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“METÝN KARAKUYU” DEVLET-MiLLET EL ELE VEREREK YAPILMIÞTI
ÝSMÝNE YER ARANIYOR

Simav’ýn unutulmaz belediye baþkanlarýndan
Ýnþ. Müh. Metin Karakuyu
Simav Belediye Meclisi ÝYÝ Parti Grubunun Simav'ýn eski
belediye baþkanlarýndan, Simav'da ilk kez üst üste 2 defa
belediye baþkaný olarak seçilen merhum Metin
Karakuyu'nun isminin bir yere verilerek yaþatýlmasý isteðinde Belediye Meclisi yer arayýþýna girdi. Devamý 2’de

Simav'ýn saðlýktaki ilk ve en önemli yatýrýmlarýndan olan, merhum Saðlýk Bakanýmýz
Prof. Dr. Ýsmail Karakuyu'nun da büyük
emekleri bulunan Simav Devlet Hastanesinin
boþaltýlan bölümlerinden B ve E bloklarýnýn
yýkýmýnda iþ makineleri devreye girdi.
19 Mayýs 2011 tarihinde yaþanan 5.9
büyüklüðündeki depremde hasar gören Doç. Dr.
Ýsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesinin B ve
E bloklarýnýn yýkýmýnda þimdi de iþ makineleri
çalýþýyor. 1957 yýlýnda kurulan Simav Hastane
Yaptýrma ve Yaþatma Derneði'nin halkla birlikte
çabalarý ve devletin de desteðiyle 10 yataktan 50

yataða, 50 yataktan 100 yataða ve son olarak
150 yatak kapasitesine kadar ulaþýlan Devlet
Hastanesinin deprem nedeniyle aldýðý hasarlar,
yapýlan teknik incelemeler sonucunda verilen
yýkým kararý en çok Simavlý vatandaþlarý üzüyor.
Genç Metal adlý firma tarafýndan sürdürülen
yýkým çalýþmalarýnda bugüne kadar geri
dönüþüm uygulanabilecek malzemeler sökülmüþ
ve sýra iþ makineleriyle yýkýma gelmiþti. Þimdi 2
iþ makinesi eski Devlet Hastanesinin hasarlý B ve
E bloklarýný yýkarken vatandaþlar tarafýndan
merak edilen tek konu ise yýkým sonunda ortaya
çýkacak arsaya neyin yapýlacaðý. Haber: Þerif Erel

Bana
Göre
ÝSRAF SÝZCE NEDÝR?

Mustafa Arýgümüþ

ÝYÝ PARTÝ SÝMAV'DAN

VATANDAÞA ÇAÐRI

Gereksiz yere alýnan bir mal, bir eþya, bir alet ya da bir
giyecek mi?
Yoksa son yýllarda sýkça rastlanan ihtiyaç olmadýðý halde
alýnan kýyafet gibi?
Konuya bir de ihtiyacýmýz olmayanlara ihtiyacý olanlar
açýsýndan bakarsak durum çok daha vahim.
Örneðin, ihtiyaç fazlasý bir kabaný olanýn yanýnda bir de
ihtiyacý olup da þu kýþ-kýyamet günü üþüyeni,
Fazladan yedikleriyle, hareketsiz yaþamýyla obez olan
insanlarla kuru ekmeðe talim eden bir garibaný yan yana
düþünebilmek ürkütücü deðil mi?
***
Aðabeyim, sosyal medyada paylaþtýðý toplumsal konularý
her zaman dikkate aldýðým Sayýn Erol Türker, Avrupa
ülkelerinin dünyaya örnek gösterilen ülkesi Finlandiya'dan
söz eden bir alýntý yazýyý paylaþmýþ. Devamý sayfa 2’de

Ýyi Parti Simav Ýlçe
Baþkanlýðý Basýn
Sözcüsü Taner Akbal,
Türkiye'nin Ýyi Parti'lilere
olan ihtiyacýnýn her
geçen gün daha da
arttýðýný bildirdi.

Taner Akbal

Gazetemiz bürosuna gelerek bu konuda
açýklamalarda bulunan partinin ilçe
basýn sorumlusu Akbal, “Ayrýmcýlýðýn ve
ötekileþtirmenin olmadýðý bir toplum
isteyen, özleyen herkesi, adil seçim, adil
yönetim, adil yargý isteyen herkesi, parti
deðil, hukuk devleti isteyen herkesi,
ekonomik kalkýnma ve adil bölüþüm
isteyen herkesi, liyakat esasýna göre
yönetilen bir kamu düzeni isteyen
herkesi partimize bekliyorum.
Unutmayýnýz ki Ýyi Parti sadece bizlerin
deðil tüm yurdumuzun umududur” dedi.
Haber: Þerif Erel
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“METÝN KARAKUYU”
ÝSMÝNE YER ARANIYOR
Mustafa Arýgümüþ

Sayfa 1’den devam
Ýnsanlarýn birer tüketici olduðu halde gereðinden
fazlasýný tüketmemesi gerektiðini, gereksiz yere tüketim
yapýlmamasýný bir gelenek misali hayat tarzý haline
gelen ülkede, bu uygulamanýn adeta yaþam þekline
dönüþtüðü yazýda vurgulanýyor.
Bir baþka deyiþle; atalarýmýzýn israftan kaçýndýðý geçmiþ
yüzyýllarýn yaþam tarzýný bugün benimseyen
Finlandiya'dan söz ediliyor.
Buyurun, siz de okuyunca beni daha iyi anlayacaksýnýz.
***
(Finlandiyalý bir doktordan alýntý)
“Merhaba. Finlandiya'da yaþýyorum. Burada insanlarýn
yaþam standartlarý genel olarak oldukça iyi. Yoksul
insanlara rastlamak çok zor. Alkol veya narkotik madde
ya da kumar gibi baðýmlýlýðý olmayan biri kimseye
muhtaç olmaz. Gerekirse devletten barýnma ve geçinme
desteði alýr.
Buna raðmen ne gýdalar ne de eþyalar mümkün
olduðunca israf edilmez. Çok gerekli olmadýkça bir þey
satýn alýnmaz. Bir þeye ihtiyaç kalmamýþsa ya ihtiyaç
duyabilecek birine verilir ya da ikinci el maðazalarýnda
ya da internetten satýlýr.
Mesela çocuklarý olan bir aile ne kadar varlýklý da olsa
ikinci elden kýyafet alýr. Bir yýl sonra küçülenleri satar ve
yeniden ikinci el kýyafet alýr. Bazen bir þey almayacak
olsa bile bit pazarýnda dolaþmaktan hoþlanýr. Bu arada
fincede kirppu bit, tori ise pazar demek. Ayný bizdeki
gibi bitpazarý dedikleri kirpputori'den giyinmek hiç
gocunulacak bir þey deðildir. Aksine sizin sýnýrsýzca
tüketim çýlgýnlýðýndan imtina edecek entellektüel
seviyede olduðunuzu ve alçakgönüllülüðünüzü ortaya
koyar.
Burada gösteriþli arabalar ve gösteriþ düþkünlüðü
yadýrganýr. Belki de soðuk iklim yüzünden gösteriþli
giyinen birine pek rastlamazsýnýz. Ýnsanlar iklime uygun
ve rahat þeyler giyerler. Mesela yazýn naylon terlikle
gezen insanlar görürsünüz. Çünkü naylon terlikle plaja
da gidersiniz, alýþveriþe de, tiyatroya da. Kolayca yýkanýr,
kolayca kurur. Kimse sizi yadýrgamaz, ayýplamaz. Bir
öðretmen de derse terlikle gelebilir hatta terlikleri de
çýkarýp hoþlanýyorsa yalýnayak ders anlatabilir.
Ve artýk terliklerini kullanmak istemiyorsa çöpe atmaz. 1
euroya satabilir. O bir euroya ihtiyacý olduðundan deðil,
terliðin ona ihtiyacý olan birini bulmasý için. Eðer bu
terlik kullanýlamayacak kadar eskimiþse de geri
dönüþüme atar ki doðayý kirletmek yerine yeniden bir
ihtiyacý karþýlayabilecek bir þeye dönüþebilsin.
Matematik dünyasý dergisinde okuduðum bir þeyi de
paylaþýp bitireceðim. Bir okur soru köþesine neden
matematikçiler hep eskimiþ gömlekler giyerler diye bir
soru göndermiþti. Dergi editörü de henüz bitmemiþ bir
gömleði neden atsýnlar ki diye cevap vermiþti.
Kimin ne diyeceðine takýlmayýp üzerinde yaþadýðýmýz
gezegene saygý duyarak yaþayalým.
Ne kadar az satýn alýyorsak o kadar olgunuz. Ne kadar
az çöp atýyorsak o kadar olgunuz. Emek verilerek
üretilmiþ her þey deðerlidir. 1 lira deðer biçilse bile o bir
lira deðerlidir.
Saygýlar ve sevgiler...
***
(Teþekkürler Erol Türker)

