
GÜNLÜK  SÝYASÝ AKTÜEL GAZETE

       YIL :  21    SAYI  4488     13 OCAK  2020   PAZARTESÝ    FÝYATI : 1 TL. (KDV Dahil)      www.simavinsesigazetesi.com

Mustafa Kemal ATATÜRK

Cumhuriyetimizin 

dayanaðý 

Türk 

toplumudur.

Resmi bir evliliðin en önemli þartlarýndan birisinin de Medeni Kanun 
hükümlerince yapýlacak olan “Nikâh Akdi”dir. 
Ýþte ömür boyu sürmesi temennisiyle iki kiþinin nikâh akdi ile 
hayatlarýný birleþtirmesi, iki çiftin ömür boyu unutamayacaðý ve 
öncelikle koruyacaðý en önemli oluþumdur.
***
Böylesine önemli oluþuma Simav açýsýndan biraz geriye dönük, yani 
2019 yýlý ve öncesi olarak biraz hatýrlatmalarda bulunmayý yarar 
görüyorum.
Önce evlenecek çiftler için düðün ve nikâh hazýrlýklarý yapýlýr.
Mahalle mahalle, kapý kapý dolaþýlarak davetiyeler daðýtýlýr..
Adresinde ya da olabileceði yerde bulursun, bulamazsýn davetiye 
daðýtýmý tamamlandýktan sonra Belediyeye gider nikâh iþlemlerini 
baþlatýr, davetiyede yazýlý nikâh gününü Evlendirme Memuru ile 
karþýlýklý teyit edersin.
***
Ve o gün gelir çatar.
Davetiyede yazýlý olan düðün salonuna davetliler önce bayanlar 
baþta olmak üzere tek tek gelmeye baþlarken erkekler de düðün 
salonunun dýþýnda nikâh saatini beklerler.
Bu sýrada bayanlar da düðün salonuna geliþlerini sürdürürler.
Bir bekleyiþ baþlar..
Hava sýcak ya da soðuk hatta yaðýþlý olabilir.
O saatlerde bir baþka salonda Düðün ve Nikâh varsa bekleyiþ 
uzadýkça uzayabilir.
Düðün sahiplerine görünüp de kaybolanlar,
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Devamý sayfa 2’de

Kredi faizlerinin yüzde 1.5 oranýnda düþürülmesine iliþkin olarak 
gazetemize açýklamada bulunan Simav Esnaf Kefalet Kooperatifi 
Baþkaný Aydoðan, “TESKOMB Genel Baþkanýmýz Sayýn Abdülkadir 
Akgül'ün ve TESKOMB Genel Baþkan Vekilimiz Sayýn Bahri 
Þarlý'nýn Hazine ve Maliye Bakanlýðý nezdinde yürüttüðü baþarýlý 
çalýþmalar neticesinde 06.01.2020 tarihinden itibaren Esnaf Kefalet 
Kooperatifimiz aracýlýðýyla esnafýmýza kullandýrýlacak kredilerin faiz 
oraný %6'dan, %4,5'a düþürülmüþtür. Banka komisyon oranlarý ve 
benzeri gibi düzenlemeler neticesinde Kredi masraflarý en asgari 
seviyelere çekildiðinden kredi tutarlarýnda ciddi bir maliyet düþüþü 
olmuþtur. Esnafýmýzýn krediye ulaþmalarýný ve ödemelerini 
kolaylaþtýrmak amacýyla gerçekleþtirilen düzenlemeden dolayý 
Cumhurbaþkanýmýz baþta olmak üzere, Sayýn Hazine ve Maliye 
Bakanýmýza, TESKOMB Genel Baþkanýmýz Abdülkadir Akgül'e ve 
TESKOMB Baþkan Velilimiz Sayýn Bahri Þarlý'ya teþekkür ediyor, 
esnafýmýza hayýrlý, uðurlu olmasýný diliyorum” dedi.
Aydoðan sözlerinin sonunda yeni kredi faizlerinin uygulamaya 
konmasý öncesinde 06.1.2020 tarihinden önce kullandýrýlan 
kredilerin ise %6 olan eski faiz oranýyla ödemelerinin devam 
edeceðine dikkat çekti.

ESNAF KEFALET KREDÝLERÝNDE
FAÝZ ORANLARI DÜÞÜRÜLDÜ 

Simav Esnaf 
Kefalet Kooperatifi 

Baþkaný Ali 
Aydoðan, 
esnaflara 

sunduklarý 
kredilerdeki faiz 

oranlarýnýn %6'dan 
yüzde 4.5'a 

düþürüldüðünü 
müjdeledi.Ali Aydoðan

Haber: Kemal Yalçýn

Simav Ziraat Odasý Baþkaný Kadir 
Bütüner, Kütahya ve ilçelerini etkisi 
altýna alan kar yaðýþýnýn 
öðrencilerden çok Simavlý çiftçiler 
tarafýndan sevinçle karþýlandýðýný, 
yaðan karýn çiftçiler için umut 
olduðunu kaydetti.
Simav Ziraat Odasýna kayýtlý yaklaþýk 10 
bin çiftçi bulunmasýna raðmen bunlardan 
5 bin dolayýndaki çiftçinin aktif olduðunu 
gazetemize anlatan Ziraat Odasý Baþkaný 
Kadir Bütüner, “Bilindiði gibi tarým 
sektöründe olmazsa olmazlarýn baþýnda su 
geliyor. Ama özellikle buðday ve arpa gibi 

hububatlarýn ekiminden sonra en yararlý 
faktör de kar yaðýþýdýr. Uzun bir süredir 
yaðýþ almayan ilçemizde ova ve 
daðlardaki su kaynaklarý adeta kururken, 
derelerde sular azalýrken yaþadýðýmýz 
yoðun kar yaðýþý hububat eken 
çiftçilerimizin umudu olmuþtur” dedi.
Olasý yeni kar yaðýþlarýnýn ekili hububat 
için sorun oluþturmayacaðýný, hububatýn 
kar altýnda çimlenmesinin çok daha yararlý 
olacaðýný da sözlerine ekleyen Bütüner, 
“Çiftçilerimize afetsiz bir kýþ dönemi 
temenni ediyorum” diyerek sözlerini 
tamamladý. Haber: Þerif Erel

BÜTÜNER;
 “AFETSÝZ BÝR KIÞ 

DÖNEMÝ DÝLÝYORUM” Ziraat Odasý Baþkaný
Kadir Bütüner

AK PARTÝ KÜTAHYA MÝLLETVEKÝLÝ TAN:

SERACILIK SÝMAV'IN LOKOMOTÝFÝ OLACAK

Çitgöl Belediye Baþkaný
Güral Güner’e ziyaret

AK Parti Kütahya Milletvekili 
ve partisinin MKYK Üyesi 
Ahmet Tan, Simav'a yaptýðý bir 
günlük ziyarette AK Partili 
belde belediyelerini ziyaret 
ederek Çitgöl beldesinin 
kaplýca bölgesinde üretime 
geçen modern seralarda 
incelemelerde bulundu. 
Milletvekili Tan, seracýlýk 
sektörünün Simav için 
ekonomik bir lokomotif 
olacaðýný ifade etti.

AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Tan gerçekleþtirdiði 
Simav ziyaretinde Çitgöl, Naþa, Güney, Akdað ve 
Demirci beldelerini ziyarette bulunurken kendisine 
AK Parti Simav Ýlçe Baþkaný Ecz. Ahmet Kulat, 
AK Parti Ýlçe Siyasi ve Hukuki Ýþler Baþkaný 
Abdullah Emre Çetiner ve AK Parti Simav Teþkilat 
Baþkaný Hüseyin Kalaycýk eþlik etti. Çitgöl 
belediyesine yaptýðý ziyarette Belediye Baþkaný 
Güray Güner ve çalýþma arkadaþlarýyla görüþen 
ve ardýndan da Çitgöl Belediyesinin destekleriyle 
kaplýca bölgesinde kurularak üretime geçen 
modern seralarda üretilen hormonsuz domates-
lerden tadan milletvekili Ahmet Tan, TKDK tarafýn-
dan %50 hibe desteðiyle kurulan 100 dönümlük 
yeni seralarda incelemede bulundu. Devamý 2’de
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Evlendirme memuruna gecikmesinden dolayý gýyabýnda 
kýzanlar, gelin arabasýnýn içinde nikâh anýný sabýrsýzlýkla 
bekleyen müstakbel gelin ve damatlar güzel bir akþamýn 
çekilmez yönlerini yaþarlar.
Bir de salona girmeden “Hayýrlý olsun” dileklerinin ardýndan 
nikah sonrasý tekrar “Hayýrlý olsun” dileklerinin düðün 
sahiplerine sunulmasý, el sýkmalar, sarýlmalar, kafa 
tokalaþmalarý..
Sayacak daha çok þeyler var ama bu kadarý yeter sanýyorum.
***
Artýk bunlar sona erdi.
Yýllardýr eleþtirerek nikâh törenlerine yeni bir düzen 
getirilmesinin þart olduðunu ifade edenler muratlarýna erdi.
Belediye Meclisi hazýrlýklarýný yaptýklarý yeni nikah akdi 
törenleri için 6 Ocak 2020 tarihinde resmen karar alarak resmi 
nikah törenlerinin PTT karþýsýndaki Kültür Evi yapýlýncaya 
kadar Belediye Meclis Salonunda ya da Çavdýr mahallesindeki 
Ay Yýldýz Düðün Salonunda ailelerin en yakýnlarýnýn katýlýmýyla 
yapýlacaðýnýn kararýný aldý.
***
Artýk düðün salonlarýnýn önünde yaz-kýþ beklemekten 
vatandaþlarýmýz kurtuldu. 
Yeni dönemin ve yeni yýlýn ilk nikâh töreni de Simav Belediyesi 
Evlendirme Memurlarýndan Adil Erdoðan tarafýndan 7 Ocak 
2020 tarihinde kýyýldý.
***
Bir gazeteci olarak bu kararý alan Belediye Meclis Üyelerimizi, 
kararý uygulayan Simav Belediyesini kutluyorum.
Büyük þehirlerde gerçekleþtirilen nikâh töreni iþlemlerinin 
mütevazý örneði artýk Simav'da da sürdürülecek.
Haydi hayýrlýsý. 

Sayfa 1’den devam

Yeni elde edilmeye baþlanan domates 
ürünlerine iliþkin yetiþtiricilerden bilgi alan, 
domateslerin tadýna bakan milletvekili Tan ve AK 
Parti Simav Heyeti üreticilere baþarý ve bereketli 
mahsuller temennisinde bulundu. Sera 
incelemesine dair görüþlerini açýklayan Tan, 
Simav seracýlýðýnýn her geçen gün daha da 
büyüyeceðini ve seracýlýðýn Simav'ýn ekonomik 
lokomotiflerinden en önemlisi olacaðýný 
belirterek, “Bizler de bunun için tüm enerjimizi 
ve gayretimizi sarf etmeyi sürdüreceðiz” dedi.  
Sera incelemesinin ardýndan Demirciköy Belde 
Belediye Baþkaný Cahit Onar'ý ziyaret ederek 
beldenin ünlü Þelale Tesislerinde Simav 
Belediye Baþkaný Av. Adil Biçer'in de iþtirakiyle 
AK Parti Simav Ýlçe Baþkanlýðýnýn Danýþma 
Meclisi Toplantýsýna katýlan milletvekili Tan, 
Türkiye'nin uluslar arasý platformda sürdürdüðü 
mücadeleyle ilgili deðerlendirmede bulunup 
Simav'ýn AK Parti açýsýndan 2019 
deðerlendirmesini yaparak 2020 yýlýna iliþkin 
çalýþma planlamalarýyla ilgili bilgi alýþveriþine 
katýldý.

Simav'a yaptýðý bir günlük ziyaret çerçevesinde 
Akdað Belediye Baþkaný Yakup Oran, Naþa 
Belediye Baþkaný Ýbrahim Yavuz'u da 
makamlarýnda ziyaret ederek baþarý dileðinde 
bulunan milletvekili Tan, son olarak ilçeye baðlý 
Güney beldesinin MHP'li belediye baþkaný 
Ahmet Çavdar'ý ziyaret etti. Kýsa bir süre önce 
Hakkâri' ili Çukurca ilçesi Spingin Tepesinde 
detaylý arama faaliyeti icra ederken terör 
örgütünün döþediði el yapýmý patlayýcýya 
basarak aðýr yaralanan ve tedavi gördüðü 
hastanede þehit düþen Güney beldesinden Þehit 
Uzman Onbaþý  için tekrar 
baþsaðlýðý dileðinde bulunup, yine geçen hafta 
beldede meydana gelen konut yangýnýyla ilgili 
olarak geçmiþ olsun diyen milletvekili Tan, 
“Güney belde belediyemizin belde halkýna 
sunacaðý hizmet ve yatýrýmlarda her türlü 
desteði sunmaya Kütahya Milletvekili olarak hep 
hazýrým” dedi.
Güney Belediye Baþkaný Ahmet Çavdar da 
þahsýna ve beldesine AK Parti Heyeti olarak 
yapýlan ziyaretten mutlu olduðunu belirterek 
teþekkür etti.  

Ahmet Tunç

Haber: Kemal Yalçýn

Güney Belediye Baþkanlýðý

AK Parti Simav Ýlçe Baþkanlýðýnýn 
Demirciköy’de Danýþma Meclisi Toplantýsý

AK PARTÝ KÜTAHYA MÝLLETVEKÝLÝ TAN: SERACILIK SÝMAV'IN LOKOMOTÝFÝ OLACAK
Seralarda domates tadýmý

Akdað Belediye Baþkanlýðý

Naþa Belediye Baþkanlýðý

Demirciköy Belediye Baþkanlýðý

Sayfa 1’den devam

https://www.haberler.com/ahmet-tunc/
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2020 yýlýnýn ilk Ýl Genel Meclisi toplantýsý Ýl Genel Meclisi 
Baþkaný Musa Yýlmaz'ýn baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Birlik ve 
beraberlik içerisinde çalýþmaya devam edeceklerini 
vurgulayan Baþkan Yýlmaz, meclis üyelerinin kaymakamlar ve 
ilgili müdürlüklerle istiþare halinde olmasýný ve ödenekler 
ölçüsünde önceliklerin belirlenmesi gerektiði söyledi.

