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Mustafa Kemal ATATÜRK

Büyük 

hedefimiz, 

milletimizi 

en yüksek

medeniyet 

seviyesine 

ve refaha 

ulaþtýrmaktýr.

Zaman zaman insanlarýn akýllý cep telefonlarýyla 
esir alýndýðýný,
Kiþilerin bu telefonlarla ilgilenmesinden 
yalnýzlaþtýklarýný,
Bir evde, hatta sofrada bile aile bireylerinin bir 
elinde kaþýk, bir elinde telefonla kendi dünyalarýyla 
baþ baþa kaldýklarýný söyler dururum.
Düþündüm de akýllý cep telefonlarýmýz bence 
masum!
Masum olmayan ise baðlý olduðu “Ýnternet”.
Hiç düþündünüz mü; “Ýnternet kesilse cep 
telefonunuz ne iþe yarar?”.
***
Bugün internet konusunda yapýlan araþtýrma ve 
istatistikleri bu köþeme aktarmak istedim. Ýnanýr 
mýsýnýz, Türkiye'de insanlarýn internette 
geçirdikleri süre ile uyku süreleri eþitlendi. Günün 
7,5 saatini internette, 7,5 saatini de uykuda 
geçiriyoruz. 

Bana 
        Göre

Mustafa ArýgümüþÝNTERNETE TESLÝMÝYETÝMÝZ

Kütahya Orman Bölge Müdürlüðü Hizmet Ýçi 
Eðitim Programý kapsamýnda düzenlenen 
üretim, standardizasyon ve iþ güvenliði 
tatbikatlarýnýn ikincisi Simav Orman Ýþletme 
Müdürlüðü'nün sorumluluk bölgesi içindeki 
Nadarçam bölgesi ile orman emval deposunun 
bulunduðu Naþa Þefliðinde gerçekleþtirildi. 
Kütahya Orman Bölge Müdürlüðü Hizmet içi Eðitim 
Programý kapsamýnda düzenlenen üretim, 
standardizasyon ve iþ güvenliði tatbikatýnda 
üretimde verimin ve kalitenin artýrýlmasý ve iþ 
kazalarýnýn önlenmesi için hem personel hem de 
üretim iþçilerinin eðitimine önem veren Kütahya 
Orman Bölge Müdürlüðü, gerçekleþtirilen tatbikat ile 
bilgilerin pekiþtirilmesini amaçladý.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüðüne ve Simav 
Orman Ýþletme Müdürlüðü'ne baðlý yönetici, þef ve 
iþçilerden oluþan 100 dolayýndaki personelin 
katýlýmýyla gerçekleþen, Simav Orman Ýþletme 
Müdürü Osman Aksoy'un hizmet içi eðitim 
programýnýn baþýndan sonuna yer aldýðý geniþ 
kapsamlý tatbikatta, damga yapýmý, aðaç kesme-
devirme teknikleri, standardizasyon kurallarý, iþ ve 
iþçi güvenliði, boylama ve mesaha (ölçme), harf 
çekici kullanýmý, ölçüm ve tasnif iþlerinde dikkat 
edilmesi gereken diðer hususlar ile üretim 
dosyasýnda bulunmasý gereken evraklarýn neler 
olduðu konularýnda bilgiler verildi. Daha sonra 
katýlýmcýlara teorik bilgilerin arazide uygulamasý 
yaptýrýldý. *Haber: Kemal Yalçýn

ÜRETÝMDE STANDARDÝZASYON EÐÝTÝMÝ

Devamý sayfa 2’de

Simav'ýn tek yazýlý basýn olarak 
hizmet veren Simav'ýn Sesi 
Gazetesine ilçe kaymakamý Türker 
Çaðatay Halim ziyarette bulundu.
Gazetenin Yazý Ýþleri Müdürü Zekeriya 
Türkel ve Genel Yayýn Yönetmeni Mustafa 
Arýgümüþ ile güncel konular üzerinde 
sohbet eden kaymakam Halim, Simav'ýn 
kurutulmuþ göl arazisi üzerinde bulunan 

ve tarým dýþý bölümlerde kurulacak Sera 
A.Þ. çalýþmalarý hakkýnda kýsa bilgiler 
verdi.Simav'ýn sanayi sektöründe yer alan 
üretim ve istihdam odaklý kiþi ve 
kuruluþlara yönelik hizmet verecek küçük 
sanayi sitesi oluþumu konusunda da bilgi 
veren kaymakam Halim, bu alanda 
istimlak çalýþmalarýnýn devam ettiðine 
dikkat çekti. 