Sayfa 1’den devam
Edinilen bilgilere göre hatýrlanacaðý
gibi; Belediye Meclisi'nin Þubat
dönemi ilk olaðan toplantýsýnda Ýyi
Parti gurubunun ek gündem
maddesi olarak merhum Ýnþ.
Mühendisi Metin Karakuyu'nun
ilçenin kalkýnmasýna, geliþmesine,
jeotermal enerji ile þehir ve sera
ýsýtýlmasýnda önemli emekleri
olduðu öne sürülerek merhum
Karakuyu'nun Sanayi Sitesine
isminin verilmesi teklifi yapýlmýþtý.
Belediye Baþkanlýðý ise çarþýlara
isim verme konusunda yetkileri
olmadýðý, Karakuyu'nun ismine
yakýþýr bir yerin tespit edilerek
oraya adýnýn verilmesinden yana
olduklarýný öne sürmüþtü.
Meclis, þubat döneminin ikinci

toplantýsýnda konuya açýklýk
getirerek, Simav'da merhum
Karakuyu'yu en iyi þekilde
hatýrlatacak bir cadde, sokak ya
da meydan yerinin tespit edilmesi,
buraya Karakuyu'nun adýnýn
verilmesi konusunda da Karakuyu
Ailesinin olurunun da alýnarak
Simav Belediyesinin merhum
baþkaný Karakuyu'nun adýnýn
yaþatýlmasýna karar verdi.Simav
Belediyesi þimdi Simav'da 10 yýl
boyunca belediye baþkaný olarak
hizmet veren merhum baþkanýn
adýný yaþatacak yer arýyor.
Simav'ýn Sesi Gazetesi olarak
önerimiz: “Otogar altýnda bulunan
Merkez 6400 Konutluk Isý
Merkezi'ne Metin Karakuyu'nun
isminin verilmesi”.

Metin Karakuyu

STK’LAR SANAT ÝÇÝN BÜYÜK ÖNEM TAÞIYOR

Kütahya Kültür ve Sanat Derneði (KÜSAD)
Baþkaný Bayram Yýldýz ile beraberindeki dernek
üyeleri, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý'na
(KUTSO) nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret
sýrasýnda KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmet
Özotraç, sivil toplum kuruluþlarýnýn, sanat,
eðitim, ticaret gibi birçok alanda önem
taþýdýðýný, þehrin kazanýmlarý için önemli bir
etken olduðunu dile getirdi
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmet
Özotraç ile KUTSO Yönetim Kurulu üyelerinin
hazýr bulunduðu ziyarette, karþýlýklý bilgi alýþ
veriþi yapýldý.
TÜRKÝYE'NÝN TEK SANAT
KÜTÜPHANESÝ OLACAK
KÜSAD Baþkaný Bayram Yýldýz, derneðin
yaptýðý faaliyetler ile önümüzdeki dönemde
planlanan çalýþmalarýna iliþkin bilgiler verdi.
Derneðin Kütahya Kültür ve Sanat Evi
konaðýnda hizmet verdiðinden bahsederek,
Türkiye'nin tek sanat kütüphanesini oluþturmaya
baþladýklarýnýn müjdesini verdi. Yýldýz, yeni
nesillere ve araþtýrmacýlara nitelikli bir kaynak da
oluþturabilecek olan sanat kütüphanesi ile ilgili
çalýþmalarýn devam ettiðini dile getirdi.
KÜSAD'IN YENÝ PROJESÝ BAÞLIYOR
Kütahya'nýn ve kuruluþun merkezi
Domaniç'in tanýtýmýna katký saðlamak amacýyla
yapýlan, Domaniç'in doða, tarih, etnografik
özelliklerini konu alan “Kuruluþun Beþiði
Domaniç” sosyal sorumluluk projesinin