Ýl Genel Meclisi 2020 yýlýnýn ilk meclis toplantýsý yaptý. 
Toplantýya Ýl Genel Meclisi Baþkaný Musa Yýlmaz ile meclis 
üyeleri katýldý. Denetim Komisyonu seçiminin de yapýldýðý 
toplantýda komisyona Kahraman Aktay, Mustafa Altýnbay, 
Sacit Sayýn, Halil Mallý ve Osman Güngör seçildi. Yeni yýlýn ilk 
toplantýsýný büyük bir heyecanla gerçekleþtirdiklerine vurgu 
yapan Baþkan Musa Yýlmaz, önemli deðerlendirmelerde 
bulundu.

'2020 ZOR BÝR YIL OLACAK'
2020 yýlýnýn bütçesinin 155 milyon lira olarak belirlendiðini 

ÖNCELÝKLER BELÝRLENECEK

KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER : Kütahya ýlý Simav ilçesi Yeni Mahalle
ADA NO : 76
PARSEL NO : 40
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ :220,82 m2
MALÝKÝN ADI VE SOYADI : Bilgin TUTAR 
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI : Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Toplu Konut Ýdaresi Baþkanýlýðý
AÇILACAK DAVADA HUSUMETÝN
KÝME YÖNELTÝLECEÐÝ   : Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Toplu Konut Ýdaresi Baþkanýlýðý

Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn 
kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2019/525 Esas 
Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.

2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 
09/01/2020

             Basýn:6

T.C. SÝMAV ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
ESAS NO : 2019/525

KAMULAÞTIRMA ÝLANI

ÝLAN

KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER : Kütahya ýlý Simav ilçesi Yeni Mahalle 
ADA NO : 76
PARSEL NO : 39
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ :2.991,77 m2
MALÝKÝN ADI VE SOYADI : Vahide ATMACA, Baise AKSOY, Kazým VURAL
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI : Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Toplu Konut Ýdaresi Baþkanýlýðý 
AÇILACAK DAVADA HUSUMETÝN
KÝME YÖNELTÝLECEÐÝ :Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Toplu Konut Ýdaresi  Baþkanýlýðý

Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn 
kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2019/527 Esas 
Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.

2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur.09/01/2020
                        Basýn:7

ÝLAN
T.C. SÝMAV ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN

ESAS NO : 2019/527
KAMULAÞTIRMA ÝLANI

Dünyanýn her köþesinde haber alma ve bilgi edinme ihtiyacýný karþýlamak 
adýna fedakarca görev yapan, üstlendikleri sorumluluðun bilinciyle 
mesleðini icra eden medya mensuplarýmýzýn Çalýþan Gazeteciler Günü'nü 
kutluyorum.
Ülkemiz, bölgemiz ve dünyadaki geliþmeleri doðru okuyabilen, halký objektif ve 

TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ 
CUMHURBAÞKANLIÐI
 ÝLETÝÞÝM BAÞKANI  
FAHRETTÝN ALTUN'UN 
“ÇALIÞAN GAZETECÝLER GÜNÜ" MESAJI

eksiksiz bilgilendirmeyi ilke edinmiþ basýn-yayýn organlarýnýn varlýðý, saðlýklý 
bir kamuoyunun oluþmasýnýn, dolayýsýyla demokrasimizin eksiksiz 
iþlemesinin önemli bir unsurudur.
Bu doðrultuda, yerelden ulusala kadar bütün medya kurumlarý ve 
çalýþanlarýnýn kritik bir fonksiyon icra ettiðine inanýyoruz.
Teknolojideki hýzlý geliþmeye paralel olarak, yazýlý ve görsel basýnýn yaný 
sýra internet gazeteciliði ve sosyal medya da halkýmýzýn bilgilendirilmesinde 
önemli rol oynamaya baþlamýþtýr.
Haberin kamuoyuyla daha hýzlý paylaþýlmasýna olanak saðlayan ve tüm 
dünyayý ulaþýlabilir kýlan bu teknolojik süreç ayný zamanda, 
dezenformasyonun ve yalan haberin hýzla yayýlmasýný da mümkün 
kýlmaktadýr.Toplumun doðru ve gerçek bilgiyle beslenmesinin önemini idrak 
etmiþ, ilkeli ve objektif medya çalýþanlarýmýz, dezenformasyon ve yalan 
haberle mücadelede önemli bir güçtür.
Basýn mensuplarýnýn bundan sonra da sorumluluklarýnýn bilincinde, 
ülkemizin geliþmesine ve ilerlemesine katkýda bulunmaya, birlik ve 
beraberliðimizin korunmasýný her þeyin üzerinde tutarak görev yapmaya 
devam edeceðine inanýyorum.
Çalýþan Gazeteciler Günü vesilesiyle, tüm gazeteci arkadaþlarýma baþarýlar 
diliyor, Ýletiþim Baþkanlýðý olarak kendilerine her zaman destek olacaðýmýzý 
bir kez daha vurgulamak istiyorum.

hatýrlatan Baþkan Iþýk, “Etrafýmýzda, bölgemizde yaþanan ve 
geliþen olaylara baktýðýmýzda 2020 yýlý ülkemiz açýsýndan 
gerçekten zor bir yýl olacak. 

Stratejik olarak ve ülke olarak öyle bir noktadayýz ki bu 
bölgede ayakta kalmak, güçlü olmamýza, birlik ve beraberlik 
içerisinde hareket etmemize baðlý.

 Çevremizde yaþanýlan her olaydan þöyle veya böyle 
ülkemiz etkilenmektedir. Bir medeniyetin bakiyesi olarak 
ülkemiz her mazluma ve maðdura kucak açmak, sorunlarý ile 
ilgilenmek durumunda. 

Ýnsanlýk adýna bugün yeryüzünde bizim milletimiz den 
baþka mazlumlara kucak açan bir ülke yok. Bu bakýmdan, bu 
asil milletin bir ferdi olarak bizlere düþen, üzerimize 
siyaseten ve hemþerilerimizin seçmesiyle yükledikleri 
sorumluluðu en iyi þekilde ifa etmek, bize verilen görevi 
titizlikle ve en ekonomik biçimde hizmete dönüþtürmektir” 
dedi.

HAVA ÝYÝLEÞÝR ÝYÝLEÞMEZ HÝZMETE DÖNÜÞECEK
Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü ile Su ve Kanal 

Hizmetleri Müdürlüðü'yle ilgili iki önemli konunun üzerinde 
duracaklarýný belirten Yýlmaz, “Burada ilçelerimize düþen, her 
ilçenin il genel meclisi üyelerimiz kendi aralarýnda 
toplanarak, özel idare müdürlerimiz ve kaymakamlarýmýzla 
istiþare ederek çalýþmalarý ödenekler ölçüsünde öncelikli 
olarak belirlemektir. 

Ýnþallah Mart ayý içerisinde programýmýzý netleþtirelim. 
Þimdiden bu çalýþmalarý yaparsak hava þartlarý iyileþir 
iyileþmez hemen hizmete dönüþtürme fýrsatýný yakalamýþ 
oluyoruz.

