiþ önemli bir
nedendir. Ancak bu faktör tek baþýna kalp hastalýðýna
neden olmamaktadýr. Genetik geçiþi kötü olmasýna
raðmen doðru beslenen, egzersiz yapan ve sigara
kullanmayan kiþilerde kalp hastalýðý görülmeyebilir. Tam
tersi, genetik geçiþi iyi olan kiþiler de düzensiz ve saðlýksýz
beslenir, hareketsiz yaþamý benimser ve sigara içerse kalp
damar hastalýðýna yakalanma riski artar. Kalp damar
hastalýklarýndan korunmak büyük oranda kiþinin elindedir.
Çocuklarý enfeksiyonlardan koruyun
Çocukluk çaðýnda kalp hastalýklarýna karþý önlem almak
için ebeveynler öncelikle çocuklarýný enfeksiyonlardan
korumalýdýr. Bu dönemde kalp için tehlike yaratabilecek en
önemli problem akut eklem romatizmasý denilen “Beta
hemolotik streptokok”larla oluþan mikrobik bir hastalýktýr.
Bu mikrop boðazda anjin þeklinde baþlar ve daha sonra
eklemlere ulaþýr ve asýl büyük hasarý kalpte yapar. Erken
taný konulmamýþ ve tedavisi uygun bir þekilde yapýlmamýþ
enfeksiyonlar; kalp zarý iltihabi, kalp adalesi iltihabý ve
özellikle kalp kapak hastalýklarýna neden olabilir.
Kan þekeri ve tansiyonunuzu kontrol altýnda tutun
Halk arasýnda þeker olarak bilinen diyabet ile tansiyon
ikilisi, kalp damar hastalýklarý oluþumunu tetikleyen önemli
etkenlerdir. Yapýlan çalýþmalar diyabet hastalýðýnýn
çoðunlukla çocukluk ve gençlik yýllarýnda ortaya çýktýðýný
göstermektedir. Aþýrý kilo, kötü beslenme, insülin direnci
gibi durumlar kalp damarlarýný, diyabet hastalýðý daha
klinik olarak ortaya çýkmadan etkilemektedir. Kalp damar
hastalýklarýnýn oluþumunu tetikleyen diðer bir hastalýk da
tansiyon yüksekliðidir. Tansiyonun kontrol altýnda tutulmasý
kalp damarlarýnýn korunmasý bakýmýndan önemlidir.
Kalbin tolere edebileceði þekilde kilonuzu koruyun
Kilonun, vücudun tolere edebileceði bir oranýn üzerine
çýkmasý baþta kalp ve damarlar olmak üzere tüm organlarý
zorlanmaya baþlar. Fazla kilo, saðlýk için her zaman bir
dezavantajdýr. Ýdeal kilonun belirlenmesi ve bu kilonun
korunmasý bu nedenle çok önemlidir. Kilo kontrolünde
uygulanabilecek en basit yöntem, tüketilen yiyecekleri
yarýya indirmek ve hareketi iki katýna çýkarmaktýr. Ýdeal
kilonun korunmasý için daha küçük yaþlardan doðru bir
bilinç yaratmak gerekir. Çocuklara küçük yaþlardan
itibaren mümkünse aile içinde ve okul ortamýnda, doðru
beslenme ve egzersiz konularýnda dersler verilmesi ileride
kalp damar hastalýklarýndan korunmada etkili olacaktýr.
Sigara koruyucu hormonlarý yok ediyor
Sigara, kalp damar hastalýklarýnýn artmasýnda önemli bir
etkendir. Sigara kullanýmý özellikle kadýnlarda koruyucu
hormonlarý yok ettiði için menopoza kadar þanslý olan
kadýnlarýn sigara tüketmesi bu þansýný ortadan
kaldýrabilmektedir. Çoðunlukla ergenlik döneminde merak
ve özenti ile baþlanan sigara, kalp damar saðlýðýný tehdit
etmektedir.
Kalp dostu öneriler
- Fast food yiyeceklerden uzak durun
- Karbonhidratý fazla tüketmeyin
- Kalp dostu bir kahvaltý ile güne baþlayýn
- Kolesterol dengenizi koruyun
- Þeker ve tuzdan uzak durun
- Tansiyon ve þeker probleminiz varsa mutlaka tedavi olun
- Her gün yarým saat yürüyüþ yapýn
- Düzenli uyku uyumaya çalýþýn
- Stresle baþ etmeyi öðrenin
- Elektromanyetik alanlardan uzak durun
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ÝLAN
T.C.
SÝMAV
(SULH HUKUK MAÝL) SATIÞ MEMURLUÐU
2017/37 SATIÞ
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Kütahya ili Simav ilçesi Hisarardý Mahallesi Çavdýr Yolu Mevkii 567 Ada 3
Parselde kayýtlý taþýnmaz tapu kayýtlarýnda "Arsa" vasfýyla 206,00 ný2 yüzölçümüyle kayýtlýdýr.
Simav Belediyesi uygulama imar planý içerisinde oiup ayrýk nizam 4 katlý konut alanýnda
kalmaktadýr. Her türlü belediye altyapý ve imkanlarýndan faydalanabilecek konumdadýr. Ticaret
Lisesi yakýnýnda. Akbaldýr Spor Tesislerinin karþýsýndadýr. Yerleþim alaný içerisindedir. Çevresinde
yapýlaþmalar mevcuttur. Merkezi konumda, yola cephesi mevcut olup ulaþýmý kolaydýr. %0-2 düz ve
düze yakýn derecede hafif eðime sahiptir. Parsel üzerinde herhangi bir yapý ve aðaç
bulunmamaktadýr. Boþ arsa vaziyetindedir.
Yüzölçümü
: 206,00 m2
Kýymeti
:160.000,00 TL
KDV Oraný
18
t. Satýþ Günü : 08/03/2019 günü 10:30 - 10:35 arasý
2. Satýþ Günü : 04/04/2019 günü 10:30 - 10:35 arasý
Satýþ Yeri
: Simav Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi Duruþma Salonu
***************************************************************************************************************************************************************************************

