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Muhtarlar toplantýsýna jeotermalle ýsýnamama sorunu damgasýný vurdu!

JEOTERMALLE ISINMAK ÝÇÝN DERÝN KUYUYA VE YENÝ ANA HATTA ÝHTÝYAÇ VAR

Simav'daki mahalle muhtarlarýnýn her ay 
mahalleleriyle ilgili istek ve sorunlarýný, vatandaþlarýn 
beklentilerini dile getirdiði aylýk Muhtarlar 
Toplantýsýnýn konusu sadece jeotermal enerji ile 
konut ýsýtmasý oldu. Belediye Meclis Salonunda 
Belediye Baþkaný Av. Adil Biçer'in yönettiði, Belediye 
Baþkan Yardýmcýsý Fatih Kalay ve birim müdürlerinin 
katýldýðý toplantýda tüm muhtarlar sorumlu olduklarý 
mahallelerde oturan vatandaþlarýn ortak sorunu 
haline gelen jeotermal enerji ile ýsýnamama 
konusunu dile getirdiler.

DERÝN KUYUYA VE YENÝ ANA HATTA ÝHTÝYAÇ 
VAR..
Muhtarlarýn mahalleleriyle jeotermal sorunu dýþýndaki 
sýkýntýlarýn Belediye tarafýndan mevsimsel açýdan tek 
tek giderilmesinden duyduklarý sevinci dile getirip 
teþekkür etmelerinin ardýndan açýklamalarda bulunan 

baþkan Biçer, “Türkiye ve tabiî ki Simav, mevsimsel 
olarak tarihinin en soðuk günlerini yaþýyor. Jeotermal 
abonelerimizin ýsýnamama sorunu muhtarlarýmýzýn 
yaný sýra vatandaþlarýmýzdan da bizlere aktarýlýyor. 
Sosyal medya üzerinden de sorun tüm çýplaklýðýyla 
ortaya konduðu gibi bilgi kirliliðinin de yaþandýðý bir 
gerçektir. Kabul etmek gerekir ki, jeotermal enerji de 
doðalgaz, petrol gibi sonsuz deðil. Çünkü jeotermal 
enerjiyi aldýðýmýz yerin altýný görmek mümkün deðil. 
Mevzuatlar çerçevesinde Re-Enjektemiz yok. Son 
yýllarda yaþanan küresel ýsýnmaya ve iklim 
deðiþikliklerine baðlý yeterli yaðýþlar da yok. Isýtmada 
kullandýðýmýz jeotermal kuyularýnda basýnçlar düþtü. 
Bazýlarý sýfýrýn altýnda.  Enerji alamadýðýmýz için 2 
kuyumuzdan ise yararlanamýyoruz. Kuyulardaki sýcak 
kaynaklar dibe çöktüðünden enerjiyi alabilmek 
pompalara ihtiyaç var. Bir süre önce sipariþini 
verdiðimiz 240 bin TL deðerindeki derin kuyu 
pompasýnýn gelmesini bekliyoruz. Konunun 
uzmanlarýyla yaptýðýmýz görüþme ve incelemelerden 
þu sonuç çýkýyor; Simav'da jeotermal enerjiden 
yararlanmayý sürdürmek için en az bir tane derin bir 
jeotermal kuyu sondajýna bir de belediye eski 

Belediye Baþkaný Av. Adil Biçer'in Simav'ýn 
18 mahalle muhtarýyla bir araya geldiði 
Ocak dönemi Muhtarlar Toplantýsýna soðuk 
hava ve ýsýnamayan jeotermal abonelerinin 
durumu damgasýný vurdu.  Simav'ýn tüm 
mahalle muhtarlarýnýn vatandaþlardan gelen 
'ýsýnamýyoruz'  serzeniþlerini ilettikleri 
toplantýda Baþkan Biçer þehrin jeotermal 
enerji ile ýsýtýlmasýnda yaþanan sorunlarý 
tüm açýklýðýyla ortaya koyarak derin bir yeni 
enerji kuyusunun sondajýna ve Eynal-
Yeþilova-Simav hattýnýn yenilenmesine 
ihtiyaç olduðuna dikkat çekti.

Belediye Baþkaný
Av. Adil Biçer

Baþkan Yardýmcýsý
Fatih Kalay

Fen Ýþleri Müdürü
Ahmet Sönmez

Yenimahalle Muhtarý
Mehmet Ören

Devamý sayfa 2’de

19 Mayýs 2011 tarihinde 5.9 büyüklüðündeki depremle sarsýlan Simav, 
geçtiðimiz Cuma günü Elazýð merkezli 6.8 büyüklüðündeki depremle 
sarsýlan bölgeye yardýmda bulunmak için yardým kampanyasý baþlattý. Dün 
ikindi sýralarýna kadar 45 kiþinin enkazdan sað kurtarýldýðý, Elazýð'da 35, 
Malatya'da ise 4 olmak üzere toplam 39 kiþinin hayatýný kaybettiði 
depremde etkilenen bölge insanlarýna depremi yaþayan, deprem acýsýný 
bilenler olarak yardým elinin uzatýlmasý için yapýlan toplantýya Belediye 
Baþkaný Adil Biçer baþta olmak üzere 6 belde belediye baþkaný, 

Merkez üssü Elazýð'ýn Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüðündeki 
depremin ardýndan Türkiye genelinde baþlatýlan yardým 
kampanyalarýndan birisi de Simav'da baþlatýldý. Belediye Baþkaný 
Av. Adil Biçer'in baþkanlýðýnda Simav Ticaret ve Sanayi Odasýnýn 
baþýný çektiði sivil toplum kuruluþlarý Belediye Meclis Salonunda 
yapýlan ve 1,5 saat süren toplantý sonunda nakdi yardým 
kampanyasý kararý alýnýrken yardýmlarýn “Elazýð-Malatya Depremi 
Simav Afet Yardým Komitesi” adýyla kurulan komite baþkanlýðýnca 
27-31 Ocak tarihleri arasýnda toplatýlmasýna karar verildi.