KAYMAKAM GAZETEMiZDE

Simav Kaymakamý
Türker Çaðatay

HALÝM

Mustafa
Arýgümüþ

Zekeriya
Türkel

Haber: Kemal Yalçýn
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ÖÐRENCÝLERÝN VERGÝ DAÝRESÝ ZÝYARETÝ

Simav Gülizar Eren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Muhasebe ve Finansman alaný öðrencileri, Muhasebe ve 
Finansman alan þefi Numan Akgün ve alan öðretmeni Zeki 
Oður, Biliþim Teknolojileri alan þefi Tamer Ülkem ve alan 
öðretmeni Ömer Otay ile birlikte Vergi Haftasý nedeniyle 
Simav Vergi Dairesine ziyarette bulundular. Devamý sayfa 2’de
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Mustafa ArýgümüþÝNTERNETE TESLÝMÝYETÝMÝZ

Global sosyal medya ajanslarý We Are Social ve 
HootSuite tarafýndan yayýnlanan “Dijital Türkiye 
2020” raporuna göre, 83,88 milyon nüfusa sahip 
Türkiye'de yetiþkinlerin yüzde 74'ü, yani 62,7 
milyonu internet kullanýyor. 
Türkiye'de son bir yýlda internet kullanan kiþi 
sayýsý 2,4 milyon, cep telefonu kullanýcýsý 2,6 
milyon, aktif sosyal medya kullanýcýsý sayýsý da 2,2 
milyon arttý. 
Raporda Türklerin günde ortalama 7 saat 29 
dakikalarýný internette geçirdiklerinin altý çizilirken; 
bu süre, Türk Uyku Derneði'nin araþtýrmasýnda 
belirlenen günlük uyku ortalamasý ile ayný. 
16-64 yaþ aralýðýndaki kiþilerin yüzde 89'u akýllý 
telefon kullanýrken, yüzde 67'si diz ya da masa 
üstü bilgisayara sahip. Tablet bilgisayar 
kullananlarýn oraný da yüzde 45. 
Rapor, Türklerin günde ortalama 3 saat 4 
dakikalarýný televizyon izleyerek, 2 saat 51 
dakikalarýný sosyal medyada, 1 saat 21 
dakikalarýný müzik dinleyerek, 58 dakikalarýný da 
oyunla geçirdiklerini ortaya koyuyor. 
Dijital Türkiye 2020 Raporu'na göre, Türkiye'de 
toplam 54 milyon sosyal medya kullanýcýsý 
bulunuyor ve bunlarýn yüzde 99'u sosyal medyaya 
mobil cihazlarla baðlanýyor. 

Türkiye'nin ilk para iadeli alýþveriþ sitesi 
Avantajix.com'un kurucu ortaðý Güçlü Kayral, 
raporda Türkiye'nin E-Ticaret potansiyelinin de 
ortaya konulduðunu belirterek, “Biliþim 
Sanayicileri Derneði'nin (TÜBÝSAD) pazar 
büyüklüðü araþtýrmasýndan sonra en kapsamlý 
rapor olan Dijital Türkiye 2020'ye göre, 16-64 yaþ 
grubundaki kiþilerin 46,2 milyonu mal ve hizmet 
satýn almak için internette arama yapýyor. Online 
alýþveriþ yapanlarýn sayýsý ise 35,2 milyon. 
Türkiye'de kiþi baþý ortalama 158 ABD dolarý 
tüketim mallarý için internetten alýþveriþ yapýlýyor” 
dedi. 
Güçlü Kayral, 62,7 milyon kiþi günün 7 saat 29 
dakikasýný internette geçirirken ve 46,2 milyon kiþi 
online mal ve hizmet arayýþý yaparken, bunlarýn 
sadece 35,2 milyonunun e-ticaret müþterisi 
olmasýnýn yeterli olmayacaðýný savunarak, “Bu 
yüzden de e-ticaretin genel perakende içindeki 
payý yüzde 4-5'i geçmiyor. Geliþmiþ ülkelerde bu 
oran yüzde 10-15 aralýðýnda bulunuyor. Dijital 
vitrinlere bakmakla yetinen 10 milyonu aþkýn 
internet kullanýcýsýný dükkanlara çekmeyi 
baþarýrsak, halen 80 milyar Lira düzeyinde olan e-
ticaret sektörünün büyüklüðü çok rahat 100-120 
milyar lirayý bulur” ifadesinde bulunuyor.
***
Sözün özü; internete teslim olmuþuz da 
haberimiz yok!

Sayfa 1’den devam

35,2 MÝLYON E-TÝCARET MÜÞTERÝSÝ 

Ülkemizde her yýl 
Þubat ayýnýn son 
Haftasý Vergi 
haftasý olarak 
kutlanýlmasý 
nedeniyle 31. Vergi 
Haftasý etkinlikleri 
çerçevesinde vergi 
bilincinin 
oluþturulmasý ve 
verginin öneminin 
anlatýlmasý 
acýsýndan dikkate 
deðer olan Vergi 
Dairesi ziyaretinde 
Simav Gülizar Eren 
MTAL öðrencilerine, 
Simav Vergi Dairesi 
Müdürü Fadime 
Yurtcu tarafýndan 
verginin önemi ve 
vergi bilinci 
konusunda bilgi 
verildi. 
Vergi Dairesi 
Müdürü Fadime 
Yurtçu öðrencilere 
Vergi dairesinin 
birimlerini tek tek 
gezdirerek bilgi 
aktarýrken 
öðrencilerden 
gelen sorularý da 
tek tek yanýtladý. 
Günün anýsýna 
öðrencilere çeþitli 
hediyeler takdim 
eden müdür 
Yurtçu, ziyaretten 
duyduðu 
memnuniyeti 
belitti. 
Simav Gülizar Eren 
MTAL öðrencilerine 
Simav Vergi Dairesi 
Müdürlüðünce 
yapýlan pilav-ayran 
ikramýndan sonra 
ziyaret günün 
anýsýna toplu 
fotoðraf çekimiyle 
son buldu.