2 NO'LU' TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Kütahya ili Simav ilçesi Hisarardý Mahallesi Çavdýr Yolu Mevkii 567 Ada 4
Parselde kayýtlý taþýnmaz tapu kayýtlarýnda "Arsa" vasfýyla 223,00 m2 yüzölçümüyle kayýtlýdýr.
Simav Belediyesi uygulama imar pllaný içerisinde ayrýk nizam 4 katlý konut alanýndadýr. Belediyenin
her türlü altyapý ve imkanlarýndan faydalanabilecek konumdadýr. Ticaret Lisesi'ne yakýndýr. Ýlçe
Akbaldýr Spor Tesislerinin karþýsýndadýr. Yerleþim alaný içerisindedir. Çevresinde yapýlaþmalar
mevcuttur. %0-2 düz ve düze yakýn derece hafif eðimlidir. Merkezi konumda, yola cephesi mevcut
olup, ulaþýmý kolaydýr, köþe parseldir. Üzerinde herhangi bir yapý ve aðaç bulunmamaktadýr. Boþ
arsa durumundadýr.
Yüzölçümü
: 223.00 m2
Kýymeti
: 1 70.000.00 TL
KDV Oraný
:%18
1.Satýþ Günü
: 08/03/2019 günü 10:55 - 11:00 arasý
2.Satýþ Günü
: 04/04/2019 günü 10:55 - 11:00 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 rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý
toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile 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 % 2()'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. KDV, 1/2 tapu harcý ile
teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellâllýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden
ödenir. (Alacaklarý rehinli olan alacaklýlarýn satýþ tutan 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 yatýmýamak 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 gömýüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý,
baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/37 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze
baþvurmalarý ilan olunur. 10/01 '2019
(ÝÝK m. 126)
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu ömek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.
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KIÞ SOÐUKLARINDA BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝ

