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meþru olmak
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her fikre
hürmet ederiz.
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METRUK BÝNALARA DÝKKAT!

Son haftalarda Simav'ý da etkisi altýna alan yoðun kar ve
ardýndan da yaðmurlar ilçede hayatýn akýþýný olumsuz
etkilerken cadde ve sokak aralarýnda bulunan bazý metruk
evlerin çökme tehlikesiyle karþý karþýya kaldýðý görüldü.
Son 15 gün boyunca Simav ve çevresinde hatta iç Ege'de etkili olan kar ve
saðanak yaðýþlar günlük hayatý olumsuz etkilerken kar ve yaðmur yaðýþlarý
nedeniyle tescilli ya da eskiyen halleriyle birer harabeye dönen ahþap
konutlar kendiliðinden yýkýlma tehlikesiyle karþý karþýya.
Simav'da yaklaþýk 7-8 yýl öncesinde bazý ahþap binalarýn Kültür ve Tabiat
Varlýklarý Koruma Bölge Müdürlüðünce tescillenmesi, bina sahipleri ya da
mirasçýlarý tarafýndan tescillerin kaldýrýlmasý yönünde giriþimler ve hukuk

Cuma Mahallesi,
Ýtfaiye yakýnýnda,
Þeyh Bedrettin
(Haylaz Paþa) Camisi
yanýnda haberimize
konu metruk
binalardan birisi
görülüyor. Çarþamba
günleri kurulan
pazarda bu ev önemli
bir tehdit
oluþturmaktadýr
mücadelelerinden geride kalan söz konusu ahþap binalar Simav
Belediyesinin emniyet þeridi içine almasýna raðmen yakýnýndan geçen
vatandaþlar ve araçlar açýsýndan tehlike oluþturduðu ifade edildi.
Vatandaþlarýn bu binalarla ilgili kaygýlarý devam ederken binalarda
durulmadýðýndan adeta terk edilmeleri, duvarlarýnýn yýkýlmasýna, çatýlarýnýn göçmesine en büyük etken. Kar ve yaðmur yaðýþlarý da ahþap
binalarda yeni hasarlara neden olunca yýkýlma tehlikesiyle karþý karþýya
kalan metruk binalarýn en kýsa sürede yýktýrýlmasýný ya da tamir edilmesini isteyen vatandaþlar, “Simav'da bu tip binalar ya yýkýlmalý ya da
tamiri yapýlmalý. Bina göçüp de can ve mal zararý yaþanmadan yetkililer
ve binalarýn yasal sahipleri gerekeni yapmalý. Emniyet þeridi oluþturmak,
bazý uyarýcý tabelalar asmak sorunu çözmez” dediler. Haber: Þerif Erel

KUÞU BELEDÝYE BAÞKAN ADAYI AKTAY

MÝLLETVEKÝLÝNDEN ÝTFAÝYE ÝSTEDÝ

Kuþu Nurullah Bayram Ýlk ve Ortaokulu müdürü iken Kuþu'nun
beldeliðini yitirmesiyle muhtar olarak da görev alan Feridun Aktay,
Kuþu'nun mahkeme kararýyla beldeliðini yeniden kazanýp 31 Martta
Kuþu'da da belediye baþkanlýðý seçimlerinin yapýlmasýnýn açýklanmasý
yýllarýn eðitimcisini AK Parti'den Kuþu Belediye Baþkaný Adayý olarak
açýklanmasýna yol açtý.
Önceki akþam AK Parti Simav'da ilçeye baðlý 6 beldenin belediye
baþkaný adayýnýn açýklanmasý sýrasýnda söz alan Kuþu'nun AK parti
Belediye Baþkan Adayý Aktay, son günlerde bölgede yaþanan konut
yangýnlarýný öne sürerek Kuþu beldesi için yine bir itfaiye aracýna ihtiyaç
olduðuna dikkat çekti.
Bir süre önce Simav ve çevresinde yaþanan yoðun kar yaðýþýnda
Kuþu'nun Kaya Mahallesinde Emin ve Yaþar Dinçer'e ait 2 katlý ahþap
binada baca yangýný yaþandýðýný vatandaþlarýn evsiz kalýp 3 de
büyükbaþ hayvanýnýn telef olduðunu hatýrlatan Aktay, Devamý sayfa 2’de

Ahmet Kulat

Feridun Aktay

KÜTAHYA EÐÝTÝMDE BAÞARIYI YAKALADI
Yükseköðretim Kurulunca (YÖK) 2018-Yükseköðretim Kurumlarý Sýnavý'na (YKS) baþvuran
ve bunlardan üniversiteye yerleþenlerin verilerinden yararlanýlarak il ve bölgeler bazýnda
yükseköðretime geçiþ hareketliliðinin incelendiði rapor yayýmlandý. Söz konusu YÖK
raporuna göre Kütahya merkez, Simav ve diðer ilçeler üniversiteye giriþ sýnavý baþarýsýnda
Türkiye'nin 81 ili arasýnda 29. sýrada.
Kütahya Milli Eðitim Müdürlüðü'nün eðitim alanýnda baþarýya odaklý çalýþmalarý meyvelerini
vermeye baþladý. Kütahya, üniversitelere yerleþtirmeler baz alýndýðýnda 81 il içinde 51 ili
geride býrakarak 29'ncu sýraya yerleþti.YÖK tarafýndan, yükseköðretime geçiþ
hareketliliðinin il ve bölgeler bazýnda incelendiði “2018 YKS Yükseköðretime Geçiþte ÝlBölge Baþarýlarý ve Nüfus Hareketliliði Raporu” paylaþýldý. Raporda, 2018-YKS'ye baþvuran
2 milyon 381 bin 412 ve bunlarýndan üniversiteye yerleþen 857 bin 232 adayýn
yükseköðretime geçiþ hareketliliðinin il ve bölgelere göre daðýlýmýný gösteren veriler yer aldý.
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TBB’DE EÐÝTÝM ÞÖLENÝ KUÞU BELEDÝYE BAÞKAN ADAYI AKTAY
MÝLLETVEKÝLÝNDEN ÝTFAÝYE ÝSTEDÝ

Türkiye Barolar Birliði Baþkaný
Av. Prof. Dr. Metin Feyzioðlu
Türkiye Barolar Birliði Eðitim
Merkezi tarafýndan, 20 Ocak
2019 Pazar günü düzenlenen
ve yetkin bir eðitim kadrosu
tarafýndan verilen “Anlattýrýcý
Soru – Çapraz Sorgu” konulu
özel eðitim semineri, iki
salonu da dolduran
avukatlarýn yoðun ilgi ve
katýlýmýyla gerçekleþtirildi.
***
Açýþ konuþmasýný Türkiye Barolar
Birliði Baþkaný Av. Prof. Dr. Metin
Feyzioðlu’nun yaptýðý seminerin
eðitmen kadrosunda; Prof. Dr.
Feridun Yenisey, Prof. Dr. Ayþe
Nuhoðlu, Prof. Dr. Durmuþ Tezcan,
Dr. Fahri Gökçen Taner, Dr. Öðr.
Üyesi Hakan Kýzýlaslan, Yargýtay
19. Ceza Dairesi Üyesi Dr. Ýhsan
Baþtürk, Askeri Yargýtay Onursal
Baþkaný Fahrettin Demirað, Av. Dr.
Salih Oktar ve Av. Alim Mert yer
aldý.
Moderatörlüðünü; TBB Eðitim
Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av.
Turgay Demirci’nin üstlendiði
seminerde teorik eðitimin yaný sýra
uygulamalý eðitim de verildi.
Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Av.
Prof. Dr. Metin Feyzioðlu, eðitimin
açýlýþýnda yaptýðý konuþmada,
yýllar öncesinde “Anlattýrýcý Soru –
Çapraz Sorgu” konusunun bu
kadar önemli olduðunun
anlaþýlmadýðýný söyleyerek,
“Soruyu hakim sorardý, cevabý
hakim yönlendirirdi, cevabý
anladýðý gibi yazdýrýrdý, Yargýtay da
bu tutanaða göre denetlerdi. Biz
hep, tanýða soruyu bizim
sorduðumuz bir sistemi hayal
ettik” dedi.
Çapraz sorgunun bir sanat
olduðunu söyleyen Feyzioðlu,
“Avukatlýðýn sanat oluþunun
somutlaþtýðý nokta sanýða ve
tanýða soru sormak. Türk
hukukuna da bakarsanýz, avukatlýk
mesleði ve sanatý der. Bizim
hakimden farklý olarak yaptýðýmýz
hem meslektir, hem sanattýr. Sanat
kýsmý da soru sormada yoðunlaþýr”
dedi.
Feyzioðlu, “Soru sormak ceza
muhakemesinde dünyanýn en riskli
iþidir. Ýþte bu riskli iþ nasýl bir
sanattýr, nasýl uygulanmalýdýr, bunu
öðrenmek için bugün buradayýz”
diye konuþtu.