31. VERGÝ HAFTASINDA 

ÖÐRENCÝLERÝN VERGÝ DAÝRESÝ ZÝYARETÝ
Sayfa 1’den devam
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Aile þirketi sahipleri ile yaratabilir. Bunlarý kalýcý olarak yararlanmalarýna yönelik kurallar.
bireylerinin, yeni dönemde baþarýlý muhafaza edebilmenin yolu · Ortaklarýn paylarýný elden 
olmak için nasýl hareket etmeleri kurumsallaþmaktýr. çýkarmamak istemeleri halinde 
gerektiði konusunda “EÞÝTLÝK ESAS OLMALIDIR” uyulacak kurallar.
deðerlendirmelerde bulunan NG Þirket sahibi her ailenin kendi · Genel kurulun nasýl yapýlmasý 
Holding Kurucu Baþkaný Nafi Güral, iþ ihtiyaçlarýný yine kendilerinin gerektiðini düzenleyen kurallar.
yaþamýndaki deneyimlerini ve aile belirlemesi gerektiðinin önemli bir · Yönetim kurulunun oluþmasýnda 
þirketlerinin kurumsallaþma husus uygulanacak kurallar.
süreçlerine yönelik önerilerini aktardý. olduðunu vurgulayan Güral, “Tüm bu · Þirketin temsiline yönelik kurallar. 

“AÝLE FERTLERÝ ÞÝRKETÝN VE hususlar, ortaklarýn/aile fertlerinin, (Yönetim kurulu baþkaný, yönetim 
AÝLENÝN DEVAMININ ÖNEMÝNÝ tüm endiþelerini bertaraf kurulu eþ baþkaný ve süreleri,
KAVRAMALI” edecek, beklentilerini karþýlayacak vb.)

NG Holding Kurucu Baþkaný biçimde açýk ve net olarak yazýlmalý. · Þirket ana sözleþmesinin 
Nafi Güral, ülkemizdeki aile Özelikle, çoðunluk deðiþtirilmesi esnasýnda uyulacak 
þirketlerinin en sýk karþýlaþtýðý oluþturarak, bazýlarýnýn azýnlýk haline kurallar.
sorunlara deðinerek kendi iþ getirilmelerini önleyecek garantileri de · Þirketin bölünmesi, birleþmesi, 
hayatýndaki tecrübeleri aktardý. Nafi kapsamalýdýr. Bununla tasfiyesi esnasýnda uyulmasý gerekli 
Güral ayný zamanda kurumsallaþma birlikte, aile fertlerinden birisinin veya kurallar.
süreçleri esnasýnda karþýlaþtýklarý bazýlarýnýn iþ ortamýnda imtiyazlarý Þirket ana sözleþmesine dahil 
sorunlar ve bunlara ürettikleri olmamalý, eþitlik esas edilemeyecek nitelikteki kurallarýn 
çözümler konusunda da olmalýdýr” dedi. ayrýca protokol haline getirilmesi ve
bilgilendirmelerde bulunarak þu Güral, Aile þirketlerinin ana imza altýna alýnmasýný tavsiye ederek, 
ifadelere yer verdi: Olmazsa olmaz sözleþmelerinin içinde yer alabilecek baðlayýcý nitelik kazanmasý gereken 
birinci þart olarak, aile fertleri þirketin diðer bazý önemli kurallarý þu þekilde kurallara yönelik þu
ve ailenin devamýnýn önemini sýraladý: örnekleri vermiþ:
kavramalý, bu uðurda üstüne düþecek · Ortaklarýn hisse oranlarýnýn, rýzalarý · Aile konseyi mutlaka kurulmalý, 
sorumluluklarý eksiksiz yerine dýþýnda deðiþtirilemeyeceðine yönelik ailenin yapýsýna ve beklentilerine 
getirmelidir. kurallar. cevap verecek kurallarý belirleyip,
Ne kadar kural koyarsanýz koyun, eðer · Ortaklarýn paylarýný elden çýkarmak konseyin etkin ve emredici olmasý 
aile fertleri kurallara uymak istemezse istemeleri halinde uymak zorunda saðlanmalý.
þirketin daðýlmasý kaçýnýlmazdýr. Üstelik olduklarý kurallar. · Dileyenlerin aile þirketi bünyesinde 
bu süreç þirket üzerinde aðýr tahribat · Ortaklarýn þirket imkanlarýndan çalýþmasý, dileyenlerin çalýþmamasý 

Kütahya'da bir otomobilin karþý þeride 
geçerek kamyonete çarpmasý sonucu kaza 
meydana geldi.