Soðuk kýþ günlerinde bünyeyi korumak her
zamankinden daha zor oluyor. Peki, güneþ
ýþýðýnýn daha az görüldüðü bugünlerde kendimizi
ve çocuklarýmýzý nasýl koruyacaðýz?
Malum mevsim kýþ, havalar çok soðuk. Kat
kat giyinmek bile bir yere kadar. Bu aylarda
doðru beslenmenin önemi iki kat artýyor. Güneþ
ýþýðýnýn daha az görülmesi nedeniyle vücudun
bütün sistemleri zayýflýyor ve metabolizma
yavaþlýyor. Bu da baðýþýklýk sistemini, kalpdamar yollarýný, kan þekerini ve kiloyu olumsuz
yönde etkiliyor. Kýþ aylarýnda daha çabuk kilo
alýnmasýnýn ve sýk aralýklarla hastalanmanýn
sebebi de bundan kaynaklanýyor.
“Her gün bir avuç pikan cevizi baðýþýklýk
sistemini güçlendirir”

Hemen her þeyde olduðu gibi, bu mevsimde
kendimizi korumanýn yolu da doðru
beslenmeden geçiyor. Özellikle kýþýn baðýþýklýk
sistemini güçlendirmede kuruyemiþlerin katkýsý
yadsýnamaz. Bu havalarda kuruyemiþ
tüketmenin önemini Beyin Cerrahý Doçenti
Dr.Tufan Cansever'e sorduk. Doðru beslenmenin
her mevsimde öneminin altýný çizen Cansever,
konuyla ilgili: “Pikan cevizi; 19 farklý vitamin ve
mineralin yaný sýra, çinko, kalsiyum,
magnezyum, selenyum, demir ve manganez
içerir. Diðer kabuklu yemiþlere oranla yüksek
antioksidana sahip bu ürün baðýþýklýk sistemini
güçlendirmede önemli rol oynar. Her gün bir
avuç tüketilmesi bünyeyi olumlu yönde etkiler”
dedi.
ZAYÝ
Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdürlüðü'nden almýþ olduðum Diplomamý
kaybettim.
Hükümsüzdür.
Ýbrahim ÖZYURT
Hisarbey Köyü - SÝMAV
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KÖSE, “KÜTAHYA BASINI FEDAKÂRCA ÇALIÞIYOR”
Eðitim-Bir Sen Kütahya 1 Nolu Þube
Baþkaný Fatih Köse Kütahya Gazeteciler
Cemiyeti Baþkaný Erkan Saðlam'ý ziyaret etti.
Köse, Kütahya basýnýn fedakar bir þekilde
halkýn haber alma özgürlüðünü yerine
getirdiklerini söyledi.10 Ocak Çalýþan
Gazeteciler günü nedeniyle Eðitim-Bir Sen
Kütahya 1 Nolu Þube Baþkaný Fatih Köse
Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Erkan
Saðlam'ý ziyaret etti. Köse, ziyarette Kütahya
basýnýn fedakar bir þekilde çalýþma örneði
sergilediðini söyledi. Köse, “Kütahyalý gazeteci
kardeþlerimiz halkýn haber doðru ve tarafsýz
haber alma ilkesi doðrultusunda fedakarca
çalýþýyor. Bizlerin her zaman yanýnda olan
Kütahyalý basýn mensuplarýnýn 10 Ocak
Çalýþan Gazeteciler Gününü kutluyorum”
diyerek Baþkan Saðlam'a hediye takdiminde
bulundu. Kütahya Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný Erkan Saðlam ise nazik ziyaretten
dolayý Fatih Köse'ye teþekkür etti.

YENÝDEN REFAH’TA ÝL BAÞKANI “YAMAN”

Merhum Necmettin Erbakan'ýn oðlu Fatih Erbakan tarafýndan kurulan Yeniden Refah Partisinin
Kütahya il baþkanlýðýna Mustafa Yaman atandý.
Geçtiðimiz ay kuruluþu açýklanan ve çalýþmalarýna baþlayan Yeniden Refah Partisinde il baþkanlarýnýn
atamalarý da aralýksýz sürüyor. Bu kapsamda Kütahya Ýl Baþkanlýðýna Genel Baþkan Dr. Fatih
Erbakan Mustafa Yaman atandý. Yaman'a rozetini Fatih Erbakan takarken, yeni görevlerinde
baþarýlar diledi. Geçtiðimiz yýllarda Necmettin Erbakan'ýn kuruculuðunu yaptýðý Refah Partisi, Fazilet
Partisi ve Saadet Partisinde ilçe baþkanlýðý görevleri yapan Yaman, bundan sonra ise Yeniden Refah
Partisi Kütahya Ýl Baþkanlýðý görevlerinde bulunacak. Yaman'ýn yeni yönetimini kurarak kamuoyuna
açýklamasý bekleniyor.