DEPREMÝ UNUTMAYAN SÝMAV, DEPREMÝ YAÞAYANLARIN YANINDA 
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Muhtarlar toplantýsýna jeotermalle ýsýnamama sorunu damgasýný vurdu!

JEOTERMALLE ISINMAK ÝÇÝN DERÝN KUYUYA VE YENÝ ANA HATTA ÝHTÝYAÇ VAR
baþkanlarýndan Dr. Rýza Özdemir zamanýnda Simav-
Eynal arasýnda çekilen ve kullaným ömrünü çoktan 
tamamlayan ana hattýn yenilenmesine ihtiyaç var” dedi.
10 MÝLYON LÝRALIK BÝR YATIRIM GEREKÝYOR..
Yaklaþýk 10 milyon liralýk bir maliyet içermesi beklenen 
yeni kuyu ve yeni hat konusunda belediye olarak 
bankalardan kredi talebinde bulunduklarýný, bununla 
ilgili yanýtlarý beklediklerini, imkanlar ölçüsünde ýsýnma 
alanýndaki sorunlarý çözeceklerini anlatan baþkan Biçer, 
“Giderek gücünü kaybeden jeotermal enerjimizi 
kullanýmda da önemli sorunlar yaþanýyor. Kabul 
etmemiz gerekir ki abonelerimizin geçmiþten gelen 
farklý ýsýnma anlayýþlarý var. Binalarýmýzýn çoðunda 
yalýtým yok ya da yetersiz olduðu gibi eþanjör ve sistem 
bakýmlarýný düzenli olarak yapýlmadýðýný, sistemin 
yalýtýmlarýnýn tam olarak yapýlmadýðýný  'ýsýnamýyorum' 
þikayetinde bulunan vatandaþlara gittiðimizde 
görüyoruz. Bunun yanýnda sokak ve caddelerdeki 
basýnç farklýlýklarý, abonelerin sisteme bilinçsizce 
müdahaleleri zaten soðuk günlerin yaþandýðý Simav'da 
azalan enerjiyle birlikte ýsýnma sorunlarýný artýrýyor. 
Ömrünü tamamlayan ana hatta da ýsý kayýplarý ve 
arýzalar yaþanýnca sorun büyüyerek aboneye yansýyor. 
Artýk müdahalelerle sistemi ayakta tutmak mümkün 
deðil. Daha önceden yapýlmasý gerekenleri þimdi yeni 
belediye yönetimi olarak bizler yapacaðýz. Önce 
enerjimizi artýrmamýz gerek. Bunun için de baþta da 
belirttiðim gibi önce derin jeotermal kuyu sondajýný ve 
Simav-Eynal ana hattýný yenilemeliyiz. Olmazsa 
olmazýmýz budur” açýklamasýnda bulundu.
ÝDDÝALAR ASILSIZ VE YALANDIR..
Simav'da jeotermal kullanýmý ve doðalgaz konularýnda 
asýlsýz iddialarýn da yer aldýðýna dikkat çeken baþkan 
Biçer; “Örneðin, halk arasýnda geçmiþten günümüze 
uygulanan 4 ay ücretsiz 8 ay ücretli jeotermal kullanýmý 
için; 'ücret alýnmayan 4 ayda da ücret alýnacaðý' 
söylentisi var. Bu kesinlikle gerçek deðildir. Uygulama 
aynen devam edecektir. Ayrýca doðalgaz aboneliðinin 
zorunlu olacaðý, hatta jeotermal verilmeyeceði 
söylentisi de vardýr. Bu da kesinlikle doðru deðildir. 
Vatandaþlarýmýz bu tür asýlsýz iddialarla uðraþmasýn. Bu 
tür durumlarda bizlerle, belediye yetkililerimizle 
görüþerek doðruyu öðrensin” dedi.
GEÇMÝÞTEN GÜNÜMÜZE GELEN BÜYÜK SORUN 
JEOTERMAL, OLMAZSA OLMAZIMIZ..
Jeotermal enerjinin çevreci bir enerji olmasýnýn yaný 
sýra doðalgaz, kömür, fueloil gibi diðer enerji 
kaynaklarýndan daha elveriþli ve ucuz olduðunu, 
Simav'da jeotermal enerji ile hem ýsýnma hem sýcak su 
kullanýmýnýn jeotermalli diðer þehirlere raðmen fiyat 
açýsýndan daha uygun olduðuna dikkat çekerek 
sözlerini sürdüren Biçer, “Jeotermal enerji kullanýmýnda 
sorunlarýn geçmiþten günümüze artarak geldiðini 
hepimiz biliyoruz. Bugün için soruna temel açýdan 
baktýðýmýzda yetersiz bir enerji, fazla bir abone ve 
soðuk bir kýþ mevsimiyle karþý karþýyayýz. Sadece 
bizlerin deðil tüm Simav'da yaþayanlarýn önceliðinin 
jeotermalle ýsýnma olduðu gerçeðini hepimiz biliyoruz. 
Bu alanda yeni yatýrýmlara imza atarken en az 2 bin 