 Ýkincisi; bazý tahsis talepleri var. Bunlarý komisyonlarýmýz 
deðerlendirsin. Ýl Özel Ýdaresinin gayrimenkulleri 
kapsamýnda ilçelerde olan taþýnmazlar var, bunlarý bazý kamu 
kurumlarýndan olsun, belediyelerden olsun, tahsis talepleri 
var. bunlarý görüþeceðiz. Seçim sonucu denetim 
komisyonuna seçilen 5 arkadaþýmýza hayýrlý olsun. Hepinize 
çalýþmalarýmýzda baþarýlar diliyorum” diye konuþtu. 
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Kütahya'da önceki günden bu 
yana etkili olan kar yaðýþý þehir içi ve 
köy yollarýnda zaman zaman 
olumsuzluklara neden olsa da 
ekiplerin yaptýðý çalýþmalarla 
ulaþýmdaki aksamalar gideriliyor.

Pazar günü gece geç saatlerde 
baþlayan yoðun kar yaðýþý dün de 
tüm hýzýyla devam etti.

Yaðan yoðun kar yaðýþý tüm 
yurt ta o lduðu gib i  Kütahya 
genelinde de yaþamý olumsuz 
þekilde etkiliyor.

Þ e h i r  m e r k e z i  v e  
mahallelerinde Kütahya Belediyesi 
ekipleri gece gündüz demeden 
karla mücadele ederken Kütahya Ýl 
Özel Ýdaresi, karla mücadele 
ekipleri de kapanan köy yollarýný 
açmak için aralýksýz çalýþma 
içerisine girdiler.

Kapalý köy yollarýnýn tekrar 
açýlmasý için Kütahya Ýl Özel 
Ýdaresi, karla mücadele ekipleri 
çalýþmalarýný 24 saat devam 
edecek.

Kütahya Ýl Özel Ýdaresi'nin karla 
mücadelesinde 20 greyder, 5 kar 
kamyonu, 6 adet yükleyici, 23 Beko 
loader olmak üzere toplamda 54 
adet araç, 20 ekip ile 117 personelin 
görev yaptýðý bildirildi.

EKÝPLER 24 SAAT 

KARLA MÜCADELEDE

Cumhurbaþkanlýðý Ýletiþim Baþkanlýðý, kullanýlarak sahte bir site aracýlýgý̂yla “elektrik ve dogâl gaz 
Cumhurbaþkanlýðý ile kurumun logolarý da kullanýlarak fatura iadesi” adý altýnda dolandýrýcýlýk yapýlmaya ca̧lýsý̧ldýgý̂ 
yapýlan dolandýrýcýlýk giriþimlerine karþý vatandaþlarý uyardý. gözlenmiþtir.

Cumhurbaþkanlýðý Ýletiþim Baþkanlýðý'ndan  Soz̈ konusu siteye erisi̧min engellenmesi, 
vatandaþlara dolandýrýcýlýk uyarýsý geldi. Ýletiþim sorumlularýn adalet on̈un̈de hesap vermesiyle ilgili gerekli 
Baþkanlýðýnýn, vatandaþlardan hiçbir þekilde kredi kartý isļemler gercȩklesţirilmisţir. 
bilgilerini talep etmediði vurgulanan duyuruda, “Son Kurumlarýmýzýn isimleri ve logolarý kullanýlarak 
gun̈lerde I·letisi̧m Basķanlýgý̂ adý ve Cumhurbasķanlýgý̂ logosu hazýrlanan sahtecilik giriþimleri ile ilgili vatandasļarýmýzý 

DOLANDIRICILIK UYARISI

ÝLAN
BELEDÝYE DENETÝMLÝ ÖZEL HALK OTOBÜS HATTI KÝRALANMASI 
SÝMAV BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 
Belediye Denetimli Özel Halk Otobüs hattý kiralanmasý 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açýk Ýhale 
Usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: 
1-Ýdarenin
a) Adresi :Belediye Hizmet Binasý Tabakhane Mh.Belediye Meydaný No:9 Simav / KÜTAHYA 
b) Telefon ve faks numarasý : 0 (274) 513 70 07 - 0 (274) 513 70 10 
c) Elektronik Posta Adresi : baskan@simav.bel.tr 
2-Ýhale konusu hizmetin
a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýþin niteliði, türü ve miktarý aþaðýda belirtilmiþtir.
b) Yapýlacaðý yer : Simav Belediye sýnýrlarý ve mücavir alanlarý Simav / KÜTAHYA 
c) Süresi  : Ýþin süresi iþe baþlama tarihinden itibaren 10 (On) yýldýr. 
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer : Belediye Hizmet Binasý Tabakhane Mahallesi, Belediye Meydaný No:9 Baþkanlýk Makamý Encümen Odasý 
Simav / KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati : 24.01.2020 - 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. 
a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasý yazýlý olan Nüfus cüzdan fotokopisi.
b) Tebligat için Ýkametgâh belgesi.
c)Belediye veznesine yatýrdýklarý geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu (süresiz).
d) 2020 yýlýnda alýnmýþ kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi odasýndan ya da ilgili Meslek odasýndan oda sicil kayýt belgesi.
e) Simav Belediyesine borcu bulunmadýðýna dair Simav Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüðünden alýnmýþ borcu yoktur 
belgesinin aslý.
f) Geçici teminatýn nakit yatýrýlmasý durumunda nakit Geçici teminatýn iadesi için Ýsteklilerin Banka Hesap Iban Numarasýný 
belirten dilekçe
g) 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununa göre herhangi bir þekilde yasaklý ve/veya cezalý olmadýðýna dair yazýlý beyaný.
h) Þartname alýndý makbuzu. Ýhaleye iþtirak edecek gerçek ve tüzel kiþiler ihale þartnamesini Belediyemiz Ýþletme Müdürlüðü 
(Otobüs Ýþleri Servisi)' nden ücreti karþýlýðý temin edebilirler.
I) Adli Sicil Kaydý (5271 sayýlý CMK'nun 100. Maddesi 3. Fýkrasýnda bahsi geçen suçlar ve 5326 sayýlý Kabahatler Kanununun 
35 inci maddelerindeki suçlar ile Feto ve benzeri terör suçlarýndan dolayý hakkýnda devam eden bir soruþturma veya 
kovuþturma evresi olan, ceza almýþ olan veya almýþ olduðu ceza affa uðramýþ olan kiþi ve kurumlar ihaleye katýlamaz, aksi 
tespit edildiðinde ihaleyi almaya hak kazanmýþ olsa bile fesih sebebidir.)
j) Hatta ait kira þartnamesinin, her sayfasý ayrý ayrý ihaleye girecek olan istekli tarafýndan imzalanmasý.
k) Özel kiþiler adýna vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile Ýmza beyannamesi
l) Tüzel kiþiler için: 2020 yýlýnda alýnmýþ kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi odasýndan ya da ilgili Meslek odasýndan oda 
sicil kaydý, teklifte bulunacak kiþilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve/veya imza sirküleri. Tüzel kiþiler adýna vekâleten 
ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile Ýmza beyannamesi.
m) Ortak giriþim olmasý halinde ortak giriþimi oluþturan gerçek ve/veya tüzel kiþilerin Her birinin kendileri ile ilgili maddelerdeki 
temin edecekleri belgeler. Ortak giriþim beyannamesi (Ýþ ortaklýðý) 
n) Dernek ve Kooperatifler Ýçin: Dernek Tüzüðünün noter tasdikli sureti, Kooperatif ana                    sözleþmesinin noter 
tasdikli sureti–Karar defterlerinin ilgili sayfasýnýn onaylý sureti – yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2. Ýþin muhammen kira bedeli aylýk 4.100,00.-TRY (Türk Lirasý) + KDV x 120 Ay = 492.000,00.- TRY (Türk Lirasý) + KDV ' 
dir. Geçici teminat tutarý KDV hariç muhammen bedelin % 3'ü olan 14.760,00. -TRY (Türk Lirasý)' dan az olamayacaktýr.
4.1.3. Ýþtirakçiler geçici teminatlarýný 24.01.2020 tarih ve saat 12:00 ye kadar Simav Belediye Baþkanlýðý Mali Hizmetler 
Müdürlüðü Tahsilât Servisine nakit olarak yatýracaklar ya da süresiz Banka Teminat Mektubunu sunacaklardýr.
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.2.1. Ýhaleye bilfiil þahýs, firma, kooperatif, dernek vb. girebilecektir.
4.3. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
4.3.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 500,00.-TRY (Beþ Yüz Türk Lirasý) karþýlýðý SÝMAV BELEDÝYE 
BAÞKANLIÐI Ýþletme Müdürlüðü Otobüs Ýþleri Servisi adresinden satýn alýnabilir.
4.3.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur.
5. Ýstekliler ilgili evraklarý 24.01.2020 tarih ve saat 12:00 ye kadar Simav Belediye Baþkanlýðý Ýþletme Müdürlüðü Otobüs Ýþleri 
Servisi adresine elden teslim edebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderebilir. 
6. Ýhaleyi kazanan Yükleniciye Sözleþmeye davet yazýsý teblið edildikten sonra Yüklenici Sözleþmeyi imzalamadan önce ihale 
tarihi itibari ile þartnamede yazýlý belgeleri ibraz etmek zorundadýr. 
Belediye Denetimli Özel Halk Otobüs hattý kiralanmasý (4 Hat için teklif verilecek olup, tek seferde ihale edilecektir.)
KÝRAYA VERÝLECEK HAT GÜZERGÂHLARI