tamamlandýðýný, bu kapsamda 29 sanatçýya ait
70 eserin 10 farklý yerde sunulduðunu belirten
KÜSAD Baþkaný Yýldýz, yeni bir sanat projesinin
“Kurtuluþun Beþiði Dumlupýnar” temasýyla
yapýlacaðýný ifade etti. KUTSO'nun sanata ve
sanatçýya verdiði önem ve desteklerden dolayý
teþekkür ederek, görüþmeden memnuniyet
duyduðunu belirtti.
ÞEHRÝN KAZANIMLARI ÝÇÝN
ÖNEMLÝ BÝR ETKEN
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý
Hasan Öncel, derneðin faaliyet gösterdiði
konakta yapýlan çalýþma ve faaliyetlerden dolayý
tebrik ederek sanatçýlarýn tanýtýcý objelerinin
ticaretinin de yapýlabileceðini, farklý gelir
gruplarýndaki ziyaretçilerin talebine uygun
ürünler sunulabileceði önerisini sundu.
KUTSO Baþkaný Özotraç ise KUTSO'nun
kurumsal yapýsý ile yürütülen çalýþma ve
faaliyetler hakkýnda bilgi paylaþtý. Sivil toplum
kuruluþlarýnýn, þehir açýsýndan, sanat, eðitim,
ticaret gibi birçok alanda önem taþýdýðýný, birlik
ve beraberliðin saðlanmasýnýn, birbirine destek
vermenin, þehrin kazanýmlarý için önemli bir
etken olduðunu dile getirdi. Derneðin gayretli ve
baþarýlý çalýþmalarýný tebrik eden Özotraç, bu
çalýþmalardan dolayý KUTSO adýna teþekkür
ederek, ziyaretten memnuniyet duyulduðunu
belirtti. Karþýlýklý iyi dileklerin ve hediye
takdiminin ardýndan, ha-týra fotoðrafý
çekilmesiyle ziyaret sona erdi.
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ALÝM IÞIK, “MERKEZ ÝLÇEMÝZ BÝR TARÝH YAZDI”
Kütahya Belediye Meclisi,
2. Dönem 2. Olaðan Meclis
toplantýsý, 05.02.2020 tarihinde
Belediye Hizmet Binasý Meclis
Salonunda, Belediye Baþkaný
Prof. Dr. Alim Iþýk
Baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi.
Türkiye Ýstatistik Kurumu
tarafýndan nüfus verilerinin
açýklanmasýnýn ardýndan,
Kütahya'da yaþanan nüfus
artýþý ile ilgili deðerlendirmede
bulunan Iþýk, “Ýl genelindeki
artýþýmýzýn 10 katýný geçen bir
artýþla merkez ilçemiz bir tarih
yazdý” dedi.
Kütahya Belediye Meclisi,
2. Dönem 2. Olaðan Meclis
toplantýsýnda meclis üyelerine
Ýkamet Kart Projesi ile Kütahya
Belediyesinin ilk kez 250.000500.000 nüfuslu il belediyeleri
arasýna girerek bir üst sýnýfa
yükseldiðini ve bu süreçte
gerçekleþtirdikleri çalýþmalar ile
ilgili bilgiler veren Belediye
Baþkaný Prof. Dr. Alim Iþýk,
meclis toplantýsýnýn ve alýnacak
kararlarýn hayýrlara vesile
olmasýný temenni etti.
Iþýk, “Bir mutluluðumuzu
sizlerle paylaþmak istiyorum.
Bilindiði gibi dün itibari ile
Türkiye Ýstatistik Kurumu
Türkiye genelindeki nüfus
daðýlýmý ve nüfus hareketleriyle
ilgili istatistikleri açýkladý. Bu
verilere göre ülkemiz genelinde
yüzde 1. 40 oranýnda artýþ
gösteren ülke nüfusumuz, 83
milyon 154 bin 997'ye çýktý
ama þehrimizdeki artýþ oraný
maalesef genelde yüzde 1.4
iken ilimiz genelinde yüzde
0.23 yani binde 2.3'te kaldý,
buna da þükür diyoruz ancak

Þehrimizin 13 ilçesinden 11'i
nüfus kaybederken Gediz ve merkez
ilçemiz nüfuslarýný artýrdý.
Merkez ilçemizdeki nüfus
artýþýmýz; kiþi olarak 6 bin 318 kiþi
olmakla beraber oran olarak yüzde
2.57, yani binde 2.7'dir, il genelindeki
artýþýmýzýn 10 katýný geçen bir artýþla
merkez ilçemiz bir tarih yazdý.
“ÝNANIRSAK, DOÐRU
ADIMLARLA, DOÐRU PROJELERÝ
VATANDAÞIMIZLA PAYLAÞIRSAK
SONUÇ ALINABÝLÝYOR”
Belediyemiz nüfusunu 250 binin
üzerine çýkartarak statüsünü deðiþtirdi
ve 250 bin ile 500 bin nüfuslu
belediyeler arasýna girmesini saðladý.
Burada katkýlarýný esirgemeyen ve il
genelindeki artýþýn on katýnýn üzerinde
bir artýþa vesile olan üniversitemizin
çok deðerli öðrencilerine ayrý ayrý
teþekkür etmek istiyorum. Gerçekten
þehrimiz adýna kendilerine þükranlarýmý

sunuyorum, emeði geçen herkese ayrý
ayrý þükranlarýmý sunuyorum. Demek ki
inanýrsak, doðru adýmlarla, doðru
projeleri vatandaþýmýzla paylaþýrsak
sonuç alýnabiliyor. Hayýrlý Uðurlu olsun
diyorum, bu moralle, bu açýlýmla
inþallah önümüzdeki günlerde çok
daha iyi günleri hep birlikte
yaþayacaðýz.” Dedi.
2018 Yýlý Sayýþtay Denetim
Raporunun görüþülerek kamuoyunun
bilgilendirildiði 2. Dönem 2. Olaðan
Meclis toplantýsýnda; 05.08.2019 Tarih
ve 241 sayýlý Kütahya Belediyesi Meclis
Kararý ile kurulmasýna karar verilen,
26.12.2019 tarih ve 1934 sayýlý
Cumhurbaþkanlýðý Kararý ile kurulmasý
onaylanan Kütahya Belediyesi Özel
Güvenlik ve Personel A.Þ'de Belediye
Baþkaný Prof. Dr. Alim Iþýk'ýn Kütahya
Belediyesi Tüzel Kiþilik adýna Yönetim
Kurulu Üyesi olmasý, þirketi temsilen
yetkili kýlýnmasý ve Belde A.Þ.

bünyesinde bulunan 32 adet güvenlik
görevlisi personelinin ve gerektiðinde
çalýþan diðer personelin de yeni
kurulan þirkete aktarýlmasý konusu,
Belediye ve Baðlý Kuruluþlarý ile Mahalli
Ýdare Birlikleri Norm Kadro Ýlke ve
Standartlarýna Dair yönetmeliði
gereðince halen mevcut olan toplam
26 müdürlüðün 20'sinin aynen
korunmasý, 3 yeni müdürlüðün ihdasý
ve 1 müdürlüðün isminin deðiþtirilerek
toplam müdürlük sayýsýnýn 24'e
düþürülmesi, bütçe aktarýmlarýnýn
yapýlmasý ve yönetmeliklerinin
hazýrlanmasý konusu, Kütahya
Belediyesinin 06.09.2011 tarih ve 368
sayýlý kararý ile kullanýlan Kütahya
Belediyesi Amblem/Logosuna T.C.
kýsaltmasýnýn eklenmesi ve kuruluþ
yýlýný ifade eden 1871 tarihinin
Araþtýrma, Geliþtirme ve Tanýtým
Komisyonunca yeniden araþtýrýlmasý
konularý müzakere edildi.