300 metre derinliklerden enerjiyi bir an önce 
çýkarmaya, bunu yaparken ana hattý yenilemeye 
baþlamalýyýz. Sizlere tekrar hatýrlatmakta yarar 
görüyorum. Sizler de mahallelerinizde vatandaþlarýmýza 
anlatýn; jeotermal sadece günümüzün sorunu deðil, 
kartopu misali geçmiþten günümüze büyüyerek gelen 
sorundur. Bunun yanýnda olmazsa olmazý jeotermalle 
ýsýnma olan Simav'ýn jeotermal kaynaklarýn beslenmesi 
adýna kurutulan Simav göl arazisinin bir bölümünün göl 
haline getirilmesi hem jeotermal, hem küresel iklim 
deðiþikliðinin sorunlarýný giderme hem de kestane 
üretiminde yaþanan sorunlarýn giderilmesi için þart 
haline gelmiþtir. Sözün özü þudur; jeotermal olmazsa 
olmazýmýz olmasý yanýnda hepimizin sorunudur. Gelecek 
yýllarda sorunsuz bir ýsýnmayý sürdürmek için herkese iþ 
düþmektedir. Bu sorunu hep birlikte sahiplenirsek 
jeotermalli hayatýmýz geleceðe taþýnabilecektir” dedi.
KARLA MÜCADELE EKÝPLERÝMÝ KUTLUYORUM..
Türkiye'de yaþanan depremler kadar yaþanan aðýr kýþ 
koþullarýnýn devam ettiðini, Simav'da kýsa bir süre önce 
yoðun kar yaðýþýnýn ardýndan belediye olarak baþarýlý bir 
karla mücadele dönemi geçirdiklerini hatýrlatan baþkan 
Biçer, “Fen Ýþleri Müdürlüðümüzün önderliðinde daha 
kar yaðarken baþlatýlan ve sürdürülen mücadelede 
ekiplerimiz ellerinden gelen tüm gayretle þehrimizde 
cadde, sokak, meydan ve hatta kaldýrýmlarýn 
temizlenmesini saðlamýþ, olasý yeni kar yaðýþlarý için 
teyakkuz halinde bekleyiþini disiplin içinde sürdürmeye 
devam etmektedir. Vatandaþlarýmýzýn da övgü ile söz 
ettiði bu çalýþmalardan dolayý tüm ekiplerimize sizlerin 
huzurunda teþekkür ediyorum. 
HALKIMIZA HESAP VERECEÐÝM..
Ayrýca yeni seçilmiþ bir belediye baþkaný olarak 10 ayý 
geride býraktýk. 2 ay sonra 1 yýlýmý dolduracaðým. Bir 
yýllýk süreçte meclis üyelerimiz, çalýþma arkadaþlarýmýzla 
yaptýklarýmýzý, bundan sonra da kýsa, orta ve uzun 
vadede neler yapacaðýmýzý Belediye Düðün Salonunda 
yapacaðým bir toplantý ile kýymetli halkýmýza 

anlatacaðým.” diye konuþtu. 
Toplantýda bulunan Simav Muhtarlar Derneði Baþkaný 
Hidayet Þahin de yaptýðý konuþmasýnda Belediye 
tarafýndan bu zamana kadar imkanlar ve þartlar 
dahilinde mahallelerde hizmetlerin yapýldýðýný ve 
devam ettiðine dikkat çekerek, jeotermalin sadece 
günümüz sorunu olmadýðý görüþüne katýldýðýný bildirdi. 
Geçmiþten artarak gelen jeotermal sorununun 
günümüzde abonelerin ýsýnamama sorununu daha 
belirgin bir hale getirdiðine dikkat çeken Þahin, 
“Vatandaþlarýmýz ýsýnamayýnca derdini mahalle 
muhtarýna anlatýyor. Bazen bizlere aðýr ithamlarda da 
bulunuyor. Ama bizler sorumluluðumuz gereði bu tür 
olumsuzluklarý yaþanmamýþ gibi görmeyi sürdürüyoruz. 
Bizler diyoruz ki, acaba doðalgaz bir an önce 
þehrimizin Yeþilova kavþaðýndan, Emniyet 
Müdürlüðü'ne varýncaya kadarki þeritte bulunan kamu 
binalarýna, okullara verilse artan jeotermal enerji 
þehrimizi rahatlatmaz mý?” diye konuþtu. 
PINAR; “SÝMAV'IN OLMAZSA OLMAZI 
JEOTERMALDÝR”..
Belediye Su Ýþleri Müdürü Mehmet Pýnar ise enerji 
alamadýklarý kuyularla basýnçlarý düþen, enerjisi 
derinlere çekilen kaynaklar hakkýnda 2014-2020 yýllarý 
arasýný kapsayan tetkiklerin sonuçlarýný muhtarlarla 
paylaþtý. Sömestri tatiliyle birlikte yaþanan hava 
sýcaklýklarýnýn düþmesi sürecine artý katký saðlamasý 
için tatile giren okullarda enerjiyi azaltarak 
bölgelerdeki ihtiyaca cevap vermeye çalýþtýklarýný, 
yaptýklarý bir incelemede günün belirli saatlerinde 
kullanýlan boylerlerin bina ýsýtmasýný zayýflattýðýný, 
boylerlerin en az kullanýldýðý saatlerde ise bina 
ýsýnmasýnda avantaj saðlandýðýný belirlediklerini anlatan 
Pýnar, “Jeotermalli hayatýmýz ve sorunlarýmýz bunlar. 
Mevcut enerjimizi koruyarak sahip çýkmalýyýz. Bu Simav 
hepimizin olduðu gibi Simav'ýn olmazsa olmazý da 
jeotermalimizdir” açýklamasýnda bulundu.