Sayfa 1’den devam
“O akþam Kuþu halký Kuþu Belediyesine ait itfaiye aracýyla
yoðun kara raðmen yangýna ilk müdahale edenler oldu.
Simav'dan gelen yangýn söndürme araçlarý için karla
kapanan yollar açýlýnca itfaiyeler Kuþu'ya ulaþabildi.
Karacahisar yangýnýna ise yine Belediyemize ait itfaiye
aracý ilk ulaþan itfaiye oldu. Karataþ bölgesi diye
adlandýrýlan Kuþu ve yakýn çevremize ikinci bir itfaiye þart
oldu. AK Parti Kütahya Milletvekilimiz Sayýn Ahmet Tan'dan
ve AK Parti ilçe yöneticilerimizden en kýsa sürede Kuþu
Belediyesine yeni bir itfaiye aracý verilmesini talep
ediyorum. Çünkü bu yeni itfaiye sadece Kuþu için deðil,
yakýn çevremiz içinde hayati önem taþýyor” dedi.
Toplantý sonunda ise yapýlan görüþmelerde AK Parti
Milletvekili Ahmet Tan ile AK Parti Simav Ýlçe Baþkaný
Ahmet Kulat ve Feridun Aktay Kuþu için itfaiye konusunu
ela aldý. Milletvekili Tan, Orman Genel Müdürlüðü
yetkililerini arayarak Simav Orman Ýþletme Müdürlüðü
bünyesindeki bir yangýn söndürme aracýný Kuþu'da
konuþlandýrmasýný istedi. Yapýlan istek Pazartesi gününden

Ahmet Kulat

Feridun Aktay

itibaren uygulanmaya konulmasý teyit edilirken Milletvekili
Tan, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýndan Kuþu Belediyesine bir
itfaiye aracýnýn tahsis edilmesi konusunda gerekli giriþimleri
Haber: Kemal Yalçýn
gerçekleþtirdi.

DPÜ’DEN ÝKÝNCÝ VEFA GECESÝ
Kütahya Dumlupýnar Üniversitesinin düzenlediði Vefa Geceleri
etkinliðinin ikincisinde Kütahya’nýn 14 manevi þahsiyeti anýldý
ve yakýnlarýna ödüller verildi.Hezar Dinari Kültür Merkezi’nin ev
sahipliðinde gerçekleþen ve Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman,
Kütahya Belediye Baþkan vekili Ali Ýhsan Ertaþ, Rektörümüz
Prof. Dr. Remzi Gören, Ýl Jandarma Komutaný J. Alb. Tayfun
Dündar, Rektör yardýmcýlarýmýz Vakýflar Bölge Müdürü Ahmet
Aydýn, Kütahya Ýl Müftüsü Hüseyin Hazýrlar, DPÜ Güzel
Sanatlar Fakültesi Dekanýmýz Prof. Dr. Ahmet Altuncu ve
BESYO Müdürümüz Doç. Dr. Adnan Ersoy’un katýldýðý etkinlik
Rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören in açýlýþ konuþmasýyla
baþladý. Rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören, “Duyguluyum,
tarifsiz bir heyecan yaþýyorum. Bu yüzden, izninizle bir
akademisyen olarak akademik konuþma yapmayacaðým”
diyerek baþladýðý konuþmasýnda þöyle konuþtu:Bu gece,
Kütahya’nýn manevi iklimine dokunan 14 güzel insaný
anacaðýz. Geriye maddi olandan çok manevi miras býrakan bu
þahsiyetlerin hayat hikâyeleri hakkýnda, kýsa denecek sürede
birkaç resim ve anýdan baþka yeteri bilgiye ulaþamadýk.
Aslýnda amacýmýz da zaten, her bir þahsiyet hakkýnda belgesel
hazýrlamak deðil, onlarý hayýr ile yâd etmek, ruhlarýný þad
etmektir. Bu mümtaz þahsiyetlerin yakýnlarýna Vefa Ödülleri
verdiðimiz bu törenleri yapmamýzýn tek nedeni de bu zaten: bu
güzel insanlar unutulmasýn!
“DPÜ OLARAK BU GÜZEL ÞEHRE DEÐER KATMAYA
ÇALIÞIYORUZ”
“Kütahya Dumlupýnar Üniversitesi olarak, havasýný hep
beraber soluduðumuz bu güzel þehre yaptýðýmýz nitelikli
etkinliklerle deðer katmaya çalýþýyoruz” diyen Prof. Dr. Remzi
Gören, “Ýnsanlýða dokunanlarý, örnek yaþamlarýyla insanlýða rol
model olanlarý, Ýnsanlýk Ölmedi dedirtenleri ödüllendirerek
baðrýmýza basýyoruz. Kütahya’yý ulusal ve uluslararasý alanda
temsil edenleri, adýný duyuranlarý Kütahya’ya Deðer Katanlar
olarak ödüllendiriyoruz. Kültür, sanat, spor alanlarýnda
Kütahya’mýza hizmet edenleri, iz býrakanlarý unutmuyor, Vefa
Ödülleri ile anýyoruz. Ýþte bu gece, o gecelerden bir diðeri. Bu
kez manevi dünyamýzýn deðerli þahsiyetlerini anýyoruz.
Nasipse, bir sonraki Vefa Ödüllerini farklý bir baþlýkta veririz”
ifadelerini kullandý.
“KADÝR BÝLEN MÝLLETLER ÝÇERÝSÝNDEN KADRÝ BÝLÝNEN
BÜYÜK ÝNSANLAR ÇIKAR”
Kýymetli bir mütefekkir; “Kadir bilen milletler içerisinden kadri
bilinen büyük insanlar çýkar” demiþtir. Bu sözün sýradan bir söz
olmadýðýný, çok önemli ve anlamlý olduðunu düþünüyorum. Bu
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necip milletin yetiþtirmiþ olduðu kadir kýymet sahibi insanlarý
anmamýzýn, kadri bilinecek insanlarýn yetiþmesine büyük
faydasýnýn olacaðýný düþünüyorum. Bugün, kadir kýymeti
bilinecek insanlarý olduðu gibi, gelecek yýllarda da kadir kýymeti
bilinecek insanlarýn var olacaðýna inandýðým bu þehrin seçkin
topluluðunu saygý ve muhabbetle selamlýyorum. Yüce Allah yar
ve yardýmcýmýz, O’nun kutlu elçisi rehberimiz olsun. Esen
Kalýn, Vefalý Kalýn.
Kütahya Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ali Ýhsan Ertaþ, Agah
Efendi’nin Anadolu türkülerinden örnek vererek baþladýðý
konuþmasýnda, “Bu gece burada anacaðýmýz kiþiler,
Anadolu’da göle maya çalanlarýn devamý niteliðinde
Anadolu’ya maya çalmaya devam ettiler. Kendilerinin amel
defterlerinin kapanmamýþ olmasýný diliyor, bu geceyi
düzenleyen Kütahya Dumlupýnar Üniversitesine ve Rektör
Prof. Dr. Remzi Gören’e teþekkür ediyorum” þeklinde konuþtu.
TORAMAN: KÜTAHYA ANADOLU MEDENÝYETÝNÝN TAÞIYICI
SÜTUNLARINDAN BÝRÝ
Vefa Gecesi’nin DPÜ’nün Kütahya’ya olan sorumluluðunun bir
niþanesi olduðunu belirten ve gecede bulunmaktan dolayý
duyduðu mutluluðu paylaþan Kütahya Valisi Dr. Ömer
Toraman, “Ýnþallah bu etkinliklerin devamý gelir. Bizler yazmayý,
yapýlanlarý kayda geçirmeyi ihmal ediyoruz. Bunlarý not almak,
kaydetmek lazým, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin
arayan ulaþabilsin diye.konuþtu.
Bizim medeniyetimiz çift taraflý: bir tarafý maddi, bir tarafý da
manevi. Bu ruh ve beden dengesinin de tezahürüdür. Kütahya
Anadolu’nun inþa sürecinde memba vazifesi görmüþ bir il.
Bir baþka benzetmeyle medeniyetimizin Anadolu’daki taþýyýcý
sütunlarýndan biri olmuþ bir þehir. Kütahya, maddi ve manevi
alanlarda devraldýðý mirasý bir sonraki nesile aktarma
þuurunda ve sorumluluðunda hemþehriler barýndýrýyor. Bugün
kýymetli büyüklerimizin aziz hatýrasýný yad ediyoruz.
Üniversitemize ve Rektörümüze bu geceden dolayý
teþekkürlerimi sunuyorum” diye konuþtu.
Gecede Kütahya’nýn deðerlerinden olan Mehmet Dumlu,
Abdullah Usluoðlu, Hacý Ali Dalýgül, Mevlevi Akif Dede, Þeyh
Seyfi Efendi, Zadeoðlu Halit Büyüköðüt, Aktakke Halit Soyuöz,
Duagür Halit Temizer, Demir Hafýz Ali Akýn, Nurettin
Çanakoðlu, Hacý Mustafa Önsay, Hacý Hýfzý Emer, Sarý Hoca
Mehmet Ruhi Turan ve Müftü Hafýz Ýbrahim Akgün’ün yakýnlarý
ödülleri protokol üyelerinin ellerinden aldýlar.
Gece, ödül alan ve ödülü sunan tüm katýlýmcýlarýn hatýra
fotoðrafý çektirmesiyle sona erdi.
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ERBAÞ'TAN YAPIMCILARA DUMLUPINAR ÇAÐRISI
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir konuþma
yaparak yapýmcýlara çaðrýda bulunan Milliyetçi
Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet
Erbaþ, “Kurtuluþ Savaþýnda yurdumuzu iþgal
etmek isteyen yedi düvele 'Yurdumuzdan defol
git' dediðimiz yer olan Dumlupýnar'ýn bir filmini
mutlaka yapmak zorundayýz” dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen
'Sinema Filmlerinin Deðerlendirilmesi ve
Sýnýflandýrýlmasý ile Desteklenmesi' hakkýndaki
kanun teklifinin görüþmeleri sýrasýnda grubu adýna
söz alan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaþ,
bakanlýk tarafýndan Kütahya'da 'Film Çekim
Koordinasyon Komisyonu' oluþturulmasýný
isteyerek, “Buradan Sayýn Kültür ve Turizm
Bakanýmýza seslenmek istiyorum. Bu
komisyonlardan birinin de Kütahya'ya kurulmasý
gerekmektedir. Yeraltý ve yerüstü zenginlikleri,
çok özel doða güzellikleri, ormanlarý, su