SANATÇILARA UNESCO LOGOSU KULLANABÝLME BELGESÝ

Kütahya'da, eserlerinde
UNESCO logosunu kullanma
hakký elde eden kurum,
kuruluþ ve sanatçýlara
belgeleri düzenlenen törenle
takdim edildi. Belirlenen
kriterlere göre 17 sanatçý
kurum ve kuruluþ
eserlerinde UNESCO logosu
kullanabilecek.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Salih Özden, belediye meclis

salonundaki törende yaptýðý
konuþmada, Kütahya'nýn
2017 yýlýnda Birleþmiþ
Milletler Eðitim, Bilim ve
Kültür Örgütünün (UNESCO)
Yaratýcý Þehirler Aðý'na
zanaat ve geleneksel halk
sanatlarý alanýnda dahil
edildiðini hatýrlattý.
Kütahya'nýn, Türkiye'de aða
dahil edilen 6 ilden bir
tanesi olduðunu da belirten

Özden, þunlarý söyledi:
“Geçtiðimiz yýl belediyemizin
Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürlüðü bünyesinde bir
UNESCO Yaratýcý Þehirler Aðý
adýyla bir birim oluþturduk.
Bu birimimiz, ilimizde
faaliyet gösteren
sanatçýlarýmýzýn tespit
edilerek bir envanterinin
çýkarýlmasý için bir çalýþma
yaptý. Sonrasýnda ise bu

sanatçýlarýmýzýn çalýþmalarýnda UNESCO logosunu
kullanabilmeleri konusunda da bir çalýþma baþlattý. Yine
birimimiz Kültür ve Sanat Dokümantasyon adýnda bir merkez
oluþturarak sanatsal faaliyette bulunan kiþi, kurum ve
kuruluþlarýn tespit ve kayýt iþlemlerine iliþkin bir yönerge
hazýrladý. Burada tespitlerin, deðerlendirmelerin ve
deðerlendirme kurulunun nasýl oluþturulacaðýna dair hükümler
belirlendi.
Bu merkez çalýþmasýnda 30 sata dalý belirledi. Bu sanat
dallarýnda faaliyet gösteren sanatçýlarýmýzýn belediyemize
müracaat ederek UNESCO logosunu kullanma hakký talep
edeceklerini duyurdu. Deðerlendirme için de gerçek kiþiler ve
kurum ve kuruluþlar için ayrý ayrý bir takým kriterler koydu.
Oluþturulan komisyon logo kullanýmý için müracaat eden
sanatçýlarý, kurum ve kuruluþlarý çalýþma yaptýklarý alanlarýnda
ziyaret ederek sonunda bir karara vardý.”
Yapýlan çalýþma sonucunda 69 müracaatýn olduðunu da aktaran
Özden, “Valilik, belediye, üniversite, ticaret ve sanayi odasý ile
çiniciler odasýnýn daimi üyeleri ve ilgili sanat dalýna göre
uzmanlardan oluþan deðerlendirme kurulunun tamamen objektif
kriterlere göre yaptýðý deðerlendirme sonucunda ise 17 kiþi,
kurum ve kuruluþ tespit edildi” dedi.
Özden, müracaat ve deðerlendirmelerin her yýl tekrarlanacaðýný,
kriterler doðrultusunda UNESCO logosu kullanma hakkýnýn
verileceðini de sözlerine ekledi.
Konuþmanýn ardýndan Kütahya sanatýna katký saðlayan ve logo
kullaným hakký elde eden sanatçý, kurum ve kuruluþlara teþekkür
belgeleri protokol üyelerince takdim edildi.
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KÜTAHYA ZÝRAÝ ÜRETÝMDE SÖZ SAHÝBÝ OLACAK
Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel
Müdürlüðü tarafýndan Kütahya'ya
yapýlan yatýrýmlarla Kütahya'nýn
mümbit topraklarýnýn su ile
buluþturulmasý, halka içme ve
kullanma suyu temin edilmeye ve
derelerdeki taþkýn riskinin azaltýlmasý
amaçlanýyor. Kütahya'da son dönemde
yapýlan su yapýlarýnýn artmasý
bölgedeki tarýmsal faaliyetlerin
geliþmesinde de önemli rol oynuyor.
KÜTAHYA'YA 16 BARAJ VE 6
GÖLET KAZANDIRILDI
Ege'nin ve ülke tarýmýnýn
önemli illerinden biri olan Kütahya'da
ziraatýn daha da geliþmesi için son 17
yýlda kente devasa yatýrým yaptýklarýný
vurgulayan DSÝ Genel Müdürü Mevlüt
Aydýn, son 17 yýlda Kütahya'da 16
baraj ve 6 gölet inþa ettiklerini
açýkladý. DSÝ Genel Müdürü Mevlüt
Aydýn, 'Yaklaþýk 73,5 milyon m3 su
biriktirme hacimli Beþkarýþ Barajý'ný
hizmete aldýk. Topraklarýmýza bereket
katacak tesis ile çiftçilerimizin refahý
artacak. Beþkarýþ Barajýndan alýnan su
ile toplam 23.020 dekar zirai arazi
sulamaya açýlmýþ olup; 2.kýsým
sulamasýnýn da tamamlanmasýyla
birlikte ilave olarak 42.730 dekar zirai

arazinin daha sulanmasý saðlanacaktýr.
ÝNÞAATI DEVAM EDEN 13
BARAJ VE 2 GÖLET
Aydýn, Diðer taraftan Kütahyalý
halk ve çiftçilerin kalkýnmasý için baraj,
gölet ve sulama tesislerinin öneminin
çok fazla olduðunu, dolayýsýyla
Kütahya'nýn su kaynaklarýný
deðerlendirmek için yeni baraj ve
göletler inþa ettiklerini ve þu anda 13
baraj ile 2 göletin yapým çalýþmalarý
devam etmekte olduðunu belirtti.
“ÇÝFTÇÝLERÝMÝZE YILLIK 89
MÝLYON TL ÝLAVE ZÝRAÝ GELÝR
ARTIÞI SAÐLADIK”
Son 17 yýlda inþa edilen
sulama projeleri hakkýnda da açýklama
yapan Aydýn,' Tamamlanan 17 sulama
tesisi ile 111.360 dekar zirai araziyi
sulamaya açtýk. Böylece Kütahya
topraklarýmýzý daha bereketli hale
getirdik ve çiftçilerimize yýllýk 89
milyon TL ilave zirai gelir artýþý
saðladýk.
“KÜTAHYA; ZÝRAÝ ÜRETÝMDE
ÜLKEMÝZÝN SÖZ SAHÝBÝ ÝLLERÝNDEN
BÝRÝ OLACAK”
150.490 dekar araziyi
sulayacak 11 adet sulama tesisi inþaat
safhasýndadýr. Bu sulama tesislerinin

hizmete girmesiyle birlikte Kütahya
zirai üretimde ülkemizin söz sahibi
illerinden biri olacaktýr. DSÝ tarafýndan
yapýlan tüm Ýçme suyu Faaliyetleri
(isale hatlarý, arýtma tesisleri vb.) ile
hedeflerimizi büyük oranda
gerçekleþtirmiþ olmaktan dolayý
mutluluk duymaktayýz. Gayemiz, içme
suyu gitmeyen tek bir yerleþim yeri
kalmamasý ve tüm halkýmýzýn insan
saðlýðýna uygun, güvenilir su içmesini
saðlamaktýr.” Dedi.
Kütahya'da bugüne kadar 2
adet içme suyu tesisi tamamladýklarýný
ifade eden Aydýn,' Bunlar 2019 yýlýnda
hizmete alýnan Tavþanlý Ýçme suyu
Ýsale hattý ve 2014 yýlýnda hizmete
alýnan Tepecik Ýçme suyu Ýleri Arýtma
Tesisleridir. Bu tesisler ile yýllýk toplam
14,6 milyon m3 içme suyu temin
ediyoruz. Ayrýca Kütahya ilimize
memba kalitesinde içme suyu temin
edecek olan 2 adet içme suyu
tesisimiz proje ve planlama
safhasýndadýr. ” dedi.
“KÜTAHYA ÝÇÝN TAÞKIN
KORUMA TESÝSLERÝNÝN ÖNEMÝNÝ
BÝLÝYORUZ”
Aydýn, Kütahya ilinde taþkýn
riskini azaltmak için son 17 yýlda

tamamlanan 100 adet taþkýn koruma
tesisi ile 126 yerleþim yeri ve 11.463
dekar arazinin taþkýn kontrolünü
saðladýklarýný ve 16 adet taþkýn
koruma tesisinin de inþaat çalýþmalarý
devam ettiðini söyledi.
DsÝ Genel Müdürü Mevlüt
Aydýn; “Son olarak bu projelerin
yapýlmasýnda en büyük destekçimiz
Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep
Tayyip Erdoðan'a, Tarým ve Orman
Bakanýmýz Sayýn Dr. Bekir
Pakdemirli'ye þükranlarýmý sunuyor,
emeði geçenlere teþekkür ediyorum”
dedi.