Kaza, Akkent Mahallesi TOKÝ Köprüsü 
çýkýþýnda meydana geldi. Önünde seyreden 
aracý sollamaya çýkan otomobil sürücüsü, 
bulvar üzerinde u dönüþü yapmak isteyen 
araca çarpmamak için manevra yaptý. Aracýnýn 
kontrolünü kaybeden sürücü karþý þeride 
geçerek kamyonet ile çarpýþtý. Kazada 2 kiþi 
yaralanýrken kamyonetin arka dingili koparak 
yol ortasýna savruldu. Ýhbar üzerine olay 
yerine polis ve saðlýk ekipleri sevk edildi. Olay 
yerine gelen saðlýk ekipleri yaralýlarý 
ambulansa alarak Kütahya Saðlýk Bilimleri 
Üniversitesi Evliya Çelebi Eðitim ve Araþtýrma 
Hastanesine götürdü. Polislerin olay yerindeki 
incelemesinin ardýndan iki araç çekici ile 
çektirildi. 

prensibi kabul edilmeli ve
çalýþanlar, çalýþmalarýnýn karþýlýðýný 
almalý.
· Kendi iþini kurarak bireysel çalýþmak 
isteyenlerin, ailenin müþterek sahip 
olduklarý sektör dýþýnda
çalýþmalarý prensibi, kabul edilmeli.
· Gelinlerin, damatlarýn, eþleri sað 
olduðu sürece þirkette görev yapýp 
yapamayacaklarý karar altýna
alýnmalý.  
· Evlatlarýn, iyi yetiþtirilmesi ve hem iþ 
hayatý hem de sosyal yaþam kriterlerinin 
kurallarý belirlenmeli.
· Evlatlar, olabildiðince erken yaþta 
sosyal hayatýn içine girmeli.
· Evlatlar, iþin mutfaðýndan iþe baþlamalý, 
kendilerine patron evladý muamelesi 
yapýlmamalý.
· Çýraklýk dönemlerinde personel 
servisini, personel yemekhanesini 
kullanmalý.
· Evlatlar, özel hayatlarýnda para 
harcama kültürü edinmeliler. Zira özel 
hayatýnda para harcama
kültürü olmayanlar, iþ hayatýnda, bütçeyi 
doðru yönetmeyi beceremez.”

“YÖNETÝM KURULU ÞÝRKETÝN EN 
ÖNEMLÝ KURUMU OLARAK GÖRÜLMELÝ”
Yönetim kurulunun pasifize edilmiþ bir 
organ olarak deðil, tam aksine, þirketin 
en önemli kurumu
olarak görülmesi gerektiðini de 
vurgulayan Nafi Güral, “Yönetim kurulu, 
þirkete ait iþlerin özelliklerine
uygun görev tanýmlamasýna sahip 
olmalýdýr” diyerek önemli gördüðü 
konularý sýraladý:
 . Doðru yöneticileri, danýþmanlarý 
atamak.
· Aile dýþýndan, gerekli kriterlere sahip 
üyeleri de yönetim kuruluna almak.
· Kýsa, orta, uzun vadeli hedefleri 
belirlemek, sonuçlarýný takip etmek.
· Stratejileri belirlemek, sonuçlarýný takip 
etmek.
· Bütçesini, mali performansýný 
irdelemek, gerektiðinde iyileþtirmek.
· Ýdari ve mali denetimi saðlamak.
· Hissedarlarýn, paydaþlarýn mutluluðunu 
saðlamak.
· Þirketteki profesyonellerin güvendiði 
bir kurum olmayý becermek.”

NAFÝ GÜRAL, “AÝLE ÞÝRKETLERÝ DAÐILMADAN NASIL YAÞATILABÝLÝR?”