BELEDÝYE – EYNAL - TOKÝ
1.HAT = Belediye önü - Yeni Mh. Parký - Ptt önü - Otogar önü - Yeþilova Mh. - Eynal Kaplýcalarý – Toki - Kyk Yurt – Üniversite – 
Muradýnlar – Hastane – Otogar - Ptt önü - Belediye önü.
Toplam 17 sefer.

PTT – ESENEVLER – TOKÝ – EYNAL
2.HAT = Ptt önü - Yeni Mh. Parký - Dumlupýnar market - Esenevler Mh. – Hastane - Dumlupýnar market - Yeni Mh. Parký - Ptt önü 
– Otogar – Hastane - Muradýnlar Mh. – Toki – Üniversite – Kyk – Toki – Eynal - Yeþilova Mh. – Otogar - Ptt önü.
Toplam 17 sefer.

MAHALLE SERVÝSÝ
3.HAT= Belediyeönü - Hisarardý Mh. - 101 Evler Mh. - Deðirmenciler Mh. - Karakür Mh. - Acembaba Mh. - Cuma Mh - Dere Mh. - 
Toki Akay yapý - Toki Maksem - Toki Þahin Tepesi - Eynal kaplýcalarý - Yeþilova Mh.
Toplam 6 sefer.
OKUL SERVÝSLERÝ
4.HAT= Ptt – Otogar – Hastane - Üniversite
           Ptt - Eml. – Esenevler - SAL. - Kýz Meslek Lisesi
Günde iki defa sabah ve öðleden sonra Yeþilova Mh. Öðrencileri Yusuf Koyuncuoðlu Ýlk Okulu

                                                 Basýn:2/1

dikkatli olmaya ca̧gý̂rýyoruz. 
Herhangi bir magd̂uriyet 
yasa̧nmamasý ici̧n aldatýcý 
yon̈temlerle kredi kartý veya kisi̧sel 
bilgileri isteyen site ve 
uygulamalara itibar edilmemesi 
gerekmektedir. Ýletiþim Baþkanlýðý, 
vatandaþlardan hiçbir þekilde 
kredi kartý bilgilerini talep etmez. 
Kurumumuzun adý ve logosu ile 
yayýlan “elektrik ve doðal gaz 
fatura iadesi” bildirimi, 
dolandýrýcýlarýn milletimizin 
devletimize olan güvenini kötüye 
kullanma giriþimidir” ifadelerine 
yer verildi.
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DPÜ’DE SANAT KÖÞESÝ OLUÞTURULACAK

ÝLAN 

Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri :Kütahya ili Simav ilçesi Fatih Mahallesi Arpalýk Mevkii 9 Ada 27 Parsel sayýlý 
taþýnmaz tapu kayýtlarýnda "Avlulu Kargir Ev" vasfýyla 136,02 m2 yüzölçümüyle kayýtlýdýr. Simav 
Belediyesi uygulama imar planý sýnýrlarý içerisinde, bitiþik nizam 4 kat müsaadeli ticari+konut 
alanýnda kalmaktadýr. Her türlü belediye ve þehircilik altyapý ve hizmetlerinden (elektrik, su, 
kanalizasyon, jeotermal v.b.) yararlanabilecek konumdadýr. Üzerinde yaklaþýk 80 m2 taban alanlý 
yaklaþýk 40 yýllýk bir yapý bulunmaktadýr. Bu yapý bodrum kat ve zemin kattan oluþmaktadýr. Yapý 
betonarme yapý olup zemin kata üzeri kaplamasýz merdivenle çýkýlýr. Giriþ kapýsý ahþaptýr. Giriþte 
geniþ bir hol, 2 oda, 1 mutfak, tuvalet ve banyodan oluþmaktadýr. Odalarýn tabaný tahta, kapýlarý 
ahþap, camlarý pvcdir. Odalardan birinde gömme ahþap yüklük vardýr. Mutfaðýn tabaný seramik 
penceresi ahþaptýr. Mutfak tezgahýnýn altý ve üstü dolaplýdýr. Banyonun tabaný mozaik kaplýdýr. 
Tuvalet alaturka olup yer ve duvarlar yarýya kadar seramik kaplýdýr. Bodrum katýnýn özellikleri de 1. 
kat gibidir. Bina jeotermal enerjiyle ýsýnmakta olup ilçenin çarþý merkezinde, ticaret alanýnda yer 
almaktadýr. Çatýsý ahþap çatý olup üzeri kiremit kaplýdýr. Kuzey tarafýnda kalan arka kýsmýnda bir 
bahçesi mevcuttur. Bahçede kenar kýsýmlarda 10-15 yaþlarýnda 1 adet kiraz, 2 adet erik ve 1 adet de 
ayva aðacý vardýr.
Yüzölçümü  : 136,02 m2
Kýymeti  : 320.000,00 TL
KDV Oraný : %1
1. Satýþ Günü : 28/02/2020 günü 10:00 - 10:05 arasý
2. Satýþ Günü : 26/03/2020 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  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. 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 2019/17 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze 
baþvurmalarý ilan olunur.09/01/2020
(ÝÝK m.126)_                          
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.

           Basýn:4

.