YKS BAÞVURULARI BAÞLADI!

20-21 Haziran 2020
tarihlerinde yapýlacak olan
Yükseköðretim Kurumlarý Sýnavý (YKS)
baþvurularý baþladý. Adaylar 6 Þubat –
3 Mart 2020 tarihleri arasýnda
baþvurularýný bireysel olarak,
okullarýndan veya ÖSYM sýnav
baþvuru merkezlerinden
yapabilecekler. Uzmanlar, sýnav
baþvurusu yaparken dikkat edilmesi
gerekenler konusunda uyarýda
bulundu.
Üsküdar Üniversitesi Eðitim
Kurumlarý ve Rehberlik Hizmetleri
Yöneticisi Uzman Psikolojik Danýþman
ve Kariyer Danýþmaný Ece Tözeniþ,
Yükseköðretim Kurumlarý Sýnavý (YKS)
baþvurularýna iliþkin
deðerlendirmelerde bulundu.
Ece Tözeniþ, “20-21 Haziran
2020 tarihlerinde yapýlacak olan
Yükseköðretim Kurumlarý Sýnavý (YKS)

merkezlerinden yapabilecekler.
Mezun durumda bulunan adaylar ise,
ÖSYM aday iþlemleri sisteminde yer
alan fotoðraf ve eðitim bilgileri
güncelse baþvurularýný bireysel olarak
ÖSYM aday iþlemleri sisteminden
yapabileceklerdir. Fotoðraf ve eðitim
bilgileri güncel deðilse ÖSYM Sýnav
Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM
tarafýndan belirlenen baþvuru
merkezlerinden baþvurularýný
yapabilecekler.
· 2019-TYT puaný 200 ve üzeri
olan adaylardan, 2020-YKS'nin hiçbir
oturumuna katýlmadan 2019-TYT
puanýný kullanmak isteyenlerin (özel
yetenekle öðrenci alan programlara
baþvurmak isteyen adaylar da dâhil)
2020-YKS'ye baþvuru yapmalarý
zorunludur. Bu adaylardan 2020baþvurularý baþladý. Adaylar 6 Þubat – YKS'ye hiç baþvuru yapmayanlar,
3 Mart 2020 tarihleri arasýnda
2019-TYT puanýný, 2020 yýlý için
baþvurularýný bireysel olarak,
kesinlikle kullanamayacak.
okullarýndan veya ÖSYM sýnav
Sýnav ücreti 70 TL
baþvuru merkezlerinden
· Baþvurunuzu yaptýðýnýzda
yapabilecekler” dedi.
tamamlamak için sýnav ücretinizi
Baþvuruda nelere dikkat
yatýrmalýsýnýz.
edilmeli?
Sadece TYT'ye
Sýnavda, tercih döneminde
baþvuracaksanýz 70 TL, TYT ile
dikkat etmemiz gerekenler olduðu
birlikte AYT veya YDT'den herhangi
gibi sýnav baþvurusu yaparken de
birine baþvuracaksanýz 140 TL, her
dikkat etmemiz gereken noktalar
üç oturuma da baþvuru yapacaksanýz
olduðunu belirten Ece Tözeniþ, þu
210 TL kýlavuzda yer alan banka
noktalara dikkat çekti:
hesaplarýna 4 Mart 2020 tarihinde
· 2020 YKS Kýlavuzuna
mesai bitimine kadar yatýrabilirsiniz.
www.osym.gov.tr adresinden
ulaþabilirsiniz.
2019-TYT Puaný 200 ve üzeri
· Adaylardan lise son sýnýfta
puan aldýysanýz 2020-YKS'nin hiçbir
okuyanlar baþvurularýný kendi
oturumuna girmeden 2019-TYT
okullarýndan, ÖSYM Sýnav
Puanýný 2020-YKS yerleþtirmede
Koordinatörlüklerinden, ÖSYM
kullanmak isteyenler 2020-YKS
tarafýndan belirlenmiþ sýnav
Baþvuru Ücreti olarak 20 TL

yatýracaklardýr.
2020-YKS'de SAY, SÖZ, EA
veya DÝL puanýyla bir programa
yerleþmek isteyenlerin (2019-TYT
puaný 200 ve üzeri olsa bile) 2020AYT ve/veya 2020-YDT oturumlarýna
baþvuru yaparak sýnav ücretini
yatýrmalarý gerekmektedir.
· 6 Þubat - 3 Mart 2020
tarihleri arasýnda herhangi bir
nedenden dolayý baþvuru iþleminizi
gerçekleþtiremediyseniz 18 - 19 Mart
2020 tarihlerinde baþvurunuzu
yapabilirsiniz.
Bu tarihlerde TYT, AYT, YDT
her biri için 105 TL geç baþvuru
ücretini ödemeniz gerekmektedir.
Yine ayný þekilde 2019 TYT puaný
200 ve üzeri olan adaylar 2020
YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden
2019-TYT puanýný 2020-YKS
yerleþtirmede kullanmak isteyen
adaylar geç baþvuru ücreti olarak 30
TL yatýracaklardýr.
Bu programlarda baþarý
sýralarý þartý devam ediyor
Ece Tözeniþ, son olarak “Týp
(en düþük 50 bin), Hukuk (en düþük
125 bin), Mühendislik (en düþük 300
bin), Mimarlýk (en düþük 250 bin),
Öðretmenlik (en düþük 300 bin),
Eczacýlýk (en düþük 100 bin), Diþ
Hekimliði (en düþük 80 bin)
programlarýna yerleþtirme
iþlemlerinde baþarý sýralarý þartý
devam etmektedir. Baþvurularýnýzý
tamamlamadan önce kýlavuzu
okumak sizin de
sorumluluðunuzdadýr” uyarýsýnda
bulundu.
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KAHVE TÝRYAKÝLERÝNÝN DÝKKATÝNE..