kaynaklarý, tarihi zenginlikleriyle Kütahya'mýz
oldukça ideal bir film platosu olmaya adaydýr.
Eþsiz güzellikteki Murat Daðýmýz, Domaniç ve
Simav ilçelerimizdeki ormanlarýmýz ve doðal
güzelliklerimiz, þehrin neredeyse her köþesine ve
her ilçesine daðýlmýþ tarihi yapýlarýmýz
Kütahya'mýzý doðal bir cazibe merkezi haline
getirmektedir. Özellikle havaalaný sahnelerinin
ilimiz Zafer Havalimanýnda çekilebileceðini
buradan sektörün tüm paydaþlarýna duyurmak
istiyorum. Türkiye'nin en büyük ve en güzel
havalimanlarýndan birisi olan Zafer Havalimaný
günde sadece bir uçaðýn inip kalktýðý bir
havalimaný olmasý sebebiyle de film çekimleri için
son derece uygundur. Ayrýca film yapýmcýlarýmýzýn
ve Kültür Bakanlýðýmýzýn bu noktada sevgili
Kütahya'mýzý deðerlendireceði ümidiyle buradan
kendilerine bir çaðrýda bulunuyorum; Kurtuluþ
Savaþýnda Yurdumuzu iþgal etmek isteyen yedi

düvele 'Yurdumuzdan defol git' dediðimiz yer olan
Dumlupýnar'ýn bir filmini mutlaka yapmak
zorundayýz” dedi.

KIRDAR BAYRAÐI TOSUN’A DEVRETTÝ
Müstakil Sanayici ve
Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD)
Kütahya Þubesinde
gerçekleþtirilen 4. Olaðan Genel
Kurulun ardýndan Yýlmaz Kýrdar,
baþkanlýk görevini seçime tek liste
olarak giren Ýsmail Tosun'a
devretti.
Hilton Otel'de düzenlenen
MÜSÝAD Kütahya Þubesi 4.
Olaðan Genel Kuruluna CHP
Kütahya Milletvekili Ali Fazýl
Kasap, AK Parti Kütahya Ýl
Baþkaný Ali Çetinbaþ, MHP
Kütahya Ýl Baþkaný Ferhan
Yýldýrým, AK Parti Kütahya
Belediye Baþkan Adayý Ahmet
Sami Kutlu, MHP Kütahya
Belediye Baþkan Adayý Alim Iþýk,
MÜSÝAD Genel Merkez Yönetim
Kurulu Üyesi Abdulsamet Temel,
Kütahya Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný Erkan Saðlam ve çok
sayýda iþ adamý katýldý. Kuran-ý
Kerim tilavetiyle baþlanan genel
kurulda divan baþkanlýðýna Emin
Yüce, divan katip üyeliklerine
Ahmet Saðdýç ve Ahmet
Muhammed Tosun seçildi.
Genel Kurulun ilk
konuþmasýný yapan Yýlmaz Kýrdar,
“11 binin aþan üyesi ve 60 bine
yakýn iþletmeyi temsil eden
MÜSAÝD ve yaklaþýk bir milyon
600 kiþiye istihdam saðlayan, yurt
içinde 86 irtibat noktasý bulunan,
yurt dýþýnda 78 farklý ülkede 208
noktada hizmet veren ülkenin

sorunlarýný görüþ, öneri ve birikimlerini
paylaþýma açan güçlü bir sivil toplum
örgütüdür. Böylesine büyük bir örgütün
bünyesinde bulunduðum için mutluyum. 4
Kasým 2013 tarihinden günümüze kadar
yürüttüðüm bu görevi bana veren
büyüklerime þükranlarýmý iletiyorum. Yeni
yönetime baþarýlar diliyorum” dedi.
Konuþmasýnýn ardýndan Kýrdar'a verdiði
emeklerden dolayý teþekkür plaketi takdim
edildi.
MÜSÝAD Genel Merkez Yönetim Kurulu
Üyesi Abdulsamet Temel ise, “Bugün
Kütahya'dan, Uþak'tan Afyon'dan bir
iþadamýmýz dünyanýn hangi ülkesine gitmek
isterse o ülkede hem MÜSÝAD'ý hem de
ülkemizi temsil eden, iþadamlarýmýzýn
iþlerine yardýmcý olacak birilerini

bulabiliyorlar. 29 yýldýr yýlmadan yorulmadan
ilk günkü heyecaný ile teþkilatýný
gençleþtirerek yolumuza devam ediyoruz.
Yýlmaz Kýrdar'a verdiði hizmetlerden dolayý
teþekkür ediyor, yeni yönetime baþarýlar
diliyorum” ifadelerini kullandý. MÜSÝAD'ýn
Kütahya'da kök salmasýnda Yýlmaz Kýrdar'ýn
çok büyük destekleri olduðuna dikkat çeken
AK Parti Kütahya Belediye Baþkan Adayý
Ahmet Sami Kutlu da, “Ticaret ve üretim
yaparken deðerlerimize uygun bir þekilde
yapmak ve nihayetinde toplumsal geliþimi
saðlamak hedefler arasýnda. MÜSÝAD yerel
yönetimlerin en büyük paydaþlarýndan
birisidir. Yeni yönetime görevlerinde baþarýlar
diliyorum” dedi. Ýþadamlarýnýn devletin
üzerindeki yükü ciddi ölçüde aldýðýný belirten
MHP Kütahya Belediye Baþkan Adayý Alim

ÝLAN

SÝMAV BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN
KARÞIYAKA SEYÝR TERASI KAFE VE ÇAY BAHÇESÝNÝN ÝÞLETME HAKKI KÝRAYA VERÝLECEKTÝR
Simav Belediye Baþkanlýðýndan:
1 - Belediyemize ait Karþýyaka Mahallesi,79 Ada 1 Parsel'de bulunan Karþýyaka Seyir Teras Kale ve Çay Bahçesi Ýþletme
hakkýnýn kiraya verilme ihalesi, Belediyemiz Encümen salonunda 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanunun 45. Maddesine göre Açýk
Teklif (ARTIRMA) Usulü ile yapýlacaktýr.
Sýra
No

1

Kiraya Verilecek Yer
Karþýyaka Mevki 79
Ada 1 Parsel de
bulunan Karþýyaka
Seyir Terasý Kafe ve
Çay Bahçesi

Kiraya verilme süresi

Muhammen Bedel
Aylýk (TL)
(KDV Hariç)

Geçici Teminat

Ýhale Tarihi

Ýhale
Saati

3 yýl + 1 yýl + 1 yýl = 5yýl

500,00-TL

900,00-TL.
+
1.500,00-TL

04.02.2019

14:00

2.1.1.Þartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüðünden 200,00 TL (Ýki Yüz Türk Lirasý) karþýlýðýnda satýn alýnabilir.
2.1.2.Taþýnmazýn yazlýk ve kýþlýk kýsmýndaki tüm tefriþat donaným ve ekipmanlar ihaleyi alan müstecir tarafýndan
karþýlanacaktýr.
2.1.3. Ýhaleye katýlmak isteyenlerin Belediye'ye müracaatý gerekmekte olup; ihale gün ve saatinde Simav Belediye
Encümeninde hazýr bulunmalarý gerekmektedir.
2.1.4. Ýhaleye katýlmak isteyenlerin Belediyemize Þartnamede yazýlý olan belgeleri sunmalarý gerekmektedir.
Basýn:10/1