Haber-Foto: Mustafa Arýgümüþ

Su Ýþleri Müdürü
Mehmet Pýnar

Sayfa 1’den devam

Mahalle muhtarlarýnýn ortak gündem maddesi
“Jeotermal abonelerinin ýsýnamamasý”
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DEPREMÝ UNUTMAYAN SÝMAV, DEPREMÝ YAÞAYANLARIN YANINDA 
Simav mahalle muhtarlarý, Simav'da aktif olarak 
çalýþmalarýný sürdüren Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn 
temsilcileri katýldý.
Baþkan Biçer toplantýnýn nedenini, yaþanan depremi ve 
Simav'ýn da 2011 yýlýnda yaþadýðý depremi hatýrlatarak, 
“Elazýð ve Malatya'da  yaþanan felaket  hepimiz için 
yabancý deðildir. Felaketi yaþayanlarýn felaketi yeni 
yaþayanlarý en iyi anlayan insanlar olduðu gerçeðinden 
yola çýkarsak Simav olarak Elazýð ve Malatya'nýn yanýnda 
olmalýyýz. Günün þartlarýnda, bölgedeki ihtiyaçlarý tespit 
ederek hýzlý bir þekilde yardým kampanyamýzý baþlatýp 
sonlandýrmalýyýz” dedi.
STSO Baþkaný Þeref Kazcýoðlu'nun bölgeye yapýlan 
yardýmlar ve günümüzdeki durumu ve ihtiyaçlar 
konusunda da bölgedeki Ticaret ve Sanayi Odalarýndan 
aldýðý bilgileri aktarýp önerilerde bulunmasýnýn ardýndan 
toplantýya katýlan tüm isimler görüþlerini ve 
düþüncelerini sýrayla aktardýlar. Sonuç olarak; “Elazýð-
Malatya Depremi Simav Afet Yardým Komitesi” adýyla, 
içersinde; Belediye Baþkaný Adil Biçer, Belediye Kültür ve 
Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Teneke, STSO Genel 
Sekreteri Ömer Özdoðan, Simav Muhtarlar Derneði 
Baþkaný Hidayet Þahin, Ziraat Odasý Baþkaný Kadir 
Bütüner, IHH Simav Temsilcisi Mehmet Ersoy, Kýzýlay 
Simav Baþkaný Özkan Atak ve gazetesi Emin 
Ýncekulak'tan oluþan komite kuruldu. Komite tarafýndan 
31 Ocak 2020 Cuma günü akþamýna kadar  bir devlet 
bankasýnda açýlacak hesaba Simav merkez, 6 belde ve 
83 köyde toplanacak nakdi yardýmlar aktarýlacak ve 
depreme maruz kalan bölgeler için Simav'ýn afetzedelere 
yardýmý olarak gönderilecek. 
Toplantýnýn nakdi yardým þeklinde olmasýna karar 
verilmesinin ardýndan Simav Ticaret ve Sanayi Odasý 
olarak 5 bin TL, Kazcýoðlu Otomotiv olarak da 5 bin TL 
baðýþta bulunacaklarýný açýklayan STSO Baþkaný 
Kazcýoðlu'nun bu açýklamasý alkýþlarla desteklenirken, 
baþkan Biçer, yardým toplama kampanyasýyla ilgili olarak 
yapýlmasý gereken her türlü giriþime hemen baþlatýlmasý 
talimatýný vermesiyle toplantý sona erdi. Haber: Þerif Erel
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suçtan kesinleþmiþ 

hapis cezasý ile aranan eþi 

Güler G. (55) Kütahya'da 

yakalandý. Kütahya 

Emniyet Müdürlüðüne 

baðlý Kaçakçýlýk ve 

Organize Suçlarla 

Mücadele Þube 

Müdürlüðü ekipleri Uþak 

Cumhuriyet savcýlýðý 

tarafýndan haklarýnda 

yakalama kararý bulunan 

çiftin kýsa süre önce 

Kütahya'ya geldiklerini ve 

75'inci yýl mahallesinde 

kiraladýklarý evde 

kaldýklarýný tespit etti. Evi 

takibe alan polis aranan 

çiftin eve giriþ çýkýþlarýný 

görmesi üzerine Kütahya 

Cumhuriyet savcýlýðýndan 

alýnan arama kararý ile 

adrese operasyon 

düzenleyerek aranan 

Mustafa G. ve Güler G. 

isimli çifti yakalayarak 

gözaltýna aldý. Emniyet 

Müdürlüðüne götürülen 

çiftin buradaki iþlemlerin 

ardýndan Uþak'a 

götürüleceði öðrenildi. 

Fetullahçý Terör Örgütü ve Paralel yýldýr aranan çift Kütahya'da gizlendikleri devlet yapýlanmasýna yönelik olarak 
devlet yapýlanmasýna yönelik evde Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla sürdürülen soruþturmalar kapsamýnda 
soruþturmalar kapsamýnda Uþak Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri örgütün Uþak ili abilerinden olduðu öne 
Cumhuriyet savcýlýðý tarafýndan tarafýndan yakalanarak gözaltýna alýndý. sürülen ve hakkýndaki yakalama kararý ile 
haklarýnda kesinleþmiþ hapis cezasý ile bir Fetullahçý Terör Örgütü ve Paralel bir yýldýr aranan Mustafa G. (61) ile ayný 

FETÖ ABÝSÝ VE EÞÝ YAKALANDI



Sayfa 428 OCAK 2020 Simav ýn Sesi
,

25/30

GÖÐÜS HASTANESÝ ÝÇÝN YER TESPÝTÝ YAPILDI
Kütahya Belediye Baþkaný Prof. yerde kuyu açýmýyla ilgili sondaj 