Sesi

Sayfa 5

• Kahve sütle birlikte içildiði zaman, vücuda dengeli protein, karbonhidrat
ve yaðla birlikte girince kiþiyi daha uzun süre tok tutuyor.
• Insülin direncini kýrýcý etkisi nedeni ile kiþinin tatlý ihtiyacýný azaltýyor.
Özellikle caný sýk tatlý isteyenler, tatlý yerine kahve içerlerse bu ihtiyacýn
kaybolduðunu göreceklerdir.
KAHVENÝN FAYDALARI
• Yapýlan birçok araþtýrmada þeker hastalýðýný önleyici olabileceði
bildiriliyor.
• Alzheimer ve Parkinson hastalýðýna karþý düzenli tüketimde koruyucu
etkisi olabileceði konusunda da araþtýrmalar var. Yaþlýlarda hafýzayý
güçlendiriyor.
• Sýk migren ataðý geçirenlerde beyin damarlarýnda kasýlma yaptýðý için
migren ataðýný önleyebiliyor. Ancak çok sýk kahve içenlerde kahveyi ani
býrakýrlarsa migren ataklarýnýn sýklýðý artabiliyor.
KAHVENÝN ZARARLARI
Kahvenin, baðýþýklýk sistemini güçlendirici ve hastalýklara karþý koruyucu
etkisi var. Ancak kahve yüksek miktarda tüketilirse zararlý etkileri de
olabiliyor. Dr. Kaya istenmeyen o etkileri de þöyle sýralýyor:
• Kalpte ritim problemi olanlarda çarpýntýyý tetikleyebiliyor.
• Kontrolsüz tansiyonu olanlarda kan basýncýný arttýrabiliyor.
• Günde 5 fincan ve üzeri kullanýmýnda kemik erimesine neden oluyor
• Günde 3 fincan ve üzeri kahve tüketimi doðurganlýðý negatif yönde
etkileyebiliyor.

KAHVENÝN FAYDASI VAR AMA ZARARLI DA OLABÝLÝYOR
Kahvenin zayýflama üzerine etkilerine dikkat çeken Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ayça
Kaya, kahvenin bu etkiyi içerdiði kafein, niasin, mikroelementler ve antioksidanlara borçlu olduðunu belirtiyor.
Dr. Kaya, kahvenin metabolizmaya ve zayýflama sürecine etkilerini þöyle özetliyor:

• Akþamlarý kahve tüketimi uykusuzluða neden olabiliyor, aþýrý kahve
tüketimi sinirlilik ve tahammülsüzlük yapýyor.
• Kahve vücuttan su atýmýný arttýrarak idrar ihtiyacýný arttýrýyor. Kalp ve
böbrek hastalarýnda elektrolit dengesizliði yapabiliyor.
• Hazýr kahvelerde kullanýlan krema, þurup, þeker miktarýna göre de
kalorisi çok artabiliyor. Kremalý-aromalý-þuruplu büyük boy kahve
içtiðinizde kocaman bir hamburger yemiþ kadar kalori vücudunuza giriyor
ve sizi þiþmanlatýyor.

KAHVENÝN FAYDALARI
Ne zaman yararlý olur?
• Metabolizmayý hafif de olsa hýzlandýrýyor, kiþinin istirahatte harcadýðý enerjiyi
arttýrýyor.
• Özellikle beyne olan kan dolaþýmýný arttýrýyor, kiþiyi daha dinç hissettiriyor,
dikkatin daha da yoðunlaþmasýný saðlýyor.

Dr. Kaya, hem tok tutsun, hem metabolizmanýzý çalýþtýrsýn hem de
dikkatinizi arttýrsýn istiyorsanýz; kahveyi þekersiz, kremasýz, þurupsuz,
günlük sütle ya da sade olarak tüketmenizi tavsiye ediyor.

AYDIN
OSGB

AYDIN
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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15 SAATLÝK TAKÝP ÝLE YAKALANDILAR

Kütahya'da kiraladýklarý otomobille telefon
kablosu çalan 3 þüpheli, Manisa'nýn Kula

ilçesinde polisin takibi sonucu yakalandý.
Þüpheliler çýkarýldýðý mahkemece tutuklandý.

ÝLAN

SÝMAV ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
ESAS NO
: 2018/658 Esas
Davalý
: 1- MALÝYE HAZÝNESÝ
Davacý
: 2- TAHÝR YAVUZ
Davacý Tahir YAVUZ ile davalý Maliye Hazinesi arasýnda mahkememizde görülmekte olan
2018/658 esas sayýlý dosyada;
Dava konusu Kütahya ili, Simav ilçesi, Ortaca köyü, 205 ada 14 parselin doðu tarafýnda
bulunan 410-420 m2'lik kýsmýnýn tapu kaydýnýn davacý Tahir YAVUZ adýna kayýt ve tesciline karar
verilmesinin talep edildiði,
Mahkememizden verilen 23/01/2020 tarih ve 2018/658 esas sayýlý ara kararý ile dava konusu
gazetede bir defa ve taþýnmazýn bulunduðu yerde uygun araç ve aralýklarla üç defa ilanýna karar
verilmiþ olup,
Son ilandan baþlayarak üç ay içinde yukarýdaki koþullarýn gerçekleþmediðni ileri sürerek
itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacýnýn iddiasý ispatlanmýþ olmasý halinde
davacý adýna tescile karar verileceði ilanen teblið olunur. 06/02/2020
Basýn:15

ÝLAN

SÝMAV ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
ESAS NO
: 2019/10 Esas
Davalý
: 1- MALÝYE HAZÝNESÝ
Davacý
: 2- ORTACA KÖYÜ MUHTARLIÐI
Davacý
:Ömer ZOR
Davacý Ömer ZOR ile davalý Ortaca Köyü Muhtarlýðý arasýnda mahkememizde görülmekte
olan 2019/10 esas sayýlý dosyada;
Dava konusu Kütahya ili, Simav ilçesi, Ortaca köyü, 220 ada 3 parselin 27/06/2018 tarihli
ölçüm krokisine göre kuzey doðusunda bulunan 54,25 m2 lik kýsmýnýn tapu kaydýnýn davacý Ömer
ZOR adýna kayýt ve tesciline karar verilmesinin talep edildiði,
Mahkememizden verilen 23/01/2020 tarih ve 2019/10 esas sayýlý ara kararý ile dava konusu
gazetede bir defa ve taþýnmazýn bulunduðu yerde uygun araç ve aralýklarla üç defa ilanýna karar
verilmiþ olup,
Son ilandan baþlayarak üç ay içinde yukarýdaki koþullarýn gerçekleþmediðni ileri sürerek
itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacýnýn iddiasý ispatlanmýþ olmasý halinde
davacý adýna tescile karar verileceði ilanen teblið olunur. 06/02/2020
Basýn:16

Sayfa
Sayfa
6 6

7 EYLÜL
12
ÞUBAT2018
2020

,,

Simav ýn Sesi

Sayfa
Sayfa 10
7

GEÇEN YILIN ÝLK ON AYINDA 327 BÝN 873 REÇETE KESÝLDÝ

2019 yýlýnýn Ocak ayýndan
baþlayarak Ekim ayý bitene kadar
geçen sürede hastalara 327 bin
873 reçete kesilirken, bunun mali
karþýlýðýnýn 33 milyon 242 bin
279 olduðu kaydedildi.