DÝKKATSÝZLÝK KAZAYA YOL AÇTI
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Üsküdar Üniversitesi NPÝSTANBUL Beyin Hastanesi Çocuk ve 
Ergen Uzman Klinik Psikolog Nuran Günana, son günlerde 
sosyal medyada yayýlan çelme takma oyununa iliþkin 
deðerlendirmelerde bulundu.
Çocukluk ve gençlik dönemlerinin, bedensel, ruhsal ve zihinsel 
deðiþiklerin en yoðun þekilde yaþandýðý bir dönem olduðunu 
kaydeden Nuran Günana, “Böylesine önem taþýyan bu 
dönemde, çocuklarýn ve gençlerin vakitlerini bilgisayar veya 
televizyon karþýsýnda geçirmelerine engel olunmalýdýr. Genç ve 
çocuk izleyici kitlesi, birçok þiddet içeren fotoðraflar veya 
videolara maruz kalarak onlarý model alma yoluna gidebilirler. 
Ýçerikte bulunan þiddet görüntülerine maruz kalmak, saldýrgan 
karakterlerle özdeþim kurmaya neden olur. Bu durum, 
saldýrganlýk ve þiddet davranýþlarýnýn ortaya çýkma olasýlýðýný 
yükseltir” uyarýsýnda bulundu.
Çelme takma oyunu gençler arasýnda yayýlýyor
Þimdilerde sosyal medyada yer alan bazý tehlikeli içeriklerin 
çocuklar ve gençler üzerindeki zararlarýnýn daha çok konuþulur 
hale geldiðini hatýrlatan Nuran Günana, “Maalesef ki sosyal 
medyada yer alan bu içerikleri tamamýyla ortadan kaldýrmak 
pek de olasý bir durum deðildir. Ancak bunun etkilerini daha 
tehlikesiz bir hale getirmek tabi ki mümkün. Bu konuda, 
tehlikeleri fark etmek ve önlem almak oldukça önem taþýyor. Þu 
sýralar bu akýmlarýn en çok konuþulaný 'Kafa Kýrýcý' olarak 
nitelendirilen, 'çelme takma' oyunu. Üç kiþiyle oynanan oyun, 
yandakilerin ortadaki kiþiye zýpladýðý sýrada çelme takarak 
düþürmesi ile sonlanýyor. Böylesine tehlikeli bir oyun gençler 
arasýnda hýzla yayýlmaya baþladý. Bu durumun önlenmesi 
konusunda bakanlýklar devreye girdi” diye konuþtu.
Ailelere büyük görev düþüyor
Uzman Klinik Psikolog Nuran Günana, sosyal medyada yayýlan 
böylesine tehlikeli trendlerin önüne geçmek için alýnmasý 
gereken önlemlere de deðinerek en önemli görevin ailelere 
düþtüðünü söyledi.
Ebeveynlerin bilinçlendirilmesi: Ailedeki bireyler arasýndaki 
etkileþimlerin ve duygusal baðlarýn güçlendirilmesi bu hususta 
önemli yer teþkil ediyor. Aile bireyleri birlikte kaliteli vakit 
geçirme konusunda bilinçlendirilmeli, çeþitli eðitim programlarý 
ve seminerlerle destek saðlanmalý. Ayrýca, ebeveynler 
çocuklarýný internetin kötü etkilerinden korumak maksadýyla 
'Güvenli Ýnternet Hizmeti' vb hizmetlerden faydalanabilirler, 
onlara sýnýr getirebilirler ve çocuklarýn internette ne ile zaman 
geçirdiðini kontrol edebilirler. 
Ailede 'Kaliteli vakit geçirme' kavramý: Ailede kaliteli vakit 
geçiren çocuklar ve gençler sevildiklerini ve deðer verildiklerini 
hissederler. Böylelikle güven duygusu geliþir ve çocukta saðlýklý 
bir benlik oluþumu saðlanýr. Diðer taraftan, ebeveynlerin 
çocuklarýný daha iyi tanýmasý ve desteklemesi, iliþkilerinin 
güven içinde gerçekleþmesine katký saðlar. Birlikte evde veya 
dýþarýda vakit geçirmek veya aktivitelere dahil olmak gençlerin 
ve çocuklarýn internette daha fazla vakit geçirmesini engelliyor. 
Yalnýz kalmaya mahkum býrakýlmýþ çocuklar ve gençler ne 
yapacaklarýný bilemedikleri için televizyon, internet, telefonda 
daha fazla vakit geçiriyorlar. Çocuðun özellikle ergenliðe 
geçiþte kendini yalnýz hissetmesi ebeveynleri ile aradaki 
baðlarýn kopmasýna sebep oluyor ve farklý boyutlara kadar 
giden bir tablo ortaya çýkýyor.
Çocuk ve gençlerin sosyal aktivitelere yönlendirilmesi: Adý her 
ne kadar 'sosyal medya' olsa da çocuk ve gençlerin gittikçe 
yalnýzlaþtýðý bir ortam oluþmasýna sebep oluyor. Onlarý, 
ailesinden, çevresinden, arkadaþlarýndan toplumdan 
uzaklaþtýrýyor. Hayattan ve geliþmelerden geri kalmalarýna 
neden oluyor. Bu sebeple, çocuk ve gençlerin sosyal medyayý 
kararýnda kullanmalarýný saðlayacak aile tarafýndan yeni 
kararlar alýnmasý gerekiyor. Ebeveynler, çocuklarýyla birlikte 
dýþarýda vakit geçirmeli (örneðin hafta sonlarý müzelere gitmek, 
birlikte spora yazýlmak, doða yürüyüþlerine çýkmak) veya onlarý 
spor, sanat gibi sosyal aktivitelere yönlendirmeleri gerekiyor. 

SANAL DÜNYADAKÝ TEHLÝKELERE KARÞI “AÝLE KALKANI” 