Iþýk, “Bu alanda MÜSÝAD'ýn aktif rol
aldýðý illerden birisi Kütahya.
Ülkemiz ve ilimiz hepimizin ortak
deðeri. Ne kadar iyi olursa, iþ
dünyamýz ne kadar istihdam
saðlarsa sosyal barýþa ve ülkenin
geleceðine ciddi yatýrým yapmýþ olur.
Sanayi sektörü bir ilin lokomotif
sektörüdür. Sanayi ile birlikte diðer
sektörlerde geliþecektir. Kütahya'nýn
ciddi bir potansiyeli var. Bu
potansiyeli hep birlikte istihdama
dönüþtürecek çalýþmayý
gerçekleþtiririz” diye konuþtu.
Konuþmalarýn ardýndan yapýlan
seçime tek liste olarak giren Ýsmail
Tosun MÜSÝAD Kütahya Þubesinin
yeni baþkaný seçildi.
'HEDEFÝMÝZ ÝTHAL EDÝLEN
ÜRÜNLERÝ KÜTAHYA'DA
ÜRETMEK'
Genel kurulda katýlýmcýlara
seslenen MÜSÝAD Kütahya Þube
Baþkaný Ýsmail Tosun, “Bu kutlu
görevi bana layýk gördükleri için
baþta genel merkezimiz olmak üzere
üyelerimize teþekkür ediyorum.
MÜSÝAD Kütahya baþkaný
olarak en büyük arzum, genel
merkezimin hazýrladýðý Türkiye'nin
ithalatýna çok paralar ödediði bazý
kalemlerle ilgili. Kütahya'da ithal
edilen ürünlerin bazýlarýnýn
þehrimizde üretilmesi ile cari açýða
katký saðlamak için çalýþma
yapacaðýz.
Bu konuda Kütahya'daki baþta
siyasi kurumlar olmak üzere resmi
kurumlardan destek isteyeceðiz.
Ýnþallah iki yýl sonra yapýlacak olan
kongremizde de örneklerle burada
hangi üretimleri yaptýðýmýzý Kütahya
ve Türkiye'ye MÜSÝAD olarak hangi
katkýlarýmýzýn olduðunu anlatmak
nasip olur” dedi.
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SESSÝZ KATÝL
GÖZÜ VURUYOR!

Göz hekimleri hastalarýn sadece gözlerini deðil,
gerekirse tansiyonlarýný da kontrol etmeli. Yüksek
tansiyonun sebep olduðu görme kusurlarý yýllarca ortaya
çýkmayabilir. Ancak bu sorun yýllar sonra bulanýk görme veya
görme kaybýna neden olan damar hasarý ile sonuçlanabilir
Yüksek tansiyonun (hipertansiyon) erken teþhisi; kalp
krizi, felç ve gözün ötesinde diðer ciddi saðlýk sorunlarýnýn
da önlenmesine yardýmcý olabilir. “Diyabet veya
hipertansiyonun neden olduðu vasküler koþullar nedeniyle
göz damarlarýndaki deðiþiklikleri görebiliriz. Retinadaki
damarlar biraz daha sertleþebilir” diyen Göz Saðlýðý ve
Hastalýklarý Uzmaný Dr. Öðr. Üyesi Fatih Atmaca, “Bir þeyler
gerçekten kötüye gittiðinde kanýn damarlardan sýzmaya
baþladýðýný ve bazý kanamalarý görebiliriz. Bu da bir dizi
görme sorununa neden olabilir” dedi.
GÖRME KAYBINA SEBEP OLABÝLÝR
Altýnbaþ Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler
Göz Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Öðr. Üyesi Fatih
Atmaca, “Yüksek tansiyonun sebep olduðu görme kusurlarý
yýllarca ortaya çýkmayabilir. Koroidopati, retinanýn altýnda
görmeyi bozabilecek bir sývý birikimi veya optik nöropati,
sinir hücrelerini öldürebilecek ve görme kaybýna neden
olabilecek bir kan akýþý týkanmasýdýr. Yüksek tansiyon;
hipertansif retinopati, bulanýk görme veya görme kaybýna
neden olan damar hasarý ile sonuçlanabilir. Ayrýca sessiz
katil olarak anýlan yüksek tansiyon, bir kalp krizine veya
felce neden olmadan önce yýllarca kendini göstermeyebilir.
Bu yüzden yüksek tansiyonu erken tespit edip diyet,
egzersiz ve ilaçla tedavi etmek çok önemlidir” dedi.
GÖZ DOKTORLARI HASTALARI BÝLGÝLENDÝRMELÝ
Göz Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Öðr. Üyesi Fatih
Atmaca, “Bazen insanlar tansiyonunu ölçmek isteyen bir göz
doktoruna “Ben sadece gözlüklerimi almak için buradayým.
Neden kan basýncýmý kontrol ediyorsun?” diyebilir. Ancak
bizler gözdeki bu kan damarlarýna bakmak zorundayken ayný
zamanda tansiyonlarýna da bakabileceðimiz hakkýnda onlarý
bilgilendirmeye çalýþmalýyýz” dedi.
HEKÝME YÖNLENDÝRMELÝYÝZ
Dr. Fatih Atmaca, “2013 yýlýnda Hipertansiyon dergisinde
yayýnlanan bir çalýþmada ise araþtýrmacýlar, hipertansif
retinopati için yüksek tansiyonu olan yaklaþýk 900 hastayý
ortalama 13 yýl boyunca izledi. Sonuçlara göre; hastalýðý
hafif þekilde olanlarýn yüzde 35 daha fazla inme riski
bulunduðunu bildirdiler. Orta veya þiddetli hipertansif
retinopatisi olanlar için ise bu risk yüzde 137'ye çýkýyordu.
Bu sorun aslýnda sessiz doðasý nedeniyle çok önemli.
Ýnsanlar kendilerini iyi hissedebiliyorlar ancak yüksek
tansiyonun kümülatif bir etkisi var. Yýllar boyunca kontrol
edilmezse yaþamýn sonraki dönemlerinde bir organda illaki
hasara neden oluyor. Bizim için hastalarýmýz muayene
odasýna gelen sadece bir çift göz olmamalý. Tüm resme
bakmalýyýz. Bazen insanlar ilaçlarýný düzenli olarak almýyor
ya da doktor kontrolünden kaçýyor. Ancak göz numarasý için
mecburen göz hekimine geliyorlar. Ýþte böyle zamanlarda
damarlarýnda sorun tespit ettiðimiz hastalarýmýzýn kan
basýncýný ölçebilir, hekime yönlendirebiliriz” dedi.

Sayfa 4

ÝLAN
ORMAN MÜHENDÝSLÝÐÝ TEKNÝK DANIÞMANLIK HÝZMETÝ ALINACAKTIR
ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ-SÝMAV DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
Simav Orman Ýþletme Müdürlüðüne Baðlý Ýþletme Þefliklerinde 2019 ve 2020 yýlý dikili satýþa
konu bölmelerde Verim Yüzdesi Tespiti teknik denetim ve kontrol faaliyetleri için teknik
danýþmanlýk danýþmanlýk hizmet alýmý hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer
almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
:2019/31093
1-Ýdarenin
a) Adresi
:Hisarardi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 150 43500
SÝMAV/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarasý
:2745137110 - 2745137111
c) Elektronik Posta Adresi
:osmanaksoy@ogm.gov.tr
ç) Ýhale dokümanýnýn
görülebileceði internet adresi
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu hizmetin
a) Niteliði, türü ve miktarý
:1681 m3 emval verim yüzdesi tespiti
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde
bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
:Simav Orman Ýþletme Müdürlüðü sýnýrlarý dahilindeki dikili satýþa
konu bölmeler
c) Süresi
:Ýþe baþlama tarihi 01.03.2019, iþin bitiþ tarihi 31.12.2019
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:Simav Orman Ýþletme Müdürlüðü Hisarardý Mah. Cumhuriyet
Cad. No : 159 43500 Simav- Kütahya
b) Tarihi ve saati
:07.02.2019 - 14:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Ýhale konusu danýþmanlýk hizmet alýmý; 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayýlý "Orman Mühendisliði,
Orman Endüstri Mühendisliði ve Aðaç iþleri Endüstri Mühendisliði Hakkýnda Kanuna göre
yapýldýðýndan; aday veya ihale istekli serbest ormancýlýk büro ve þirketin; konusu iþin yerine
getirmesi için, ilgili ihale yönetmeliðinde belirtilen (sicil, izin, ruhsat vb.) belgelerin karþýlýðý
ve ihale tarihinde büro ve þirketin faal olduðunu gösteren, 5531 sayýlý Kanunun 4. ve 5.
maddelerindeki orman mühendisliði konularýna ait ihaleli iþler için düzenlenen, Orman
Mühendisleri Odasýndan alýnmýþ "Serbest Ormancýlýk/Orman Ürünleri/Büro ve Þirketi Oda
Tescil ve 5531 Sayýlý Kanuna Ait Mesleki Faaliyet Ýhale Yetkinlik Belgesi”
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile
tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli
imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 .Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6.Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin
yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da
serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði
tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma
uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgeler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 40 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini
gösteren belgeler .
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.
Orman Mühendisliði Teknik Denetim ve Kontrolörlük Hizmet alým Ýþleri benzer iþ olarak kabul
edilecektir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Simav
Orman Ýþletme Müdürlüðü Muhasebe birimi ( 113 Nolu Oda ) adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Simav Orman Ýþletme Müdürlüðü Kalem Servisi ( 103
nolu oda ) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da
gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan
istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 65 (altmýþ beþ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diðer hususlar:
Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir.
Basýn:12
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Sayfa 5