Dr. Alim Iþýk, saðlýk turizmi ve göðüs ihalesi için sürecimizi baþlattýk. 
Hastalýklarý Hastanesi hakkýnda Mümkünse bin metreye kadar inip en 
açýklamalarda bulundu. Ilýca ve az 80, 90 derece sýcaklýkta su kaynaðý 
Yoncalý'nýn önemli kaynaklara sahip arýyoruz. Bulduðumuz jeotermal su 
olduðunu belirten Baþkan Iþýk, oksijen kaynaklarýný inþallah þehrimize 
bakýmýndan zengin olan Ilýca'ya kazandýrýp, buna göre yeni 
yapýlacak Göðüs Hastalýklarý yatýrýmlarýmýzý planlayacaðýz. Yine 
Hastanesi'nde tapu aþamasýna Ilýcada bulunan Orman Bölge 
geldiklerini söyledi. Müdürlüðü'ne ait alaný 20 yýllýðýna 

Baþkan Iþýk, Kütahya yeniden kiraladýk. Burayý Saðlýk 
Belediyesinin 9 aylýk sürecini anlattý. turizmiyle beraber bir tesis yapmak 
Saðlýk üzerine yaptýðý çalýþmalarý istiyoruz. Vatandaþlarýmýza Ilýca'nýn 
deðerlendiren ýþýk, altyapý ve arazi oksijen kaynaðýný dikkate alarak 
çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný söyledi. Göðüs Hastalýklarý Hastanesi 

YER TESPÝTÝ YAPILDI taahhüdünde bulunmuþtuk. Bu 
Baþkan Iþýk; “Ilýca'nýn mevcut çerçevede yer tespiti yapýldý, tapu 

su kaynaklarý þuan ki tesislere ancak aþamasýndayýz, çalýþmalarýmýz hýzla 
yetiyor. Bu kapsamda yeni kaynaklara devam ediyor” dedi.
ihtiyacýmýz olduðunu gördük ve YONCALI VE ILICA EN 
Kütahya Ýl Özel Ýdaresinden yaklaþýk BÜYÜK DEÐER 
43 bin dekarlýk alaný 3 yýllýðýna Yoncalý ve Enne bölgesinde 
kiraladýk. Jeotermal kaynak arama yapýlan çalýþmalara da deðinen 
ruhsatý için söz konusu alaný Baþkan Iþýk; “Yoncalý bölgemizi de 
kullanýyoruz. Yaptýðýmýz çalýþmalar çok önemsiyoruz. Yoncalý'daki çok 
sonucunda 7 farklý bölgede ciddi su hisseli büyük parselli sorununu 
potansiyelinin olduðu yönünde ön çalýþmalarýmýz kapsamýnda ortadan 
bulgular elde edildi ve bu hafta iki kaldýrdýk. 11 Dekar ile 25 dekar 

arasýnda farklý büyüklüklerde olmak üzere toplam 10 adet parseli ve 200 dekara 
yakýn bir alaný Kütahya Belediyesi adýna tapusu ve yatýrýma hazýr hale getirdik. 
Ayrýca 15 dekara yakýn bir alaný da spor tesisleri için planladýk. Futbol takýmlarýnýn 
kamp yapabileceði bir merkezi inþallah bu sene þehrimize kazandýracaðýz. Enne 
Barajý bölgesinde ise 150 dekarlýk alanýn tapusunu aldýk, þu anda imar çalýþmalarý 
sürüyor. Bu alaný uluslararasý su sporlarý merkezi ve sporcu hastalýklarý hastanesi 
dâhil olmak üzere spor kompleksi ile donatmak istiyoruz.

 Bu çalýþmalarý þehrimize kazandýrdýðýmýz zaman Kütahya dünya þehri olma 
yolunda ciddi adýmlar atmýþ olacak. Þehrimizin en büyük deðeri Yoncalý ve Ilýca. 
Spor ve Saðlýk Turizmi birlikte deðerlendirdiðimiz zaman inanýyorum ki dünyada 
birçok uluslararasý firma önce Kütahya'ya gelecek. Bu þehrin bu potansiyelini 
üretime dönüþtürecek, Türkiye'de ve dünyada adýndan söz ettiren birkaç þehirden 
birisi olacak” diye konuþtu.
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Kütahya'da temsilciliði bulunan Baþkaný Ramazan Ýlhan, Kütahya'daki 
sendikalarýn baþkanlarý, Kütahya Seyitömer ve Tunçbilek Termik 
Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Santrallerinin durumuna iliþkin bilgi 
Yönetim Kurulunu ziyaret etti. paylaþtý. Çevre þartlarýna uyumlu, 

Tes-Ýþ Sendikasý Kütahya Þube iþverenin ve çalýþanlarýn maðdur 
Baþkaný Ramazan Ýlhan, Belediye-Ýþ edilmemesi gereken çözümler 
Sendikasý Þube Baþkaný Alaaddin bulunmasý yönünde karþýlýklý fikir alýþ 
Özçallý, Yol-Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný veriþi yapýldý. Ýlhan burada yaptýðý 
Ali Okçu, Maden-Ýþ Sendikasý Þube konuþmada, “Bu sistemi bizim test 
Baþkaný Bülent Aydýn, Haber-Ýþ edebilmemiz için buhara ihtiyacýmýz var. 
Sendikasý Þube Baþkaný Abdullah Buhar olmadan deneme yapmamýz, 
Yiðit'in katýldýðý ziyarette, KUTSO test etmemiz de mümkün deðil, ölçüm 
Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmet Özotraç yapýlacak, çalýþmayan sistemin neyini 
ile Baþkan Yardýmcýsý Hasan Öncel hazýr ölçeceðiz? Böyle bir sýkýntýmýz var. Her 
bulundu. gittiðimiz yerde anlatmaya çalýþýyoruz, 