ÝLAN

Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 
TAÞINMAZIN
Özellikleri : Satýþa çýkarýlan taþýnmaz   Kütahya Ýli. Simav ilçesi. Fatih Mahallesi, Kavak 
Harmaný Mevkiinde tahdit ve tespit gören 24 Ada 25 Parsel nolu taþýnmazdýr. Bu taþýnmaz tapu 
kayýtlarýnda Bahçeli Kereste Fabrikasý ve müþtemilatý vasfýnda olup 2.567,00 m2 dir. Borçlunun bu 
parseldeki hissesi Tam dýr. Taþýnmaz Simav Belediyesi Uygulama imar planý içerisindedir. Her türlü 
Belediye altyapý ve imkanlarýndan yararlanabilecek konumdadýr. Yola cephesi vardýr. Ulaþýmý kolay 
bir parseldir. Simav cezaevi bitiþiðindedir.
Taþýnmaz üzerindeki yapý çalýþýr vaziyette bir kereste fabrikasýdýr. Kereste fabrikasýna hitap eden bir 
takým tesisler ve yazýhane kýsmý baþka parsel üzerindedir. Satýþý gerçekleþtirilen 24 ada 25 parsel 
üzerinde kereste fabrikasýnýn diðer bölümleri bulunmaktadýr. Bu bölümlercen kuzeydeki kýsým 
yaklaþýk 372,00 m2 alanlýdýr. Bu kýsmýn üzerinde ahþap çatý makasý bulunmakcadýr. Çatý 2 
akýntýlýdýr. Çatý örtüsü Marsilya kiremittir. Bu kýsmýn tabaný perdahh betondur. 3u kýsýmdaki 
pencereler ahþaptýr. 2 ayrý giriþi vardýr. Bu kýsmýn duvarlarý beton xolon ve kiriþli brikj; duvarlýdýr. Bu 
kýsmýn güneyinde üzerinde demir profil çatý makasý bulunan ancak çan t-ýtüsü olmayan betonarme 
kolon ve kiriþli arka duvarlarý briketten, ön kýsmý açýk bir miktar bölümünde çift sýra çatý makasý olan, 
yaklaþýk 620,00 m2 alanlý kýsým bulunmaktadýr. Bu kýsmýn da tabaný betondur. Bu kýsmýn 
doðusunda yaklaþýk 6 m yüksekliðinde yaklaþýk 18.5 m2 alanlý talaþiýk bulunmaktadýr. Saç kapýlý 
olan bu talaþiýk yýðma blok tuðla duvarlýdýr. Sývalýdýr.
Yine bahçede yaklaþýk 4 m yüksekliðinde 45,00 m2 alanlý kurutma fýrýný vardýr. Betonarme olarak 
yapýlmýþ olan bu fýrýn tuðla duvarlýdýr. Ýçi-dýþý sývalýdýr. Ön cephesinde sandviç panelden oluþan 
büyük bir kapýsý bulunmaktadýr. Üzerinde de tek akýntýlý yalýtýmlý sandviç panel çatý örtüsü vardýr. 
Yapýnýn tabaný betondur. Yapý üzerinde kurutma ile ilgili tesisatlar bulunmaktadýr. Kereste 
fabrikasýnýn ön kýsmýnda geniþ bir istif sahasý mevcuttur. Etrafýnda beton direkli tel örgüden oluþan 
bahçe duvarý vardýr. Bahçesinde herhangi bir tarýmsal faaliyet \apýimamaktadýr. Ekonomik anlamda 
deðeri bulunan meyve aðacý da bulunmamaktadýr. Fabrikanýn on kýsmýnda yaklaþýk 250,00 m2 
alanlý, kilit beton parke zemin vardýr. Tesisin elektrik, su ve kanalizasyon baðlantýsý mevcuttur.
Yüzölçümü :2.567 m2
Arsa Payý :100
Ýmar Durumu :Yok
Kýymeti :532.496,18 TL %18
KDV Oraný :%18
Kaydýndaki Þerhler :Dosyasýndan görülebilir
1. Satýþ Günü : 09/04/2020 günü 14:45 - 14:50 arasý
2. Satýþ Günü :08/05/2020 günü 14:45 - 14:50 arasý
Satýþ Yeri :simav icra dairesi önü
***************************************************************************************************************************************************************************************

Satýþ þartlarý :
1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma 

tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý 
toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý 
takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden 
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin 
edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi 
þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.

2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) 
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý 
alýcýya aittir. Tellâllýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. (Alacaklarý 
rehinli olan alacaklýlarýn satýþ tutan üzerinden rüçhan 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 haklan 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 2017/731 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze 
baþvurmalarý ilan olunur.26/02/2020
(ÝÝK m. 126)_                               
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.

       Basýn:24

.

T.C.
SÝMAV 

ÝCRA DAÝRESÝ 
2017/731 ESAS

TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

Sosyal medyada yaygýnlaþan ve üç kiþiyle oynanan çelme takla oyunu, 
büyük tehlike oluþturuyor. Sosyal medyada yer alan benzer tehlikeli oyunlara 

karþý çocuklarýn uyarýlmasý büyük önem taþýyor. Çocuklarýn sanal dünyada 
geçirdikleri sürenin kýsýtlanmasý gerektiðine dikkat çeken uzmanlar, aile 

fertlerinin bir arada yapacaðý aktivitelerin önemine iþaret ediyor.
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 Kütahya'da AK 
Parti'nin 7. Olaðan 
Kongreleri baþladý. 
AK Parti Tunçbilek 
Belde Baþkanlýðýnýn 
7. Olaðan Genel 
Kurulu'nda 
baþkanlýða tek aday 
olarak seçime giren 
Abdullah Taktak 
seçildi.