ZEHÝR TACÝRLERÝNE TUTUKLAMA

OKUL HIRSIZLARI YAKAYI ELE VERDÝ
Kütahya'da bir ortaokula girerek elektronik eþyalarý
çaldýklarý tespit edilen bir yaþý küçük 2 þüpheli Hýrsýzlýk
Büro Amirliði ekipleri tarafýndan tespit edilerek çalýntý
malzemeler ile yakalandý.
Kütahya'da bir ortaokula girerek elektronik eþyalarý çaldýklarý tespit edilen bir
yaþý küçük 2 þüpheli Hýrsýzlýk Büro Amirliði ekipleri tarafýndan tespit edilerek
çalýntý malzemeler ile yakalandý.
Olay, geçtiðimiz gece saatlerinde merkezde bulunan Fevzi Çakmak
Ortaokulunda meydana geldi. Mesai baþladýðýnda laptop, ses sistemleri ve bazý
elektronik malzemelerin çalýndýðýný fark eden okul idaresi durumu polise bildirdi.
Okula gelen Asayiþ Þube Müdürlüðüne baðlý Hýrsýzlýk Büro Amirliði ekipleri
hýrsýzlýk anýný kaydeden güvenlik kamera görüntülerinden 17 yaþýndaki H.Ö. ile 20
yaþýndaki Ý.Y. isimli þüphelileri tespit ederek çaldýklarý iki laptop, ses sistemleri,
þarj aletleri ve flaþ bellekle yakalayarak gözaltýna alýndý. Þüphelilerden H.Ö.
Çocuk Þube Müdürlüðüne teslim edildi, diðer þüpheli gerekli iþlemler için Asayiþ
Þube Müdürlüðüne götürüldü. Buradaki iþlemlerin ardýnda adliyeye sevk edilen
H.Ö. adli kontrolle serbest kalýrken, Ý.Y. tutuklanarak Kütahya E tipi cezaevi
gönderildi

SAÐLIK-SAÐLIK-SAÐLIK-SAÐLIK-

Kalp Krizini Tetikleyen 6 Neden!
Kalp krizi çoðu zaman ani ve beklenmedik bir þekilde gerçekleþebiliyor. Kalp
krizine neden olan kronik hastalýklar ve risk faktörlerinin yaný sýra kiþi, krizi
tetikleyen birçok nedenle günlük yaþam içinde karþýlaþabiliyor.
Memorial Diyarbakýr Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Cegerðun Polat,
günlük yaþamda kalp krizini tetikleyen 6 neden hakkýnda bilgi verdi.
Kronik stres krizlerine zemin hazýrlar
Günümüz kent yaþamýnýn temel saðlýk sorunlarýndan biri strestir. Ruhsal ve
duygusal durumdaki dalgalanmalar, insan iliþkilerden kaynaklanan faktörler ve iþ
stresi günlük yaþamýn nerdeyse bir parçasý durumundadýr. Bireysel bakýmý ve
alýþkanlýklarý etkileyen bu faktörler, kronik hastalýklarýn da kaynaðý olabilmektedir.
Kronik stres koroner damar darlýklarýna zemin hazýrlayabilir, ani baþlayan stres
de kalp krizi geçirmeye hazýr kiþilerde krizi tetikleyebilir.
Pazartesi kriz için riskli gün

Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri takip
sonucu Eskiþehir yolu giriþinde bir otomobile operasyon
düzenledi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri takip sonucu
Eskiþehir yolu giriþinde bir otomobile operasyon düzenledi. Otomobile
gizlenmiþ 800 gram esrar maddesi ile yakalanan iki kiþi tutuklandý.
Kütahya Emniyet Müdürlüðüne baðlý Narkotik Suçlarla Mücadele Þube
Müdürlüðü ekipleri A.O. ile Ö.K. isimli iki kiþinin il dýþýndan uyuþturucu
madde alýp Kütahya'da piyasaya süreceði bilgisini alarak harekete geçti.
Polis þüphelilerin plakasý açýklanmayan otomobilini takibe aldý. Þehir dýþýna
çýkan otomobil yeniden Eskiþehir istikametinden il merkezine geldiði
esnada ekipler Azot Fabrikasý önünde otomobilin önünü kesti. Þüpheliler
kaçmak isterken yakalandý. Otomobilde yapýlan incelemede araç içine
gizlenmiþ 800 gram esrar maddesi ile az miktarda uyuþturucu hap ele
geçirildi. Polis otomobili ve þüpheliler A.O. ile .Ö.K.'yi saðlýk kontrolünün
ardýndan gerekli iþlemler için Emniyet Müdürlüðüne götürüldü. Buradaki
iþlemlerin ardýndan akþam saatlerinde adliyeye sevk edilen þüpheliler
tutuklanarak Kütahya E Tipi cezaevine gönderildi.
Haftanýn ilk iþ günü olan pazartesi sabahý yaþanabilen yoðun iþ stresi, kalp
saðlýðýný olumsuz etkileyen bazý acil durumlar oluþmasýnda etkili
olabilmektedir. Stres karþýsýnda daha kýrýlgan ve hassas olan kiþilerin kalp
krizi geçirme riski daha yüksektir. Yoðun tempolu iþ yaþamý, stresin ve
riskin yüksek olduðu mesleklerdeki kiþiler özellikle haftanýn ilk gününden
daha çok etkilenmektedir.
Trafik kalbi yorar
Yoðun ve gürültülü trafik hem strese hem de hava kirliðine neden olarak
kalp krizini tetikleyebilir. Yapýlan araþtýrmalarda yoðun trafiðin olduðu ana
cadde üstlerinde ikamet edenlerde kalp krizi riskinin daha yüksek olduðu
saptanmýþtýr.
Hareketsizlik krizi tetikler
Özellikle uzun süre masa baþýnda vakit geçiren ve düzenli spor yapmayan
kiþilerde diyabet, obezite, yüksek kolesterol ve kalp krizi riskinin arttýðý
bilinmektedir. Hareketsiz yaþayan kiþiler doktor kontrolünden geçmeden
aniden aðýr egzersiz yaptýklarýnda, uzun ve yorucu seyahatlere
çýktýklarýnda kalp krizi tetiklenebilir.
Özellikle masa baþýnda çalýþan kiþilerin haftanýn en az beþ günü 30-45
dakika kadar tempolu yürüyüþ yapmasý bu nedenle çok önemlidir. Egzersiz
için sabahýn soðuk saatleri yerine akþamüstü saatleri tercih etmek, kalp
saðlýðý açýsýndan daha güvenlidir.
Aþýrý heyecanlý kiþiler risk atýnda
Ani ve aþýrý bir þekilde heyecanlanma, korkma, üzülme, sinirlenme ve
hayal kýrýklýðýna uðrama gibi olumsuz duygular kalp krizine yol açabilir.
Ýlginç bir þekilde aþýrý sevinme gibi olumlu duygulanýmlar, ender de olsa
kalp krizini tetikleyebilir. Yine deprem, sel, savaþ, göç gibi olaylardan sonra
da kalp krizi riski artmaktadýr.
Beslenme þekli kalp saðlýðýný etkiler
Aðýr ve tuzlu yemek, aþýrý alkol tüketimi kalp krizini tetikleyen nedenler
arasýndadýr. Kalp krizi açýsýndan riskli hastalarýn, aðýr yemekler sonrasý
kalp krizi risklerinin 7 kat artýðý belirlenmiþtir.
Bunun yanýnda kafein içerikli içeceklerin tüketimi, kalp hýzý ve tansiyonu
artýrarak krizine yol açabilir. Sýklýkla kahve içme alýþkanlýðý olmayan
hastalarda, kahve içimi sonrasý kalp krizi riski, düzenli olarak her gün
birkaç fincan kahve içenlere göre daha yüksektir. Dolayýsýyla kahve
alýþkanlýðý olmayan kiþilerin üst üste kahve içmekten kaçýnmalarý
önemlidir.
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SÝMAV
(SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU
2014/16 SATIÞ
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Kütahya ili Pazarlar Ýlçesi Sofular/Atatürk Mahallesi Güney Mevkii 126
Ada 30 Parselde kayýtlý taþýnmaz tapu kayýtlarýnda "Tarla" vasfýyla 36.091,22 m2 yüzölçümüyle
kayýtlýdýr. Üzerinde 70 metre derinliðinde su kuyusu, terasý olan tek katlý bina(teras ölçüleri
3,40x6,10 m. Bina Ölçüleri 3,48x6,10 m) ahýr ve üzeri kapalý olmayan sera mevcuttur. Tek katlý bina;
teras seviyesine kadar taþ duvar üzeri briket örülü yapýdadýr. Bu yapý giriþte mutfak ve bir odadan
oluþmaktadýr. Binaya giriþ kapasý demir, iki adet penceresi ise demir saç ile kapalýdýr. Çatýsý iki
akýntýlýdýr. Giriþ mutfak ve oda tabaný beton tavaný ahþap lambiridir. Yapýda elektrik mevcuttur. Bu
yapýya bitiþik vaziyette 4,60x1,40 m ebatlarý olan üzeri kiremit kaplý çatýsý ile bu bölüm tuðla duvarlar
ile örülü iki bölümden oluþur, bir bölmesi tuvalet içinde yalnýzca alaturka hela taþý olan diðer bölme
ise depo olarak kullanýlmaktadýr. Ahýr olarak kullanýlan yapý 6,00X12,00 m ebatlarýnda olup ahþap
direklerle desteklenmiþ çatýsý çadýr ile örtülüdür. Çevresi yarý yüksekliðine kadar baklava desenli
galvaniz tel ile çevrili olup yine çadýrlar ile kapatýlmýþtýr. Taþýnmazýn kuzeyi 10,545 da alanla kapama
viþne bahçesi (13 yaþlarýnda 320 adet aðaç), orta kýsmýnýn doðusu boþ (12,026 da) batýsý buðday
ekili (9,231 da) ve içerisinde 20 adet ahlat ve meþe aðacý vardýr, orta bölümünde 2,230 da alanda
25-30 yaþlarýnda 60 adet kiraz ve elma aðacý bulunmakta, taþýnmazýn güney ucunda 2,159 da
alanda 80 adet idris anacý dikili durumdadýr. Bu bölümler arazi üzerinde belirgin bir durumdadýr.
Ayrýca taþýnmazýn kuzey ucunda 32 m2 sera iskeleti bulunmaktadýr. Taþýnmazýn içerisinde su
kuyusu bulunmakta olup, taþýnmaza elektrik getirilmiþtir. Eðim %10 civarýnda olup, toprak yapýsý
bakýmýndan killi týnlý, taþlýlýk, tuzluluk, drenaj problemi olmayan, toprak profili bakýmýndan orta
derinlikte (60-90 cm), devlet sulamasýnýn olmadýðý fakat içerisinde bulunan kuyunun suyu ile
sulanabilmektedir. Taþýnmazýn yolu kadastro parselinde bulunmamaktadýr. Taþýnmazýn köye 200250 metre uzaklýktadýr. Su sondaj kuyusu : 14.381,50 TL, 500 m2'den küçük sera : 2.080,64 TL,
elektrik hatlarý: 5,000 TL, ahýr ve bað evi : 8.000,00 TL, viþne aðaçlarý : 23.360,00 TL, ahlat+meþe
aðaçlarý : 1.500,00 TL, kiraz+elma: 1,500 TL, idris : 800,00 TL, toprak deðeri: 144.364,00 TL olmak
üzere toplam deðeri: 200.986,14 TL dir.
Yüzölçümü
: 36.091,22 m2
Kýymeti
:200.986,14 TL
KDV Oraný
:%18
1.Satýþ Günü
: 17/05/2019 günü 10:00 - 10:05 arasý
2.Satýþ Günü
: 13/06/2019 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 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, %18 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 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 müteselsilen 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 2014/16 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze
baþvurmalarý ilan olunur. 18/01/2019
(ÝÝK m. 126)
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Omek 64'e karþýlýk gelmektedir. Basýn:11