MEVLANA

AYDIN
OSGB

HAC ve UMRE MALZEMELERÝ

AYDIN
ÝÞ GÜVENLÝÐÝ VE ÝÞ SAÐLIÐI HÝZMETLERÝ
TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

Seccade Çeþitleri
Yazma,
Eþarp ve
Þal Çeþitleri
Ýhram,
Esans,
Kýna ve
Sürme Çeþitleri
Ferace
Pardüsü ve
Elbise Çeþitleri
Dini Kitaplar

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

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...

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
17/60
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RÜZGÂRIN
KIZLARINA
BAÞKAN
ÖZKAN'DAN
ZÝYARET

ÜLKÜ OCAKLARI BÝNASI
YENÝLENDÝ

Simav Belediye Baþkaný Süleyman Özkan, Kocaeli ilinde
yapýlan Okullar Arasý Kros Grup Yarýþmalarýnda
3 bin metre genç bayanlar kategorisinde gurup birincisi
Sýla Ata ve gurup ikincisi olan Büþra Güney'i söz verdiði
Eynal Kaplýcalarý kampýnda ziyaret etti.
Simav Belediyesi Atletizm Antrenörü Yýldýray Kaya
gözetiminde bugün (15 Ocak) Antalya'da yapýlacak olan
Türkiye Þampiyonasýna hazýrlanan halkýn “Rüzgarýn kýzlarý”
olarak adlandýrdýðý Simav'ýn umudu genç atletler zamanlarýnýn
büyük bölümünü kar ve soðuk havaya raðmen Eynal
Kaplýcalarýnda antrenman yaparak geçiriyor.
Bugüne kadar elde ettikleri baþarýlarla Simav'ýn adýný
Türkiye'ye duyuran genç atletleri Eynal kaplýcalarýnda yemek
molasýnda ziyaret eden Simav Belediye baþkaný Süleyman
Özkan, “Sizler her ne kadar bireysel olarak çeþitli baþarýlar elde
etseniz de baþarýlarýnýzýn Simav için olduðunu ben ve halkýmýz
çok iyi biliyoruz. Antrenörümüz Yýldýray Kaya ile yeni baþarýlara
hazýrlandýðýnýz bu kampýn ardýndan sizlere Antalya'da
katýlacaðýnýz Türkiye Þampiyonasýnda yürekten baþarýlar
diliyorum” dedi.
Simav'ýn umut vaat eden genç atletleri Sýla Ata ve Büþra Güney
ise Simav Belediyesini her zaman sporun ve sporcunun dostu
olarak gördüklerini belirterek, “Elde ettiðimiz baþarýlarda Simav
Belediyesinin ve þahsýnýzýn büyük katkýlarý var. 15 Ocakta
katýlacaðýmýz yarýþmalarda da elbette sizin katkýlarýnýz olurken
bizim hedefimiz de Simav'ýn adýný en iyi þekilde duyurmak
olacaktýr. Verdiðiniz desteklere ve yanýmýzda oluþunuza
teþekkür ederiz” dediler.
Haber: Þerif Erel