Kongreye AK Parti 
Afyonkarahisar 
Milletvekili Ýbrahim 
Yurdunuseven, AK 
Parti Ýl Baþkaný 
Sebahattin Ceyhun, 
AK Parti Tavþanlý 
Ýlçe Baþkaný Bilal 
Kýyak, eski AK Parti 
Tavþanlý Ýlçe 
Baþkaný Hilmi 
Gümüþ, Tavþanlý 
Belediye Baþkaný 
Mustafa Güler, 
Baþkan Yardýmcýsý 
Naci Erarslan, 
Tunçbilek Belediye 
Baþkaný Mustafa 
Düzgün, Kuruçay 

Belediye Baþkaný Erhan Demiray, Ýl Genel Ben böyle düþünüyorum ve ben bu inançla Abdullah Taktak ise, “AK Partimizin 2023, 
Meclisi Baþkaný Musa Yýlmaz ve il genel görevimi yapýyorum. Rabbim de bizleri bu 2053, 2071 hedeflerine ulaþmak için ben ve 
meclisi üyeleri ile çok sayýda parti üyesi yoldan ayýrmasýn. arkadaþlarým var gücümüzle çalýþmaya 
katýldý. hazýrýz. Kongremizin beldemize ve partimize  Sosyal medya üzerinde oldukça zayýfýz. 

hayýrlar getirmesini diliyorum. Hepinizi saygý Kongrede konuþan AK Parti Ýl Baþkaný Kendimizi bu yönde geliþtirelim. Sosyal 
ile selamlýyorum” ifadelerini kullandý.Sebahattin Ceyhun, “Böyle güzel ve bereketli medya üzerinde daha aktif olmalýyýz.
AK Parti Tunçbilek Belde Teþkilatý'nýn Yönetim bir topraklarda kongremizin baþlangýcýný  Kimse ile kavga etmeden ve tartýþmadan 
Kurulu þu isimlerden oluþtu:yapmak ve bereketler dilemek benim için çok sadece hakký haykýrmak derdimiz olsun. 
“Baþkan Abdullah Taktak, yönetim kurulu çok önemli. Davamýzý mahallelerimizde anlatalým. Rozet 
üyeleri Muharrem Aladað, Hüseyin Ulutaþ, Çünkü kömür gibi bir bereketi buralara takma seferberliði baþlatalým. Rozetimiz ile 
Turan Yurtlu, Mustafa Bursa, Mustafa Kavun, Rabbim bol bol vermiþ. Yapabildiðimiz ya da gurur duymalýyýz. Bakýyorum ki rozet 
Naci Kocabey, Ömür Yaþar, Ömer Korkmaz, yapamadýðýmýz her þeylerden mesulüz. takmýyor bazýlarý. Desteklerinizi her 
Ahmet Kýrçay ve Mehmet Ali Saðlam.” Þu anda sizlerin burada bulunmanýz bile hak platformda gösterin” dedi.

tarafýný seçtiðinizin en büyük göstergesi. AK Parti Tunçbilek Belde Baþkanlýðýna seçilen 

AK PARTÝ KÜTAHYA KONGRELERÝNE TUNÇBÝLEK BELDESÝNDEN START VERDÝ

SAÐLIK-SAÐLIK-SAÐLIK-SAÐLIK-
Dondurulmuþ gýdalarýn oda sýcaklýðýnda, özellikle mutfak tezgahýnda 
çözdürüldüðünde son derece hýzlý bir þekilde bakteri üreteceðini belirten 
Prof. Dr. Þükrü Karataþ, "Örnek olarak bir gýdanýn içinde beþ yüz bin 
bakteri varsa bu bir saat içinde iki milyon bakteri olur" dedi.
 Prof. Dr. Karataþ, dondurulmuþ gýdalarýn çözdürülmesinde dikkat 
edilmesi gereken noktalarý ise þöyle sýraladý:
‘DONDURULMUÞ SEBZELER HEMEN HAÞLANABÝLÝR, 
ÇÖZDÜRMEYE GEREK YOK’
“Dondurulmuþ sebzelerin piþirmeden önce çözdürülmesine gerek 
yoktur. Onlarý hemen buzluktan çýkarýp haþlayabilir veya mikrodalga 
fýrýna koyabilirsiniz. Meyveleri kullanmadan önce belli bir oranda 
çözmek gerekir. 
Meyvelerin tamamen çözdürülmesi onlarýn yumuþayýp pelte haline 
gelmesine neden olabilir. Dondurulmuþ etlerin piþirmeden önce 
tamamen çözdürülmesi gerekir. Tam olarak çözdürülmeyen etlerin dýþ 
kýsmý piþer, iç kýsýmlarý piþmeyebilir”.
‘GIDALARI BUZDOLABINDA YA DA SOÐUK SUDA ÇÖZDÜRÜN’
“ Gýdalarý genellikle buzdolabýnda veya soðuk suda çözündürün. Oda 
sýcaklýðýnda, mutfak tezgahýnda çözdürülen gýdalar, son derece hýzlý bir 
þekilde bakteri üretebilme özelliðine sahiptir. Örnek olarak bir gýda 
ürünün içinde beþ yüz bin bakteri varsa bu bir saat içinde iki milyon 
bakteri olur. Ayrýca çözdürülmüþ bir gýda ürününü asla tekrar dondurmak 
için buzdolabýna koymayýnýz.”

Dondurulmuþ gýda NASIL ÇÖZDÜRÜLÜR?