MURATDAÐI’NDA HEYECANLI YARIÞ
Türkiye Kayak Federasyonu, Gediz
Kaymakamlýðý, Gediz Belediye Baþkanlýðý,
Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl
Müdürlüðü, Gediz Gençlik Hizmetleri ve Spor
Ýlçe Müdürlüðü tarafýndan organize edilen
“Kütahya Ýl Birinciliði” kayak yarýþmasý
Muratdaðý Termal Kayak Merkezinde düzenlendi.
Düzenlenen etkinlik kapsamýnda okullar arasý
“Kütahya Ýl Birinciliði” kayak yarýþlarýna 30
sporcu; alp disiplini, kuzey disiplini ve
snowboard dallarýnda yarýþmaya katýldý.
Düzenlenen yarýþlarda dereceye giren
sporculara madalya takdimi yapýldý, ayrýca

dereceye giren sporcular Erzurum'da yapýlacak
olan Türkiye Birinciliði Þampiyonasýna
katýlacaklardýr.“Kütahya Ýl Birinciliði” kayak
yarýþmasý programýna Gediz Kaymakamý
Muhammet Önder, Gediz Belediye Baþkaný
Muharrem Akçadurak, Ýlçe Jandarma Komutaný
Jan. Binbaþý Ýsmail Sert, Kütahya Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Feyzullah Gayret,
Gediz Ýlçe Özel Ýdare Müdürü Ahmet Oðuz
Daðlý, Gediz Ýlçe Orman Müdürü Mustafa Merih
Aydýn, Türkiye Kayak Federasyonu Ýl Temsilcileri
ve Eðitim Kurulu Üyeleri Muhammed Keskin ile
Ayhan Keskin ve sporcular katýldý.
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dönüþtüðünü görünce; "Onlar bu durumu bile
eðlenceye dönüþtürebiliyorlarsa, mutlaka bundanda bir
ders çýkarmanýn yolunuda bulurlar" diyerek, aklý hala
Ali’nin verdiði; "Oyun beyni geliþtirir..." sözünde
düðümlenmiþti.
Ýsmail GÖÇÜM
Bir süre düþünüp, kendi kendine;
Gazeteci-Serbest Yazar
"Bunlar çocuk... Oyunda, yaramazlýkta bunlar için"
Bremen-ALMANYA
dedikten sonra; "Topaç sahipleri gelip tolaçlarýný
masadan alabilirler" diyerek, masasýna oturdu. Yine her
zaman yaptýðý gibi, sol elini sað göðsüne götürdü.
CÝNGÖZÜN TOPACI 2.Bölüm; Çeketinin yakasýný hafifçe kaldýrarak, tereyaðýndan kýl
çeker gibi, iç cebinden dolma kalemini çýkardý. Ýki elinin
baþ ve iþaret parmaklarýyla, bir süre kalemi kendi
ekseninde çevirdikten sonra, kapaðýný açtý ve kalemin
“Kerata seni, demek sen çocuklarý oyuna sevkedip
sýrtýna geçirdi. Sol elinde kalem, önünde bulunan sýnýf
derslerinden alýkoyarsýn ha!" diye, çýkýþýnca, cin gibi
ders planýna eðilerek bir süre göz attý...Ve kol saatine
araya giren Cingöz; "Ama öðretmenim, siz
bakýp yazmaya baþladý. Öðreciler pür dikkat; sanki 100
söylemediniz mi?... Oyun zekayý geliþtirir diye!"
metre yarýþýna katýlacaklarmýþ gibi öðretmenden komut
deyince, Bilge öðretmen ne diyeceðini þaþýrmýþtý...
bekliyorlardý.
Ceza, en azýndan ders çýkarma amaçlý ve adil
Bilge öðretmen, yavaþça baþýný kaldýrdý ve
olmalýydý...öðretmen, içinden kurguladýðý cümlelerin
gülümseyerek öðrencilerine baktý. Ayný mimiklerle, sýnýf
sonunu, sesli olarak;
"Hadi bakalým sende 80 kez dön de, bu faslý kapatalým" sýralarýndaki öðrenciler ile teker teker göz temasý kurdu
ve sonra, yeni ufuklara yelken açan kaptan gibi, gür
der. Ali kendi edrafýnda dönerken sersemleyince
sesle; "Üçüncü sýnýflar!...Sessiz ve serbest çalýþma!"
öðretmen, Ali’ye yerine oturmasýný söyler... Bilge
Dördüncü sýnýflara dönerek; "Grup çalýþmasý için
öðretmen, Nalbant Bayram ile konuþurken, beyninde,
sýralarý birleþtirin çocuklar!"
hala Ali’nin verdiði yanýt dolaþmaktaydý. Nalbant
"Beþinci sýnýflar, dersimiz Matematik-Geometri;
Bayram, sanki öðretmenin düþüncesini okumuþ gibi;
defterlerinizi çýkarýn!"
"Bak þu bacak gada çocun söledine, töbe töbe" diye
Ders proðramý üzerinde tekrar göz gezdirdikten sonra;
öðretmene laf yetiþtirmeye çalýþýrken, Bilge öðretmen
"Birinci sýnýflar!, sabah birlikte yazdýðýmýz fiþleri, bu kez
hiç bir þey duymamýþ gibi konuyu deðiþtirmiþti.
fasulye taneleri ile sýralarýn üzerine yazmaya baþlayýn!.
***
"Ali gel bakayým buraya!... al bu anahtarý... Ýkinci
Ali 3. Sýnýf öðrencisi olmasýna raðmen, okulun en zeki
sýnýflar, öne çýksýn lütfen!...
ve en çakýþkan öðrencisi... adeta öðretmenin yedeði
Masa üzerinde duran ikinci sýnýflar alýþtýrma kitabýný
gibidir. Arkadaþlarýna göre ufku geniþ olan Ali, kent
Ali’nin eline uzatarak;
yaþamý içinde renkliliði ve çeþitliliði görmüþ, farklý
"Ali, al bakayým bu kitabý; aç 15.sayfayý, oradaki
kültürlerle tanýþmýþ, çocuklar içinde kenti, sinemayý ve
konuyu sesli olarak arkadaþlarýnla birlikte okuyun!..
tiyatroyu gören tek çocuktu.
hadi bakalým doðru müdür odasýna!... Bu gün
Nalbant Bayram öðrencilere verilen cezalardan
memnun, yüzü öðretmene dönük, eðile büküle, gerisin hecelemeyi sökeceksiniz anlaþýldý mý!... sonra gelip
geriye dersliði terkederken, kaç kez öðretmenin önünde teker teker kontrol edeceðim" dedikten sonra, günlük