T.C.
SÝMAV

(SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU 
2019/17 SATIÞ

TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

Kütahya Kültür ve Sanat Derneðindeki (KÜSAD) çini sanatçýlarýyla bir araya gelen 
Kütahya Dumlupýnar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazým Uysal, üniversitede sanat köþelerinin 
oluþturulacaðýný ve eserlerin buralarda sergileneceðini söyledi.

Kütahya Dumlupýnar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzým Uysal ve beraberindeki heyet 
Kütahya'nýn çini sanatçýlarýna bir ziyarette bulundu. Mehmet Koçer, Hamza Üstünkaya, 
Mehmet Gürsoy, Ýsmail Yiðit ve ayrýca Kütahya Kültür ve Sanat Derneðini (KÜSAD) de ziyaret 
eden Prof. Dr. Kâzým Uysal, baþta çini olmak üzere pek çok sanat dalýný icra eden sanatçýlarla 
sohbet etti. Ziyaret edilen sanatçýlar ve KÜSAD Baþkaný Bayram Yýldýz bu ziyaretten çok 
memnun olduklarýný belirtti. Bu tarz ziyaretlerin devam edeceðini belirten Uysal, Kütahya'da 
takdir edilecek çok sanatçý olduðunu, onlarla bilgi alýþveriþinde bulunmanýn yararlý olacaðýný 
belirtti.

'ELÝMÝZDEN GELEN HER TÜRLÜ DESTEÐÝ VERECEÐÝZ'
Üniversitede Kütahya'nýn deðerli sanatçýlarýnýn eserlerinden oluþan ve onlarla ilgili 

bilgilendirme tasarýmlarýnýn yer alacaðý sanat köþeleri oluþturulacaðýný, bunlarýn bir araya 
gelmesiyle ileride müze gibi ziyaret edilebilecek bir mekana kavuþmayý arzuladýklarýný ifade 
eden Uysal, “Kütahyamýzý tanýtabilmenin en iyi yollarýndan biri sanat ve sanatçýlardýr. Onlarýn 
takdir edilmesi gerekiyor. Sanatýn ve sanatçýlarýn bir toplumu yönlendirmede ve estetik beðeni 
düzeyinin geliþtirilmesinde çok önemli yeri var. Bugünkü ziyaretler bunun için atýlan 
adýmlardan biriydi. Diðer sanatçýlarýmýza da ziyaretler ve görüþmeler gelecek dönemde devam 
edecek. Öðrencilerimizin bu ve bunun gibi onlarca sanatçýmýzý tanýyabilmeleri için üniversite 
olarak elimizden gelen her türlü çabanýn sarf edeceðiz” diye konuþtu.

10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününüzü 
en içten dileklerimizle kutlarýz..
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ÝLAN
Kilitli Beton Parke, Bordür ve Oluk Taþý 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 :2020/1920
1-Ýdarenin
a) Adresi :Tabakhane Mahallesi Belediye Meydaný No:9 43500 Simav/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarasý :0 274 513 70 07 - 0 274 513 70 10
c) Elektronik Posta Adresi :baskan@simav.bel.tr
ç) Ýhale dokümanýnýn 
görülebileceði internet adresi 
(varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý :20.000 m² Kilitli beton parke taþý (8 cm.lik), 2.000 mt. Beton bordür taþý (50*15*30 cm), 500 mt.

 Beton bordür taþý (50*12*20 cm), 500 mt. Beton oluk taþý (30*10 serbest boy) alýmýdýr. Ayrýntýlý 
bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.

b) Teslim yerleri :Kilitli Beton Parke, Beton Bordür ve Beton Oluk Taþlarý belediye sýnýrlarý içerisinde Fen Ýþleri 
Müdürlüðü' nün belirleyeceði cadde ve sokaklara paletler halinde teslim edilecektir.

c) Teslim tarihleri :Ýdarenin ihtiyacý olan Kilitli Beton Parke, Bordür ve Oluk Taþý Alýmý sözleþmenin 
imzalanmasýndan itibaren 12 ay içinde Teknik þartnamede belirtilen ihtiyaçta peyderpey 
alýnacak olup, malzemenin bildirilmesinden itibaren ihtiyaç olan malzeme en geç 1 saat içinde 
paletler halinde teslim edilecektir. Zamanýnda teslim edilmeyen malzemeler için sözleþmenin 
34.2. maddesine göre cezai iþlem uygulanacaktýr.

3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer :Tabakhane Mh. Belediye Meydaný No:9 Belediye Hizmet Binasý Ýhale Salonu Simav/KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati :03.02.2020 - 14:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki 
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 alýmýn 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, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali 
müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz 
olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, 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 kesin kabul iþlemleri 
tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler:
a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet 
belgesi.
Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin 
imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Ýstekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Ýsteklilerin adlarýna veya unvanlarýna düzenlenmiþ olan teklif ettiði mala iliþkin Yerli malý Belgesi veya Teknolojik 
ürün deneyim belgesi,
d) Yetkili Satýcý ise Ýmalatçý tarafýndan Yetkili Satýcý olduðuna dair Belge,
ile ilgili belgelerden en az birisini sunmasý yeterlidir.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda iliþkin belgeler:
TS 2824 EN 1338 ve TS 436 EN 1340 belgelerini sunmasý gerekmektedir.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.Kilitli Beton Parke, Beton Bordür veya Beton Oluk taþý satýþý yapmýþ olmak benzer iþ olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamýnda % 15 (yüzde on 
beþ) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Simav Belediye Baþkanlýðý Fen Ýþleri Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði 
gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan 
istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri 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 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
14.Diðer hususlar: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif 
üzerinde býrakýlacaktýr.

                          Basýn:3

SÝMAV BELEDÝYE BAÞKANLIÐI FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

SAHÝBÝ :
SORUMLU  :YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ

MUHABÝRLER:
SAYFA EDÝTÖRÜ:

    HABER WEB EDÝTÖRÜ: Kemal YALÇIN - ÝSTÝHBARAT ÞEFÝ: Þerif EREL 

BASKI :
MERKEZ: 

Mehmet Adil TURGUT
Zekeriya TÜRKEL
Þerif EREL - Kemal YALÇIN
Ýsmail YALÇIN
 
30 Aðustos Cad. No. 5  - SÝMAV 
MAT OFSET TESÝSLERÝ 30 Aðustos Cad. No. 5 Tel. 513 54 22 - SÝMAV

Gazetemizde yayýnlanan tüm yazýlarýn yasal sorumluluðu yazarýna aittir. 
Gazetemize gönderilen yada bizzat verilen yazý ve resimlerin 

yayýnlanmasý ve geriye iade edilmesi  zorunluluðu yoktur.

ÝLAN TARÝFESÝ

Özel Ylanlar ve Reklamlar Pazarly?a Tabidir
Fiyatlara KDV Dahil De?ildir.