Tes-Ýþ Sendikasý Kütahya Þube üst düzey görüþmelerde de bunu izah 

SENDÝKA BAÞKANLARINDAN KUTSO'YA ZÝYARETTE
TERMÝK SANTRALLERLE ÝLGÝLÝ ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ GÖRÜÞÜLDÜ

etmeye çalýþýyoruz. Birer ünite arýtma sistemi yapýlmak zorunda. 
çevre emisyon deðerlerinin yasal Ancak taktir edersiniz ki Sayýn 
sýnýrlarýný aþmamak þartýyla bir Enerji Bakaný da bu konuyla 
ünite bari devreye alalým, hem alakalý resmi açýklamasý var. Her 
burada buhar teminini bir ünite için 100 milyon dolar 
saðlayalým, sistemlerin maliyeti var minimum. Bunu ayný 
sirkülasyonunu saðlamak için anda yapmasý mümkün deðil, 
temel ihtiyaçlar ýsýnma vs. bunlarý gerçekçi olmak lazým. Burada bir 
karþýlayalým, tabiki çalýþan üniteyi devreye alacaðýz iki üç ay 
insanlar da ücretli izindeler ama içerisinde maksimum, Tunçbilekle 
1,2 ay sonrasýnda iþ insanýmýz alakalý yer tespiti ihale süreci 
çalýþmayan bir sistemde onu tamamlandý, bütçesi ayrýldý orada 
sürdürülebilirliði yok, ne kadar da baþlayacak hýzlý bir þekilde çok 
gider. Kýþ þartlarýnda bu süre hýzlý çalýþýrsanýz bir yýl. Yanlýþ 
uzadýkça donduðu taktirde biz bilgilerle kamuoyunda veya 
bunu yaza tekrar devreye sosyal medyada bazý þeyler 
almamýz hem çok yüksek götürülüyor. Baca gazý artýrma 
maliyetler gerektiriyor hem de sistemlerinin yapýlmasýyla alakalý 
çok uzunca bir süre gerekiyor. devlet firmalara paralarý verfi, 
Buhar temin etmek için yüzde firmalar bu paralarý çar çur etti 
50kapasitede de olsa bir ünite teþvik aldý vs. gibi bazý yanlýþ 
devreye almak durumuyla alakalý bilgiler var. Halbuki konu, 
hem üst düzey görüþmeler teþvikten ziyade 20 Ocak 2018 
yapýyoruz hem kamuoyunu tarihinde 30307 sayýlý resmi 
bilgilendirelim istiyoruz. gazetede yayýmlanarak yürürlüðe 
Seyitömer'de bir organizasyon girdi, enerji piyasasý denetleme 
yaptýk. Yerinde bazý þeyleri izah kurulu kapasite kullaným 
ettik. Kapatýlan termik mekanizmasý yönetmeliði var, 
santrallerde çok yüksek maliyetli enerji arzý ile alakalý. O 
yatýrýmlar olduðu için þu an yönetmeliðe binaen 1 yýl aþaðý 
itibariyle bu iradeyi, baca gazý yukarý 2 yýl TEÝAÞ'ýn ülkedeki 
artýrma sistemlerini ivedilikle enerji arzýný saðlamak amacýyla 
baþlayan, devam eden ve emre amade olarak ihtiyaca göre 
planlayan ciddi bir irade ortaya sadece termik deðil, elektrik 
koyan sadece Çelikler var. Þöyle üretim tesislerinin tamamýna 
bir gerçek var, Çelikler'in Afþin'de TEÝAÞ'ýn ödediði kapasite 
4 ünitesi var, Seyitömer'de dört bedelinden ibarettir. Bu rakamlar 
ünitesi var, Tunçbilekte 3 ünitesi 1 buçuk milyar TL vs. bunlarýn 
var, 11 tane ünite var ve bu 11 hepsi yanlýþ bilgi.” Ýfadelerine yer 
ünitenin her birinde bu baca gazý verdi. 
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Ýlk olarak Türk Tiyatrosunun ustalarýndan Merkezinde seyirciyle buluþan “Süt Kardeþler” 
Nejat Uygur tarafýndan sahnelenen, Süheyl ve tiyatro gösterimi kostümleriyle, dekoruyla izleyi-
Behzat Uygur Tiyatrosu tarafýndan günümüz cilerini 1950'li yýllara götürdü. “Asabi-komedi” 
yorumuyla sahnelenmiþ olan “Süt Kardeþler” diye nitelendirilen oyunun sona ermesiyle 
adlý müzikli oyun Kütahyalý sanatseverlerin birlikte Kütahya Belediye Baþkaný Prof. Dr. Alim 
beðenisine sunuldu. Iþýk, tiyatro sanatçýlarýný performansýndan dolayý 

Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür tebrik ederek, günün anýsýna hediye takdim etti.

SÜT KARDEÞLER TÝYATRO OYUNU KÜTAHYA'DA SAHNELENDÝ

Kütahya D.P.Ü. Simav Meslek Yüksek Okulu'ndanalmýþ olduðum Öðrenci Kimliðimi kaybettim.
Hükümsüzdür.

ZAYÝ

Seda SEVGÝ

Muradýnlar Mh. - SÝMAV
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Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý üyelik beratlarý, KUTSO Yönetim Kurulu kararlar alýndý. Yönetim Kurulu Sayman 
(KUTSO) Ocak ayý olaðan meclis Baþkan Yardýmcýsý Hasan Öncel Üyesi Tolga Eskioðlu tarafýndan mali 
toplantýsý, KUTSO sosyal tesisinde tarafýndan takdim edildi. Meclis Baþkan konular, Yönetim Kurulu Baþkan 
düzenlenen akþam yemeðinin ardýndan, Vekili Ahmet Baðýrgan baþkanlýðýnda Yardýmcýsý Ahmet Y. Yazaroðlu tarafýndan 
Meclis Toplantý Salonunda gerçekleþtirilen, KUTSO Yönetim Kurulu aylýk faaliyet raporu sunuldu.
gerçekleþtirildi. ve Meclis Üyeleri, meslek komitesi SEVGÝ VE MUTLULUK OLUMLU 