***

Ajans Press ve PRNet'in dijital
basýn arþivinden derlediði bilgilere
göre saðlýk sektörü ile alakalý geçen yýl

basýna yansýyan haber adedi 508 bin
591 olarak kayýtlara geçti. 2018
yýlýndaki haber adet sayýsý
incelendiðinde ise 634 bin 908 olduðu
saptandý. Kesilen reçeteler ise 5 bin
527 habere konu olurken, reçete
otomasyon sistemine geçilmesinin
konuþulan baþlýklar arasýnda yer aldýðý
gözlendi.
Ajans Press'in, Sosyal Güvenlik

Kurumu (SGK) verilerinden elde ettiði
bilgilere göre, 2019 yýlýnýn Ocak
ayýndan baþlayarak Ekim ayý bitene
kadar geçen sürede hastalara 327 bin
873 reçete kesildiði saptandý. Bunun
mali karþýlýðýnýn ise 33 milyon 242 bin
279 olduðu kaydedildi.
Böylelikle 10 aylýk dönem
olmasýna raðmen saðlýk için kesilen
faturalarýn geçmiþ yýllardaki 12 aylýk

dönemden daha yüksek olduðu
görüldü. 2014 yýlýna bakýldýðýnda 337
bin 403 reçeteye karþýn 16 milyon 354
bin 118 fatura tutarý olduðu
kaydedilirken, 2017 yýlýndaki reçete
sayýsýnýn da 363 bin 584 reçeteye
karþýn fatura tutarýnýn 25 milyon 143
bin 536 olduðu saptandý. Böylelikle
yýllar içinde saðlýk için harcanan
paranýn arttýðý gözlendi.
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Kuruluþ:21 Eylül 1999
Kurucusu:Kamil Muþtu

SAHÝBÝ : Mehmet Adil TURGUT
(27 Ekim 1961)
SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ : Zekeriya TÜRKEL
MUHABÝRLER: Þerif EREL - Kemal YALÇIN
SAYFA EDÝTÖRÜ: Ýsmail YALÇIN
*YEREL SÜRELÝ YAYINDIR*
HABER WEB EDÝTÖRÜ: Kemal YALÇIN - ÝSTÝHBARAT ÞEFÝ: Þerif EREL
2/5
BASKI : 30 Aðustos Cad. No. 5 - SÝMAV
MERKEZ: MAT OFSET TESÝSLERÝ 30 Aðustos Cad. No. 5 Tel. 513 54 22 - SÝMAV

ÝLAN TARÝFESÝ
Dernek Kongre : 300 TL
Resmi Ýlan (Cm) : 17.00 TL
A.Þ. Gen. Kurul/sonuç : Pazarlýða tabi
Koop. Oda kongre : 350 TL
Zayi : 35 TL
Özel Ylanlar ve Reklamlar Pazarly?a Tabidir
Fiyatlara KDV Dahil De?ildir.
simavinsesi2010@hotmail.com
www.simavinsesigazetesi.com

YURT ÝÇÝ : 360 TL (Yýllýk) - SÝMAV : 30 TL (Aylýk-Adrese Teslim)
YURT DIÞI : 75 € Euro (Yýllýk)
ZÝRAAT BANKASI SÝMAV ÞB. -H.NO:

TR.860001000180319993575001
Önemli gün, hafta ve konularla ilgili olarak gazetemize köþe yazýsý
gönderen köþe yazarlarýmýz ücret almadan yazýlarýný yazmaktadýr.
Gazetemizde yayýnlanan tüm yazýlarýn yasal sorumluluðu yazarýna aittir.
Gazetemize gönderilen yada bizzat verilen yazý ve resimlerin
yayýnlanmasý ve geriye iade edilmesi zorunluluðu yoktur.
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MÝSAFÝR KALEM
RESMÝ ARIK
SÜRÜCÜ KURSU DÝREKSÝYON USTA ÖÐRETÝCÝSÝ

TRAFÝK PSÝKOLOJÝSÝ

Geçtiðimiz hafta Ege bölgesinde önemli
hasarlara neden olan fýrtýna; Kuþu'daki çatý
uçurmasý olayýndan sonra Eynal kaplýcalarýnda
bulunan Simav Eðitim Vakfý'na (SEV) ait halý
sahanýn dýþ örtüsünü de parçaladýðý öðrenildi.
Dar gelirli ailelerin Türkiye'deki çeþitli
üniversitelerde eðitim ve öðretim gören

çocuklarýna aylýk eðitim bursu ödenmesine
kaynak saðlayan halý sahanýn dýþ örtüsünün
tamir edileceði SEV yönetimi tarafýndan
gazetemize bildirilirken, “Bu spor tesisi
hayýrsever ve eðitim sever vatandaþlarýmýzýn
saðladýðý burslara da kaynak temin ediyor. En
kýsa sürede hizmete girecek” dediler.

TOBB MESLEKÝ EÐÝTÝM KURULU

ANKARA’DA TOPLAND

Þeref
Kazcýoðlu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB)
bünyesindeki komisyon ve kurullar, TOBB
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin de katýlýmýyla
Ankara'da TOBB genel merkezinde ayrý ayrý
toplandý.?
TOBB komisyon ve kurullarý arasýnda Türkiye'nin
teknik elemana ihtiyacýnýn olduðunu ortaya koyan en
önemli kurul olup Simav Ticaret ve Sanayi Odasý
Yönetim Kurulu Baþkaný olan Þeref Kazcýoðlu'nun
üyesi olduðu TOBB Mesleki Eðitim Kurulu ise TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitçi
baþkanlýðýnda toplandý.
Türkiye'nin ihtiyacý olan kalifiyeli teknik elaman

Haber: K.Yalçýn

yetiþtirilmesi konusunda Hükümet ile varýlan
anlaþmalar sonrasýnda elde edilen baþarýlarýn ele
alýndýðý toplantýda mesleki ve teknik liselerinin bu
alandaki önemine vurgu yapýlýrken Çýrak Öðrenci
konusu da tekrar ele alýndý, meslek liselerinde o
yerdeki Ticaret ve Sanayi Odalarýnýn yönetime katký
saðlamasý konusunda görüþler öne sürüldü.
Simav TSO Baþkaný Kazcýoðlu kurul üyesi olarak
Simav'da Çýrak Öðrenci kavramýnýn baþarýyla nasýl
yürütüldüðünü, elde edilen baþarýyý anlatýrken
parçalanmýþ aile çocuklarýnýn Çýrak Öðrenci ve
yatýlý çýrak pansiyonlarýyla nasýl iþ dünyasýna kazandýrýldýðý konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

MÝLLETVEKÝLÝ KASAP, “CORONAVÝRÜS KONUSUNDA
BÝLÝNÇLENDÝRMEYE ÝHTÝYAÇ VAR”
Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazýl
Kasap, “Halkýn özellikle Coronavirüs konusunda ciddi
düzeyde bilinçlendirilmesine ihtiyaç var. Gerekli
tedbirlerin halka da aktarýlmasý gerekiyor” dedi.
“AÞI REDDÝ KONUSUNDA TEDBÝR ALINMASI
GEREK”
Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazýl
Kasap, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediði
basýn toplantýsýnda saðlýk politikalarý hakkýnda
deðerlendirmelerde bulundu. Son yýllarda aþý
reddinde bulunan ailelerin sayýsýnýn arttýðýna dikkat
çeken Kasap, bir an önce konu ile ilgili tedbir
alýnmasýný istedi. Tüm temel aþýlarýný olmuþ
çocuklarýn oranýnýn son 10 yýlda yüzde 77'den yüzde
67'ye gerilediðini vurgulayan Kasap, “2018'de 24-35
aylýk çocuklarýn yalnýzca yüzde 49.6'sý tüm temel
aþýlarýný oldu. Baþka bir deyiþle 2018'den bu yana 2
ile 36 ay yaþ grubundaki çocuklarýn yaklaþýk sadece
yarýsý aþýlarýný tam yapabildi, yarýsý aþýsýz olarak
dolaþýyor” dedi.
“CORONAVÝRÜS KONUSUNDA YAPILAN
BÝLGÝLENDÝRMELER YETERSÝZ”
Kasap, Çin'den yayýlan Coronavirüs salgýný