YURT ÝÇÝ   : 360 TL (Yýllýk) - SÝMAV  : 30 TL (Aylýk-Adrese Teslim)

YURT DIÞI : 75 € Euro (Yýllýk)

ZÝRAAT BANKASI SÝMAV ÞB. -H.NO: 

Simav ýn Sesi, Kuruluþ:21 Eylül 1999
Kurucusu:Kamil Muþtu

(27 Ekim 1961)

Dernek Kongre : 300 TL
Resmi Ýlan (Cm) : 15.00 TL
A.Þ. Gen. Kurul/sonuç  : Pazarlýða tabi
Koop. Oda kongre : 350 TL
Zayi : 35 TL

TR.860001000180319993575001

*YEREL SÜRELÝ YAYINDIR*

simavinsesi2010@hotmail.com

Önemli gün, hafta ve konularla ilgili olarak gazetemize köþe yazýsý 
gönderen köþe yazarlarýmýz ücret almadan yazýlarýný yazmaktadýr.

www.simavinsesigazetesi.com
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KÜTAHYA VALÝSÝ ÖMER TORAMAN'DAN 
“10 OCAK ÇALIÞAN GAZETECÝLER GÜNÜ" MESAJI

Kütahya Valisi Ömer Toraman, 10 Ocak Çalýþan 
Gazeteciler Günü dolayýsýyla mesaj yayýmladý. 
Vali Toraman mesajýnda, basýnýn kamuoyunu 
bilgilendirmek gibi önemli bir kamu görevini ifa ettiðini 
belirtti. Basýn yayýn kuruluþlarýnýn demokrasinin 
vazgeçilmez unsurlarý olduðunu vurgulayan Vali 
Toraman, þunlarý kaydetti: 
"Demokrasimizin vazgeçilmez unsuru olan basýn 
yayýn kuruluþlarýmýzda, toplumun aydýnlatýlmasý, 
bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi yolunda önemli bir 
görevi yerine getiren ve fedakârca çalýþan basýn 
mensuplarýmýzýn, her ortamda çalýþma þartlarýný 
kolaylaþtýrmak, onlara gereken desteði ve katkýyý 
saðlamak, toplum olarak hepimizin görevidir. 
Basýnýmýz, geçmiþten günümüze kadar önemli bir 
geliþme göstererek, yazýlý ve görsel boyutunun yaný 
sýra internet haberciliðinde etkinliðini her geçen gün 
artýrmakta olup demokrasimizin güçlenmesine ve açýk 
toplum hedefine ulaþýlmasýna deðerli katkýlar 
saðlamaktadýr. Bu geliþmede þüphesiz en büyük pay, 
görevini fedakârca yapan basýn çalýþanlarýna aittir. 
Ýletiþim teknolojilerindeki yeniliklerle birlikte bugün 
insanlar, tüm dünyadaki geliþmelere daha hýzlý 
ulaþabilir duruma gelmiþ, basýn her zamankinden 
daha etkin bir konuma ulaþmýþtýr. Dolayýsýyla basýn 
çalýþanlarýnýn sorumluluðu ve meslek etik ilkelerinin 
önemi her geçen gün artmaktadýr. Bizlerle sürekli 
beraber olan, destek veren deðerli basýn 
çalýþanlarýnýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü 
kutlar, saðlýk ve baþarýlar dilerim."

Termik Santrallerin özeleþtirmesinin yapýldýðý 2013 yýlýndan bu 
yana filtre takma yükümlülüðü çeþitli uzatmalarla yedi yýl boyunca 
uzatýlan þirketler neye güvenerek filtre takmamýþlardýr? Bu 
firmalarýn güvencesi hiç kuþku yok ki süreyi geçtiðimiz günlerde 
2.5yýl tekrar uzatan yasayý meclisten geçiren ve yoðun kamuoyu 
tepkisi üzerine veto etmek zorunda kalan siyasi iktidardýr.
Ýktidarda olduðu 18 yýl boyunca doðayý, çevreyi katleden, iþçi kýyýmý yapan 
emekçilerin haklarýný yok eden, çalýþanlarýn %67’sini asgari ücrete mecbur 
eden AKP’nin bugün ansýzýn çevreci kesilmesinin nedeni iyi araþtýrýlmalýdýr. 
Bu sürecin tek sorumlusu santrallere tekrar tekrar süre veren ve 7 yýllýk 
sürede filtre takýlmasýný saðlamayan AKP iktidarýdýr.
Termik santrallere süre uzatýmý yerine filtre takýlmasý ile ilgili detaylý bir 
takvim verilmesi ve bu sürecin ilgililerce denetlenmesi halinde bugün 
yaþadýðýmýz sorunlar yaþanmayacaktý. Bunu yapmayan ve süreci 
denetlemeyen iktidar, sanki sürenin son günü filtreler sihirli bir güç 
tarafýndan takýlacakmýþ gibi beklemiþ ve bugünkü ortamýn hazýrlayýcýsý 
olmuþtur.
Hükümet olmanýn gereklerini yerine getirmeyen AKP iktidarý saðlýklý yaþam 
talebine karþý termik santralleri kapatarak iþsizliði dayatmakta, halkýn saðlýk 
talebi ile iþçilerin çalýþma güvencesi ve iþ talebini birbirine karþý olgularmýþ 
gibi kamuoyuna kabul ettirmeye çalýþmaktadýr.
Bizler CHP olarak iþçilerimizin güvenceli bir þekilde çalýþmasý ve termik 
santrallerimizin de çevreyi kirletmeden halkýmýzýn saðlýðýný gözeterek 
çalýþtýrýlmasýný savunuyoruz. Termik santrallerin havayý yoðun bir þekilde 
kirletmesine karþý yýllardýr yaptýðýmýz uyarýlar, baþvurular Çevre ve Þehircilik 
bakanlýðý tarafýndan filtre takma zorunluluðu 2019 yýlý sonuna dek 
uzatýlmýþtýr cevabý vererek termik santrallerin halkýmýzý zehirlemesine göz 
yumulmuþtur. Termik santrallerin kapatýlmasý sorunun çözümü deðil, saðlýklý 
yaþam hakkýný savunan halkýn, santrallerde çalýþan emekçilerin, halkýmýzýn 
cezalandýrýlmasýdýr. 

CHP KÜTAHYA IL BASKANLIGINDAN 

Kütahya Valisi
Dr. Ömer Toraman
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ÞEREF KOLEJÝNDE SADAKO KAÐITTAN 

1000 TURNA KUÞU

Simav'ýn özel eðitim ve öðretim 
kurumlarýndan birisi olan Özel Þeref 
Kolejinde Türkçe ve Okuma Becerileri 
Dersi kapsamýnda okunan 7 kitaptan biri 
olan, “Sadako Kaðýttan 1000 Turna 
Kuþu”nda hedeflenen 1000 Turna Kuþu 
öðrenciler ve onlarýn velileri tarafýndan 
tamamlandý.
Günümüzde bile unutulmayýp tartýþýlan 
Ýkinci Dünya Savaþý sonunda Hiroþima'ya 
atýlan atom bombasýnýn radyoaktif etkisiyle 
lösemi hastalýðýna yakalanan 9 yaþýndaki 
Sadako Sasaki isimli bir Japon kýzýnýn 
gerçek hayat hikayesini ele alan “Sadako 
Kaðýttan 1000 Turna Kuþu” adlý kitabý Özel 
Þeref Koleji 5.sýnýf öðrenci ve velileri birlikte 
okuyup kitabýn kritiðini de hep birlikte 
yaptýlar.
Karþýlýklý olarak yapýlan kritikte Japon kýzý 
Sadako'nun origami ile Turna kuþlarýný 
1000'e tamamlamaya çalýþýrken 644.Turna 
kuþunu yaptýðý gün gözlerini dünyaya 
yummasýndan oldukça etkilenen öðrenci ve 
veliler kalan 356 adet kaðýttan turna kuþunu 
okulda ve evlerinde tamamlayarak okulun 