Düzenlenen akþam yemeðinde, baþkanlarýnýn katýldýðý toplantý, ilgili DÜÞÜNCENÝN ÖNEMÝ
KUTSO'ya yeni kayýt olan iþletmelerin gündem maddeleriyle yapýldý ve gerekli Meclisten Bir Ses gündeminde, 

Çin'in Wuhan kentinde ortaya Wuhan kentinden zatürre olgularý ile hayvanlardan insanlara bulaþtýðý bu süre 14 güne kadar uzayabiliyor” 
çýkan corona virüsü (2019-nCoV) Dünya Saðlýk Örgütü'ne bildirilen ve düþünülüyor. Ancak vakalarýn bir diye konuþtu.  
nedeniyle hayatýný kaybedenlerin 7 Ocak'ta yeni bir Corona Virüs kýsmýnýn hayvan temasý olmamasý Et ve yumurtayý iyi piþirmek 
sayýsý 26'ya yükselirken tüm dünya olduðu saptanan 2019-nCoV insandan insana da geçtiðini önlemler arasýnda yer alýyor 
virüs haberlerini endiþeyle takip nedeniyle yaþamýný kaybedenlerin doðruluyor” dedi. Virüsün özel bir tedavisi veya 
ediyor. sayýsý artýyor. Belirtiler 2 ila 14 günde kendini aþýsý olmadýðýný ihtiyaç halinde 

 Virüsün ateþ, öksürük ve  Deve, keçi, kedi ve gösteriyor destek tedavisi yapýldýðýný belirten 
solunum sýkýntýlarýna neden yarasalardan insanlara geçen Dünya Saðlýk Örgütü'nün henüz Doç. Dr. Elif Hakko, “Enfeksiyondan 
olduðunu söyleyen Anadolu Saðlýk Corona virüslerin daha önce SARS seyahat kýsýtlamasý önermediðini korunmak için tüm diðer bulaþýcý 
Merkezi Enfeksiyon Hastalýklarý ve MERS'te olduðu gibi nadiren ancak ülkelerin önlemler konusunda hastalýklarda olduðu gibi sýk el 
Uzmaný Doç. Dr. Elif Hakko, “Virüsle insanlarý hasta ettiðini söyleyen hazýrlýklý olmalarýný önerdiðini yýkanmasý, öksürürken, hapþýrýrken 
karþýlaþtýktan sonra genellikle 2 gün Anadolu Saðlýk Merkezi Enfeksyon hatýrlatan Doç. Dr. Hakko, “Virüs aðzýn ve burnun kapatýlmasý, 
içinde belirtiler ortaya çýkýyor ancak Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr. Elif ateþ, öksürük ve solunum hastayken evde kalýnmasý, dýþarý 
bu süre 14 güne kadar uzayabiliyor” Hakko, “Wuhan'da ortaya çýkan sýkýntýlarýna neden oluyor. Virüsle çýkýlmamasý önemli. Ayrýca et ve 
dedi. 2019-n-Cov'un deniz ürünleri pazarý karþýlaþtýktan sonra genellikle 2 gün yumurtanýn iyi piþirilmesi önlemler 

Ýlk kez 31 Aralýk 2019'da Çin'in ve canlý hayvan pazarýnda yer alan içinde belirtiler ortaya çýkýyor ancak arasýnda yer alýyor” dedi.   

KUTSO’DA YOL HARÝTASI ÇÝZÝLDÝ
“Sevgi ve 

Mutluluk, Olumlu 
Düþüncenin Önemi” 
konulu sunumuyla 
haziruna hitap eden 
KUTSO Meclis Üyesi 
Mehmet Bacacý'ya, 
günün anýsýna plaketini, 
Yönetim Kurulu Baþkan 
Yardýmcýsý Salih Çetiner 
verdi. KUTSO Yönetim 
Kurulu Üyesi M. Selman 
Hatipoðlu, Kütahya 
Saðlýk Bilimleri 
Üniversitesi ile KUTSO 
arasýnda imzalanan iþ 
birliði protokolüne 
iliþkin, KUTSO Yönetim 
Kurulu Baþkan 
Yardýmcýsý Hasan Öncel 
ise Eskiþehir yolundaki 
inþaat, Aralýk ayýnda 
Ýstanbul'a yapýlan 
ziyaretler, paydaþlarla 
ortak yürütülen projeler 
hakkýnda bilgileri 
paylaþtý.  Hitaplarýn ve 
gündem maddelerinin 
tamamlandýðý KUTSO 
Ocak ayý meclis 
toplantýsý, bir sonraki 
toplantý tarihinin 
duyurulmasýnýn 
ardýndan, Meclis Baþkan 
Vekili Ahmet Baðýrgan 
tarafýndan kapatýldý.

VÝRÜS 2 GÜNDE BELÝRTÝ GÖSTERÝYOR
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 SPORSUZ TATÝL OLMAZ

Okul öncesi ve okul çaðýndaki 
çocuklarý futbol baþta olmak üzere yaþ 
guruplarý doðrultusunda onlarý sporla 
tanýþtýrmayý sürdüren Altay Simav 
Futbol Okulu Akbaldýr'daki spor 
salonunda kurslarýný sürdürüyor. 