Belediye Baþkaný
Süleyman Özkan

Simav Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür
Derneði binasý yenilendi.
Ülkü Ocaklarý ilçe Baþkaný Eray Efe'nin
Belediye Baþkan Aday Adayý için istifasýndan
sonra göreve gelen eðitimci Mustafa Köse
dernek binasýný yeniledi.
Dernek binasýnda ülkücü þehitler Hüseyin
Gürlekli Okuma Salonu, Mehmet Türkavcý
orta Öðretim Odasý, Fýrat Yýlmaz Çakýroðlu
Üniversite Odasý, Abdullah Buðra Koçlar
Seminer Salonu, Yönetim Kurulu Odasý ve
toplantý odasý yer alýyor.
Yaklaþýk 1 aydýr kapalý bulunan Simav Ülkü
Ocaklarý Eðitim ve Kültür
Derneðiyenilendikten sonra dualarla hizmete
baþladý.
Ülkü Ocaklarý Baþkaný Mustafa Köse, “1 ay
önce ocakta bir tadilata giriþelim istedik.
Ocaðýn her yerini þartlar ölçüsünde yeniledik.
Çok þükür yeniden ocaðýmýzý faaliyete
geçiriyoruz. Ocaðý faaliyete geçmesi sizin

eseriniz. Sað olun bizi hiç yalnýz
býrakmadýnýz. Maddi ve manevi her zaman
yanýmýzda oldunuz. Sizlerin varlýðý bize her
zaman güç vermiþtir güç vermeye devam
edecektir. Ocak bizim kutsalýmýz. Kutlu
dergâhýmýz. Sýkýntýlý günlerde de Ocakta
güzel günlerde de ocakta bir araya geldik.
Ocaðýn çayý bir baþka olur. Dolayýsýyla kutlu
dergâhýmýzý daha güzel hale getirelim istedik.
En herkese teþekkür ediyorum. Ocaðýmýz
hayýrlý uðurlu olsun” dedi.
Daha sonra hocalar tarafýndan okundan
Kur'an-ý kerim tilaveti ve dualarla Simav Ülkü
Ocaklarý Eðitim ve Kültür Derneði faaliyetine
baþladý.
Simav Ülkü Ocaðý binasýnda düzenlenen
etkinliðe Milliyetçi Hareket Partisi Simav Ýlçe
Baþkaný Nedim Demir, MHP Belediye
Baþkaný Aday Adayý Eray Efe, çok sayýda
dernek üyeleri ve vatandaþlar katýldý.
Haber: Kemal Yalçýn
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Simav Vizyon Gençlik Merkezi tarafýndan yayýmý sürdürülen
ilçenin tek sosyal ve kültürel yayýn organý 'BALKON' 4.yýlda
4.sayýsýný okuyucularýyla buluþturdu.
Son sayýsýnda çaðdaþ bir mizampaj ve tasarýmla göz dolduran 40
sayfalýk BALKON, sayfalarýnda yer verdiði makale, röportaj,
mülahazalar, araþtýrma sonuçlarý ile okuyucusundan tam not aldý.
Simav Vizyon Gençlik Merkezi yöneticisi ve BALKON'un editörü olan
Abdullah Emre Çetiner'in genç ve umut vaat eden arkadaþlarýyla
hazýrladýðý BALKON, sayfalarýnda konuk ettiði isimlerle de öne
çýkýyor.
Türkiye'de genel manada yaþanan basýn-yayýn sektöründeki
ekonomik sýkýntýlarýn BALKON'u da etkilediðini, buna raðmen 4.yýlda
4.sayýya ulaþtýklarýný gazetemize genç arkadaþlarýyla birlikte yaptýðý
son ziyaretinde ifade eden Çetiner, sosyal, kültürel ve edebiyatý ön
planda tutan bir derginin Simav'da yayýn hayatýný sürdürme
mücadelesinde olduklarýný, BALKON'u anlamanýn tek yolunun ise
onu okumak olduðunu gazetemize anlattý.
Simav Kaymakamý Türker Çaðatay Halim'in yöneltilen 20 soruyu
yanýtladýðý, ilçenin adeta “Hafýz Yetiþtiricisi” olan Hafýz Hasan Takak
ile yapýlan röportaj, kütüphanelerin önemini anlatan makaleler ve
daha bir çok konuda yazýlarýn yer aldýðý BALKON'da Simav'ýn Sesi
Gazetesi olarak genel yayýn yönetmenimiz Mustafa Arýgümüþ ile
yapýlan bir röportaj da yer alýyor.
Haber: Kemal Yalçýn