etkinlik salonuna getirdiler. Böylece birlikte 
kitap okuma ve kritiðini gerçekleþtirmeyi 
saðladýlar. Etkinliðin son safhasýnda da 
birlikte turna kuþu yapmayý öðrenen 
öðrencilerle velileri “Sadako” temsilinde 
dünyadaki tüm savaþ maðduru çocuklar ile 
empati kurmuþ oldular.
Þeref Koleji Müdürü Hüseyin Cihan, baþarýyla 
gerçekleþtirilen etkinlikle ilgili olarak 
gazetemize konuþarak, “Etkinliðimize katýlým 
ve ilgi göstererek bizleri onurlandýran tüm veli 
ve öðrencilerimize teþekkür ediyor, bir sonraki 
kitap kritiðinde yeniden buluþarak Þeref Koleji 
Ailesi bütünlüðünü sürdürmek istiyoruz” dedi.

Haber: Þerif Erel

Simav Kaymakamlýðý ve Simav Belediye Baþkanlýðýnýn 
2019 yýlýnda yoðun gayretleri sonucunda ve Milli 
Emlak Genel Müdürlüðü tarafýndan verilen onay 
üzerine, 2011 yýlýndaki depremi hatýrlatan geçici afet 
konutlarý ve konteynýrlar hurdaya ayrýldý.
Simav Kaymakamý Türker Çaðatay Halim hurdaya ayrýlan ve 
kamuoyunda Yunus Emre Evleri olarak bilinen Muradýnlar 
Mahallesindeki geçici afet konutlarý ve konteynýrlar için þunlarý 
söyledi: “Dumlupýnar Üniversitesi Dr. Ýbrahim Naci Eren Yerleþkesi 
karþýsýndaki geçici afet konutlarý, 2019 yýlý aralýk ayýnda Simav 
Milli Emlak Þefliðince hurda ihalesine çýkýlarak tasfiye ediliyor. 
Ýhaleyi alan firma tarafýndan yýkým iþlemi devam ediyor. 2 aylýk 
süreç içinde yýkým iþlemi tamamlanacak. Böylece Simav'ýn doðal 
ve güzel görüntüsünü olumsuz etkileyen ve metruk haliyle 
güvenlik açýsýndan risk olan bu yapýlar, ortadan kalkacak. Bu 
iþlemde ayný zamanda, 46500 TL hurda geliri ve 8370 TL KDV 
olmak üzere toplam 54870 TL gelir elde edildi.
Ayrýca ilçemizin çeþitli yerlerine daðýtýlmýþ taþýnabilir konteynýr 
yapýlarda kötü bir görüntü arz ediyordu. Bunlarýn bir kýsmý Ýl Afet 
ve Acil Durum Müdürlüðü tarafýndan onarýlarak il merkezine 
götürüldü. Bir kýsmý daha önce Balýkesir Polis Eðitim Merkezine, 
bir kýsmý da Simav Belediyesine teslim edildi. Kalan 11 adet 
konteynýr ise Milli Emlak Þefliðimizce hurdaya alýnarak satýldý ve 
25300 TL gelir elde edildi. Böylece hem kentimizin görselliðini 
bozan unsurlar ortadan kaldýrýldý, hem de Maliyemize gelir 
saðlandý” dedi.

DEPREMiN iZLERi SiLiNiYOR

Haber: Kemal Yalçýn

Simav Belediyesi 18 mahalle ve Eynal kaplýcalarýna 4 ayrý 
hatla þehir içi yolcu taþýmacýlýðý için yeniden Belediye 
Denetimli Özel Halk Otobüs Hattý Kira Ýhalesine çýkýyor.
Simav Belediye Baþkanlýðý, þehir içi yolcu taþýmacýlýðýný 
özelleþtirme adýna yeniden ihale yapacak. 24 Ocak 2020 Cuma 
günü Belediye Hizmet Binasý Encümen Odasýnda komisyon 
huzurunda saat 14.00'de yapýlacak ihalede þehirde belirlenen 4 
ayrý hat kiraya verilecek. Ýhalenin yapýlýp tamamlanmasýyla 
birlikte 10 yýl süreli olarak gerçekleþecek olan hat kiralanmasýnda 
þu güzergâhlar bulunuyor:
BELEDÝYE – EYNAL - TOKÝ
1.HAT = Belediye önü - Yeni Mh. Parký - Ptt önü - Otogar önü - 
Yeþilova Mh. - Eynal Kaplýcalarý – Toki - Kyk Yurt – Üniversite – 
Muradýnlar – Hastane – Otogar - Ptt önü - Belediye önü.
Toplam 17 sefer.
PTT – ESENEVLER – TOKÝ – EYNAL
2.HAT = Ptt önü - Yeni Mh. Parký - Dumlupýnar market - 
Esenevler Mh. – Hastane - Dumlupýnar market - Yeni Mh. Parký - 
Ptt önü – Otogar – Hastane - Muradýnlar Mh. – Toki – Üniversite 
– Kyk – Toki – Eynal - Yeþilova Mh. – Otogar - Ptt önü.
Toplam 17 sefer.
MAHALLE SERVÝSÝ
3.HAT= Belediyeönü - Hisarardý Mh. - 101 Evler Mh. - 
Deðirmenciler Mh. - Karakür Mh. - Acembaba Mh. - Cuma Mh - 
Dere Mh. - Toki Akay yapý - Toki Maksem - Toki Þahin Tepesi - 
Eynal kaplýcalarý - Yeþilova Mh.
Toplam 6 sefer.
OKUL SERVÝSLERÝ
4.HAT= Ptt – Otogar – Hastane – Üniversite
Ptt - Eml. – Esenevler - SAL. - Kýz Meslek Lisesi
Günde iki defa sabah ve öðleden sonra Yeþilova Mh. Öðrencileri 
Yusuf Koyuncuoðlu Ýlk Okulu

ÞEHÝR ÝÇÝ YOLCU TAÞIMACILIÐI 
TEKRAR ÝHALEYE ÇIKIYOR

Haber: Þerif Erel

Demokratik hayatýn vazgeçilmez unsuru, haber 
alma ve yayma özgürlüðünün en etkili aracý olan 
basýn kuruluþlarý önemli bir toplumsal görevi ifa 
ediyor.
Ýlçemizde de kamuoyunu aydýnlatýcý bir görev 
üstlenen yerel basýn kuruluþlarý, Simav’ýn sosyo 
ekonomik ve kültürel yönden kalkýnmasýna katký 
saðlamaya devam ediyor.
Tüm basýn çalýþanlarýnýn “10 Ocak Çalýþan 
Gazeteciler günü” nü en kalbi duygularýmla 
kutluyorum; ebediyete intikal eden basýn çalýþanlarýný 
rahmetle anýyorum.

Kaymakam Halim’den  “Çalýþan Gazeteciler Günü Mesajý”

Türker Çaðatay HALÝM
Simav Kaymakamý

Simav Kaymakamý
Türker Çaðatay HALÝM
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