proðramýn gereði... tekrar 4.sýnýflara döndü...
eðildiði sayýlamamýþtý.
5 derslik sýnýfta, bütün sýnýflarýn görev bölümü sonrasý
Nalbant Bayram’ýn okul ziyaretinden dolayý 1 saatlik
ders planý aksamýþ, ceza yiyenler haricinde, öðrenciler günü tamamlamanýn tatlý yorgunluðu ile, okul
paydosunda derslik boþalmýþ ve ortalýk yeniden
eðlenceden memnun, neþeleri yerindedir. Bilge
öðretmen eðitime ve öðrencilerine çok deðer veren bir sessizlýðe bürünmüþtü. Bu günkü iþledikleri konularý
sýnýf defterlerine teker teker yazdýktan sonra, arkasýna
öðretmendir. O, önce ceza verdiði öðrencilerini
yaslanýp parmaklarýný ensesinde kenetleyen Bilge
üzdüðünü düþünür fakat, cezalarýn eðlenceye
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öðretmen, beyninde günün özetini yaþarken;"Ali ne
yaman bir çocuk, henüz 11 yaþýnda ama, mükemmel bir
öðrenci. Adeta yetiþkin bir insan gibi. Hem öðrencim,
hem de yardýmcý rehber öðretmen..." diye düþündü. O
gün Aliyi 2 sýnýf birden... olmasý gereken yerde, 5. Sýnýfa
atlatmaya karar verdi.
"Ahhh þu öðretmenlik, ne kadar zor, ne kadar çileli ve
kadar da zevkli bir meslek" diye düþünürken derslik
giriþinin kapýsýna "týk, týk"diye vuran bir sesle kendine
geldi. Buyur ettiði sese baþýný çevirdiðinde, kapýda
Cingözün içeri uzanmýþ baþý ile karþýlaþtý...Cingöz,
öðretmenini üzdüðü gerekçesi ile özür dilemek için
okuldan henüz ayrýlmalmýþtý. Bilge öðretmen, Ali ile bir
süre sohbet ettikten sonra, birlikte derslikten lojmana
geçtiler. Lojman kapýsýnda öðretmenin yaþlý annesi
Asiye teyze, Alinin yüzünü sývazlanýp öperek karþýladý.
Ali, Asiye teyzenin elini öptükten sonra köþeye geçip
oturdu... Bilge öðretmen, askýda duran sazýný eline aldý.
Tellere akord yaptýktan sonra vurdu sazýn tellerine, hem
çaldý hem söyledi;
Gah giderim Medreseye ders veririm halk Ýçin
Gah giderim Meyhaneye dem çekerim Aþk için
diye, türkü söylerken hem sesi, hem de sazýnýn telleri tir
tir titriyordu.
Ýsmail Göçüm/Ocak 2019
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Seccade Çeþitleri
Yazma,
Eþarp ve
Þal Çeþitleri
Ýhram,
Esans,
Kýna ve
Sürme Çeþitleri
Ferace
Pardüsü ve
Elbise Çeþitleri
Dini Kitaplar

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ VE ÝÞ SAÐLIÐI HÝZMETLERÝ
TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
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...
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Raci
Hazýroðlu

Þeref
Kazcýoðlu

SÝMAV'IN ÝLK “ZABITA MUHTAR ADAYI”
Simav Belediyesi Zabýta Müdürlüðü
Temizlik Ýþleri Þefi Ýsmail Çertik, 31 Mart
2019 Pazar günü yapýlacak olan yerel
seçimlerde Hisarardý Mahallesinden
Muhtar Adayý olduðunu açýkladý.
Günümüze kadar yerel seçimlerde her
kesimden bay ve bayan muhtar adaylarýnýn
yer aldýðýna dikkat çekerek Zabýta
Müdürlüðünden bir kiþinin muhtar adayý
olmadýðýný hatýrlatan Ýsmail Çertik,
“Türkiye'nin birçok þehrinde zabýta
memurlarý Yüksek Seçim Kurulu Kararlarý
doðrultusunda muhtar olarak
seçilebilmekte ve hem Zabýta'daki görevini
hem de mahallesi için muhtarlýk görevini
birlikte sürdürebilmektedir. Bu konuda
Simav Ýlçe Seçim Kurulu'ndan da görüþ
aldým” dedi.
Simav Belediyesinde 2003 yýlýnda göreve
baþladýðýný ve çeþitli birimlerde görev
yaptýðýný, bu görevleri süresince yaþadýðý
Hisarardý Mahallesini çok iyi tanýdýðý gibi
mahalle sakinlerinin de kendisini
yakýndanbildiðini hatýrlatan muhtar adayý
Ýsmail Çertik, “Evli ve 3 çocuk babasýyým.
Her aile reisi gibi benim de her þeyiyle
tamam, eksikleri tamamlanmýþ, halkýnýn
muhtarlýk hizmetleri açýsýndan
beklentilerine cevap bulduðu bir mahalle
özlemim var. Bu özlemleri mahalle sakinlerimiz adýna gidermek, onlarý temsil eden,
onlara yakýþýr muhtar olmak için adayým”
Haber: Þerif Erel
ifadesinde bulundu.

Ýsmail Çertik

SP SÝMAV BELEDÝYE BAÞKAN ADAYI ÖZCENGÝZ:

“ELÝMÝZÝ VÝCDANIMIZA KOYDUK”
Saadet Partisi (SP) Simav Belediye Baþkan
Adayý Gökalp Özcengiz, ittifaklarda deðil,
halkýn gönlündeki bir parti olarak yerel
seçimlere gireceklerini kaydetti.
Gazetemize yaptýðý açýklamada son yýllarda
Türkiye'de bir ittifak rüzgârý estirildiðine dikkat
çeken SP Simav Belediye Baþkan Adayý
Özcengiz, “Bu; bizlere göre tepedekilerin
tabandaki vatandaþýn oylarýna ipotek koymanýn
adýdýr. Biz hiçbir vatandaþýmýza þu partiye, þu
adaya oy verin demiyoruz, demeyeceðiz. Ama
bilinmelidir ki, seçmen hür iradesiyle hareket
ederse ülkemizde demokrasi geliþir ve her alanda
büyür. Bizler SP olarak elimizi vicdanýmýza
koyduk. Halkýmýz da elini vicdanýna koyarak,
yaþadýklarýný ve hayal ettiklerini düþünerek
Haber: Þerif Erel
sandýða gitmeli” dedi.