CHP Milletvekili Ali Fazýl Kasap
konusunda yapýlan bilgilendirmelerin de yetersiz
olduðunu savunarak, “Cumhurbaþkaný Recep
Erdoðan'ýn Coronavirüse karþý önerdiði dut pekmezinin
saðlýkta hangi noktaya geldiðimizin bir göstergesidir.
Dünyanýn teyakkuz halinde olduðu Coronavirüs
salgýnýnda da tek adamýn dediði olursa vay halimize!
Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, Erdoðan'ýn söylemlerine
katýlýyor mu? Bu konuda kamuoyuna derhal bir
açýklama yapmalýdýr. Özellikle Coronavirüs konusunda
ciddi düzeyde bilinçlendirmeye ihtiyaç var, gerekli
tedbirlerin halka da aktarýlmasý gerekiyor. Bu konuda
özellikle Sayýn Saðlýk Bakanýndan dut pekmezinin
Coronavirüsten korumasý ile ilgili önlemelerin yeterli
olup olmadýðý konusunda açýklama bekliyoruz” dedi.

Trafik psikolojisi; Yaya ve sürücülerin trafikteki
davranýþlarýnýn altýnda yatan psikolojik süreçleri
inceler. Baþlýca amacý trafik kazalarýný ve bu
kazalarýn sonucu olan ölümleri azaltabilmektir.
Sürücülerin araç sürme eylemi sýrasýndaki algý,
dikkat ve biliþ süreçleri, sürücü kiþiliði, risk alma
davranýþý, sürücülerin tutumlarý ve duygularý trafik
psikolojisinin çalýþma alanlarýndandýr.
Trafik psikolojisi, trafik tanýmý altýnda belirtilmiþ
yerlerdeki en baþta sürücülerin, yayalarýn ve
yolcularýn üzerinde etkide bulunan içsel ve dýþsal
psikolojik ve fiziksel faktörlerin çaprazlama etkisi
altýnda kalan bireyin ön düþünme süreçleriyle
birlikte ortaya çýkaracaðý veya çýkarabileceði
potansiyel davranýþlarýn o an için birey tarafýndan
yansýtýlmamýþ (ama her an yansýtýlabilecek) halidir.
Trafik psikolojisi, bireylerin trafikteki davranýþlarýný
ve bu davranýþlarýn altýnda yatan psikolojik süreçleri
inceleyen bir alandýr. Özellikle sürücülerin
davranýþlarý ve zihinsel süreçleri bu alanýn
konusunu oluþturmaktadýr. Zihinsel süreçler içinde
akýl yürütme, algýlama, acý, sevgi, hatýrlama, korku,
saygý, öfke, kýskançlýk, motivasyon ve stres gibi
kavramlar bulunmaktadýr. Sürücülerin yaptýðý hangi
davranýþlarýn kazalara sebep olduðu ve bu
davranýþlar altýnda yatan etkenlerin bilimsel açýdan
ortaya çýkmasýný saðlamaya çalýþýr.
Trafik psikolojisinin amaçlarý
§ Baþlýca amacý trafik kazalarýný ve bu kazalarýn
sonucu olan ölümleri azaltabilmek
§ Yaya ve sürücülerin trafikte yaptýklarý davranýþlarý
incelenmek
§ Sürücülerin dikkat, algý ve risk alma gibi
davranýþlarý hakkýnda gereken araþtýrmalarý
yapmaktýr
Teknolojik geliþmelere raðmen trafik kazalarý ölüm
ve yaralanma oranlarý açýsýndan en ön sýralarda yer
almaktadýr. Toplumda trafik kültürü geliþimini
saðlamak, insanlarda güvenlik bilincini geliþtirmek
amaçlanmaktadýr. Burada araç sürücüleri hedef kitle
olarak belirlenmiþtir. Trafikte en önemli unsurlar
olan insan, araç ve çevre faktörlerinin tek tek ele
alýnarak, bunlarýn arasýnda olan etkileþimi bu alanýn
incelemelerinde önemli payý vardýr.
Trafik psikolojisi kazalarýn önlenmesini nasýl
saðlamaya çalýþýr?
Davranýþlar dýþarýdan ve içeriden gelen uyarýcýlara
gösterilen tepkilerdir. Uyarýcýlar ise insanlarý
etkileyen her þeydir. Trafikte kýrmýzý ýþýðýn yanmasý,
yeþil ýþýðýn yanmasý birer uyarýcýdýr. Sürücü ýþýðý
görünce daha sonra algýlamaya baþlar ve ne
yapmasý gerektiðini bilir. Durmasý gerekiyorsa durur,
geçmesi gerekiyorsa geçer. Bu aþamada algýlama
önemli bir kavramdýr. Kiþinin algýlamamasý halinde,
yapmasý gereken davranýþ ortaya çýkmaz. Bireyin
zihinsel süreçleri ne kadar saðlýklý olursa, gösterilen
davranýþlarda doðru yönlenir. Dýþarýdan gelen
ýþýklar, levhalar gibi dýþ uyarýcýlar, aðrý, sýzý, öfke,
sevinç gibi iç uyarýcýlar trafikte sürücülerin
davranýþlarýný etkiler. Sürücü ne kadar yüksek
düþünce gücü ve algýlamaya sahip olursa, iç ve dýþ
uyarýcýlara saðlýklý tepkiler verir. Bunun sonucunda
davranýþlarý doðru yönlenir.
Trafik psikolojisi stres, öfke ve depresyon gibi
olumsuz duygularýn araç kullanmakta etkileri
üzerinde de çalýþýr. Bunun dýþýnda olumlu
duygularýn trafiðin seyrine nasýl yansýma yaptýðýný
da inceler. Sonuçta güvenli, olumlu, verimli ve
demokratik bir trafik ortamýnýn oluþmasýný
saðlamaktadýr. Sürücülerin algýlamasýnýn arttýrýlmasý
saðlanýr ve kurallara uygun þekilde araçlarý
kullanmalarý saðlanýr. Sürücülerin psikolojik ve
bedensel olarak araç kullanmaya hazýr bulunmalarý
saðlanýr. Stresli bir zamanda olumsuz ruhsal
etkenler yüzünden kaza yapma riskinin azaltýlmasý
için, gereken her türlü çalýþma yapýlýr. Sürücülerin
düþünce ve davranýþlarýnýn demokratik hale
getirilmesi, kaza yapma olasýlýðýný azaltýr.