4, 5, 6, 7 yaþ guruplarýnýn çalýþmalarýný 
öðrencilerin karne tatilinde ve onlar için günün 
en uygun saatinde gerçekleþtirdiklerini 
gazetemize anlatan Altay Simav Futbol Okulu 
antrenörlerinden Oðuz Ören, hangi spor dalý 
olursa olsun her birinin belirli bir program 
dahilinde ve sürdürülebilir bir þekilde olmasý 
gerektiðini belirtti.
Altay Futbol Okulu eðitim çalýþmalarýna destek Haber: Kemal Yalçýn

veren diyetisyen Ýrem Ören ise her yaþtan 
kiþinin spor baþta olmak üzere yaptýðý 
uðraþýlarýn beslenmeyle doðrudan alakalý 
olduðuna dikkat çekti. Günlük hayatta yapýlan 
her aktivitede enerjiye ihtiyaç olduðu bu 
nedenle özellikle hem küçük yaþta hem de spor 
yapan her kiþinin beslenmesinin önemli 
olduðuna vurgu yaptý. Ören, “Herkes durumuna 
ve yapacaðý spor ile bunun süresine iliþkin 
beslenmeli. Bunu yaparken de neyi ne zaman 
yiyeceðine, içeceðine dikkat etmeli. Ben de 
minik sporcularýmýza durumlarýna göre tek tek 
bunlarý onlarýn anlayabileceði þekilde anlatý-
yorum. Dediðim gibi spor yapmak için enerjiye, 
enerjiyi almak için de dengeli beslenmeye 
ihtiyaç var” diye konuþtu.

***

Son yýllarda internetin ve ona baðlý akýllý 
cep telefonlarýnýn yaygýnlaþmasýyla 
kütüphanelerin gözden düþtüðü iddialarý 
artarken bu iddialarýn asýlsýz olduðu Simav 
Halk Kütüphanesinde görüldü. 

Sömestri tatilinin devam ettiði þu günlerde 
özellikle ilkokul, ortaokul ve lise öðrencilerinin 
Kütüphaneye gelerek yoðun bir þekilde kaynak 
kitaplardan yararlandýðý ve tatilini 
deðerlendirmesi teknoloji baðýmlýlýðýna en 
büyük darbe olarak adlandýrýlýyor. 
Uzun süredir okuyucular ve özellikle öðrenciler 
için 15 adet masaüstü bilgisayar, yeterince 
yazýcý ve bir de renkli baský makinesinin hizmet 

SÝMAV HALK KÜTÜPHANESÝ YÜZ GÜLDÜRDÜ

verdiði Simav Halk Kütüphanesi 2014 Koha 
Kütüphane Otomasyon Sistemine geçiþi 
saðlanarak Kitap katalog taramasýný 
htp://koha.ekutuphane.gov.tr adresinden 
yapýlabilmekte ve 2014 yýlý Mart ayýndan itibaren 
ödünç kitap verme iþlemleri de bu adres 
üzerinden sürdürülmektedir.
Simav Halk Kütüphanesinin fiziki durumu 
dýþýnda materyaller açýsýndan deðerli olduðu da 
yapýlan araþtýrmada ortaya çýktý. Son olarak 
2018 yýlýnda yapýlan sayýmlarda Simav Ýlçe Halk 
Kütüphanesinde kayýtlara göre 4977 adet çocuk 
kitaplarý, 22803 adet Türkçe kitap, 415 adet 
yabancý dilde kitap olmak üzere toplam 23 bin 
218 yazýlý eserin yer aldýðý öðrenildi. 

***

Haber: Þerif Erel

Simav Belediyesi 18 mahalleye, okullara ve Eynal 
kaplýcalarýna 4 ayrý hatla þehir içi yolcu taþýmacýlýðý için 
yeniden Belediye Denetimli Özel Halk Otobüs Hattý Kira 
Ýhalesine çýktý. 
Geçtiðimiz Cuma günü gerçekleþmesi beklenen ihale 
belirtilen saat ve adreste ihaleye katýlýmcý olmamasý 
nedeniyle gerçekleþmedi.  Edinilen bilgiye göre söz 
konusu þehir içi yolcu taþýmacýlýðý ihalesi için 15 günlük 
yasal süreç baþlatýldý. Bu süreçte ihale þartnamesindeki 
tüm þartlar korunarak  talipli çýkarsa Belediye Ýhale 
Komisyonu tarafýndan ihale gerçekleþtirilecek. Ýhalede, 
þehirde belirlenen 4 ayrý hat 10 yýl süreyle kiraya 
verilecekti. 

ÞEHÝR ÝÇÝ YOLCU TAÞIMACILIÐI  

ÝHALESÝ GÖRÜÞMEYE KALDI

Haber: Kemal Yalçýn

Merkezi Ýstanbul'da bulunan Koza Tiyatrosu oyuncularýnýn 
yer aldýðý, yönetmenliðini Nurþen Yerlikaya'nýn oyun 
yazarlýðýný ise Koza Tiyatrosunun Genel Sanat Yönetmeni 
olan hemþerimiz Kadir Gültekin'in yaptýðý oyun bilgisayar 
baðýmlýlýðý konusuna atýfta bulundu. Öðrencilerin oldukça 
eðlendiði oyun 45 dakika sürdü.
Simav Belediye Baþkaný Avukat Adil Biçer,  saat 11.00'de 
baþlayan ilk seansa oðluyla katýldý. 
Baþkan Biçer, oyun sonunda öðrencilerin memnuniyetinden 
gördüðü mutluluðu tiyatro sanatçýlarýný tebrik ederek 
gösterdi. 

BELEDÝYEDEN ÖÐRENCÝLERE 
KARNE HEDÝYESÝ TÝYATRO

Simav Belediye Baþkanlýðý yarýyýl tatilinde olan Simavlý 
öðrencilere tatil jesti yaptý.  Yarýyýl tatil hediyesi olarak Yeni 
Düðün Salonunda saat 11.00, 13.00 ve 15.00'de 3 seans 
halinde “Bilgisayardaki Canavar” adlý tiyatro gösterimi 
ücretsiz olarak sergilendi.

Haber: Kemal Yalçýn

Belediye 
Baþkaný

Adil Biçer

Kadir
Gültekin
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