SP Simav Belediye Baþkan Adayý
Gökalp Özcengiz

EL E
ÝKA
Y

UK
H

Ýsmail GÖÇÜM
Gazeteci-Serbest Yazar
Bremen-ALMANYA
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MÝSAFÝR KALEM
ÇOC

SÝMAV TSO,
X. TÜRKÝYE TÝCARET VE SANAYÝ
ÞURASINA KATILDI

Kýsa adý TOBB olan Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliði'nin üyesi Simav Ticaret ve
Sanayi Odasý (STSO) TOBB'un Ankara'daki
Konferans Salonu'nda Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda
gerçekleþen X. Ticaret ve Sanayi Þurasý'na
katýldý. Þura'da STSO Yönetim Kurulu
Baþkaný Þeref Kazcýoðlu, Meclis Baþkaný H.
Raci Hazýroðlu ve Genel Sekreter Ömer
Özdoðan hazýr bulundu.
Ankara dönüþü gazetemize bilgi veren
STSO Baþkaný Þeref Kazcýoðlu,
Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný
Recep Tayyip Erdoðan'ýn baþkanlýðýnda
TOBB Ýkiz Kuleler Konferans Salonu'nda
düzenlenen 10.Ekonomi Þurasýyla ilgili
deðerlendirmede bulundu. Türkiye
gündemine son günlerde giren ve halký
olumsuz etkileyen Pazar-market arasýndaki
fiyat farklýlýklarýnýn Cumhurbaþkaný Erdoðan
tarafýndan sert dille eleþtirdiðini kaydeden
Kazcýoðlu, “Zengini, fakiri herkesi doðrudan
ilgilendiren pazar ve marketlerdeki ürünlerde
yaþanan fahiþ fiyat farklýlýklarýyla ilgili
Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn 'Marketlerde
halkýmý sömürmeye devam edenler varsa
hesabýný sormak bizim boynumuzun borcu.
Herkesi insafa, vicdana ve ahlaka davet
ediyorum' ifadeleri önemli ve dikkat
çekiciydi” dedi.
Haber: Kemal Yalçýn

CÝNGÖZÜN TOPACI

2.Bölüm;

Kaçkez þafak söktü, kaç güneþ ufuktan battý,
Yýldýzlar gecelerin karanlýðýna aydýnlýk saçtý,
Yine Ay dede, köyün baþýndan kafasýný uzattý,
***
Buðday demeti yýðýnlarý arasýnda açýlan tünellerdeki oyunlar
çoktan bitmiþ, demetler sürülmüþ, ekinler yellenmiþ,
kaðnýlarýn gýcýrtýsý ve cýrcýr böceklerinin ötüþleri arasýnda
ekinler ambarlara, samanlar samanlýklara doldurulmuþ...
tavuðundan kuþuna, büyük baþýndan küçük baþýna,
çoluðundan çocuðuna, herkesin kýþlýk kýsmeti depolanmýþ...
Köy okulunda yeni öðrenim yýlý çoktan baþlamýþtý...
Hemen her teneffüste okul bahçesinin kaldýrýmlarý, okul
koridorlarý yine topaç yarýþlarýnýn en haraketli ve en hararetli
anlarýný yaþýyordu... Günlerden yine bir gün, okul
koridorunda topaç yarýþý yapan çocuklarýn yanýndan, cüce
devin gölgesi gibi, biri geçivermiþti. Oysa, oyun halindeki
çocuklar, baþlarýna geleceklerden habersiz; oyun heyecaný
arasýnda bu gölgenin farkýna bile varmamýþlardý.
Ders zili çaldýðýnda sýnýfa koþan öðrenciler, öðretmenin
yanýnda Nalbant Bayramý görünce þaþkýna dönmüþlerdi.
Acaba nalbant koca Bayramýn, þikayetten baþka okulda ne
iþi olabilirdi ki?
Öðrenciler sýralarda yerlerini alýrlarken, bazýlarý daha
topaçlarýnýn ipliklerini ceplerine sokmakla uðraþýrlarken...
bazýlarýnýn topaç ipleri çeplerinden sarkmýþ; "biz buradayýz"
der gibi sallanýyordu. Öðrencilerin bu telaþlý hâlini gören
Bilge öðretmen, içten içe, gülme dürtüsü ile ciddiyet
arasýnda kendini zor tutuyordu...
Nalbant Bayramýn okula ani ziyareti, her ne kadar, çalýþma
düzenini ve sýnýfýn atmosferini alt üst etmiþse de, öðrenciler
halâ ayakta, öðretmenin komutunu bekliyorlardý. Nalbant
Bayram ile gözgöze sohbet eden öðretmen, duyduklarý
karþýsýnda epey bozulmuþa benziyordu... Sohbet esnasýnda
birden sýnýfa dönerek; "Topacý olanlar gelip masanýn üzerine
koysunlar ve tahta önünde sýraya geçsinler" dedi.
Ýstemeyerekte olsa, topacý olanlar birer birer topaclarýný
masaya koyarak kara tahta önünde sýra halinde dizilirler. Bu
sýrada öðrencileri gözleyen Nalbant koca Bayram, -alnýnýn
çatýnda birleþmiþ gür kaþlarý ve sakalýna karýþmýþ býyýklarý
altýndan- sýrýtýrken, masaya topacýný koyanlar arasýnda
kendi oðlu da vardýr. Sýraya dizilen öðrenciler üzerinde teker
teker göz gezdiren öðretmen, Nevzat’a dönerek, iki adým
öne çýkmasýný söylerken, araya giren Nalbant Bayram;
"Öretmen beð ha bu topeç dinen illet çýkalý, bu velet
derslere çalýþmaz omuþtur. Mýhlarýmý araklayýp, araklayýp
köyün çocuklarýna daðýtýyo hýnzýr" dedikten sonra, Ali’yi
iþaret ederek; "Bu topeç denen illeti, çocuklara bulaþdýranda
ha bu Cingözdür öretmen beð"der.
Ali, 'süt dökmüþ kedi' gibi söylenenleri dinlerken, Nalbant
Bayram suçlularý yakalatmanýn sevinci ile; "Bunnan
ikisindende þikatçiyim öretmen beð" derken, verilecek
cezanýn ne olacaðý konusunda ortalýk sessizliðe bürünmüþ,
bütün sýnýf Bilge öðretmenin iki dudaðý arasýndan çýkacak
söze odaklanmýþtý. Derslik üzerinde soðuk atmosferi
daðýtmak için Nevzat’a dönen öðretmen; "Söyle bakalým
evladým, bir topaç kendi ekseninde kaç kez döner?" dedi.
Bu soruyu, genel kültür yarýþý havasýnda algýlayan Nevzat,
gururla; "Ooo öðretmenim, 70- 80 kere döner" diye
yanýtlayýnca, Bilge öðretmen, hiç ciddiyetini bozmadan;
"Hadi öyleyse, dön bakalým þöyle 70-80 kerede görelim
bakalým nasýlmýþ" dedikten sonra; Nevzat baþlar, yalpalaya
yalpalaya dönmeye, Nevzat dönerken;"Kerata seni.. demek,
haberi olmadan mihlarý alýp arkadaþlarýna pazarlarsýn ha..."
dedikten sonra, Nalbant Bayrama dönerek; "Anlýyorum sizi
Bayram efendi. Bunun kafasý Matematiðe iyi çalýþýyor. Sizin
gibi ticaret adamý olacak galiba"der.
Nevzat...Nazlým...Ramazan...Bayram, derken, sýnýfýn orta
yeri mevlana derviþlerinin sahnesi gibi olur. Sonunda sýra
Ali’ye gelir...
Hani, topacýn en görkemliside Ali’dedir. Gürgen kütüðünden
özene bezene yapmýþ, törpüleyip ýslak kumlu bezle
zýmparaladýktan sonra renkli kalemlerle rengarenk
süslemiþ, masa üzerindeki topaçlar arasýndan "ben
buradayým" der gibi, büyüleyici bir duruþ sergiliyordu...
Cingöz, içinden nasýl bir bahane uydurup sýyrýlmayý
düþünürken, Bilge öðretmen gözleriyle masa üzerinde
duran topaçlara göz gezdirmekteydi. Topaçlar arasýnda
renga renk bir topaç...sanki, "beni arýyorsun galiba" der gibi,
öðretmenin gözlerinin içini okþuyordu. Ýþle tam bu sýrada;
"Söyleyin bakayým, bu renkli topaç kimin?" deyince, sýnýf
sanki aðýz birliði yapmýþ gibi, hep birlikte, koro halinde;
"Cingöz Ali’nin öðretmenim" dedi. Bu saatten sonra Ali’nin
söyleyecek bir sözü kalmamýþtý. Bilge öðretmen Ali’ye
dönerek; “Söyle bakalým Ali, bu güzel topaçýn özelliði
nedir?" deyince, Cingöz kem küm; "Çok saðlam ve sert
Gürgen aðacýndan yaptým öðretmenim..."
Öðretmen; "Anlaþýldý, anlaþýldý" dedikten sonra, sýnýfa
dönerek; "Söyleyin bakayým çocuklar, Cingözün Topacý kaç
kez döner? diye sorar;
"Uuuu, en az 100 döner öðretmenim. Çünkü onun topaçý
hep birinci gelir" dediler. Ali’ye dönen öðretmen, bir Ali’ye,
bir topaça baktýktan sonra;
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