11/20
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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) : 17.00 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

7/30

Kütahya'da iddiaya göre iki kiþi arasýnda vatandaþlardan yardým istedi. Vatandaþlarýn 
çýkan alacak verecek kavgasýnda bir kiþi ihbarý üzerine olay yerine polis ve saðlýk ekipleri 
býçaklanarak yaralandý. sevk edildi. Kýsa sürede olay yerine gelen saðlýk 

Olay, gece saatlerinde Akkent Mahallesinde ekipleri yaralýya ilk müdahaleyi yaptýktan sonra 
meydana geldi. Ýddiaya göre iki kiþi arasýnda ambulanslarla Kütahya Saðlýk Bilimleri 
alacak meselesinden dolayý kavga çýktý. Çýkan Üniversitesi Evliya Çelebi Eðitim ve Araþtýrma 
kavgada bir kiþi tartýþtýðý kiþiyi defalarca Hastanesine götürdü. Olay yerinin jandarma 
býçaklayýp otomobiline zarar vererek olay sorumluluk alanýnda olduðunun öðrenilmesinin 
yerinden kaçtý. Yaralý kendi imkanlarý ile ardýndan jandarma ekipleri kaçan þüphelinin 
Þehzadeler Parký önüne gelerek burada yakalanmasý için çalýþma baþlattý.

ALACAK KAVGASI KANLI BÝTTÝ           
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Kütahya sanayisine yönelik tez üyeleri ile DPÜ heyeti katýldý. var. Bu sene 18 doktora öðrencisi 
'KÜTAHYA ÝÇÝN BÝR MÝLAT'hazýrlayan yüksek lisans ve doktora aldýk. 18 tane doktora öðrencisi artýk 
Projeyi iki yýl daha uzatan öðrencilerine ikramiye verilmesi için Kütahya'nýn sanayisiyle ilgili bir 

imzalarý DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazým Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý problemi çözmek için kafa yoracak. 
Uysal ve KUTSO Yönetim Kurulu (KUTSO) ile Kütahya Dumlupýnar Amacýmýz üniversiteyi kampüse 
Baþkaný Ýsmet Özotraç attý. Uysal Üniversitesi (DPÜ) arasýnda protokol hapsetmemek, üniversiteyi ayný 
yaptýðý açýklamada imzalanan imzalandý. zamanda OSB'ye, halka yaymak ve 
protokolün öneminden bahsederek, KUTSO ile DPÜ arasýnda Kamu- yaþam alanýnýn içine sokmak” diye 
“Bu iþ birliði ve beraberliðin artmasý Üniversite-Sanayi Ýþbirliði (KÜSÝ) konuþtu.
ile hem öðrencilerimizde hem de çerçevesinde tez teþvik ikramiyesi 'ÇALIÞMALARIN 
öðretim üyelerimizde üretkenlik ve protokolü imzalandý. MEYVELERÝNÝ ALMAYA 

KUTSO ev sahipliðinde motivasyonun þimdiden arttýðýný biz BAÞLADIK'
düzenlenen törene KUTSO Yönetim gözlerimizle görüyoruz. Son KUTSO eðitime büyük bir önem 
Kurulu Baþkaný Ýsmet Özotraç, DPÜ imzaladýðýmýz TÜBÝTAK'ýn da destek verdiðine dikkat çeken Ýsmet Özotraç 
Rektörü Prof. Dr. Kazým Uysal, Sanayi verdiði proje çerçevesinde 2244 diye da, “Türkiye'nin ve Kütahya'nýn 
ve Teknoloji Ýl Müdürü Mehmet bildiðimiz sanayi ile iþ birliðini kurtuluþunun eðitimde olduðuna 
Bayraktar, KUTSO Yönetim Kurulu destekleyen TÜBÝTAK'ýn bir programý inanýyoruz. Ýlimizin bir eðitim merkezi 

üniversitelerimiz arasýnda 
yaptýðýmýz ciddi çalýþmalar 
meyvelerini vermeye baþladý. 
Üniversite-Sanayi iþ birliði ile 
üniversitemizden mezun olacak 
öðrencilerin kalitesinin artýrýlmasý ve 
iþ bulabilmelerinin önünün açýlmasý 
hedefleniyor. Sanayimizin yetiþmiþ 
elemana ihtiyacý var. Bunu da iþ 
birliði sayesinde gerçekleþtireceðiz. 
Zafer organize hayata geçmek 
üzere. Belki bu organizede yeni iþ 
kollarý meydana gelebilecek. Belki 
daha teknolojik þeyler gündemde 
olabilecek. O zaman bizim 
üniversite olan iþlemlerimiz daha 
farklý noktaya gidecek. Bu öðren-
cilerimize þehrimizin ve ülkemizin ne 
kadar ihtiyacý olduðunu biliyoruz. 
Bu hususta üniversitemizin 
göstermiþ olduðu fedakarlýða ve 
gayrete biz de iþ birliði konusunda 
birlik beraberlik kurma düþüncesi ile 
bu protokolü imzalamýþ 
bulunuyoruz” ifadelerini kullandý.

'TEZLER SANAYÝYE 
CANSUYU TAÞIYACAK'

Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü 
Mehmet Bayraktar ise, 
“Yükseklisans ve doktora 
öðrencilerimiz üniversitemize tez 
sunuyorlar. Bu tezler raflarda kalan 
tezlerden deðil, doðrudan sanayiye 
can suyu taþýsýn maksadýyla bu 
protokol imzalandý” dedi. Protokol 
kapsamýnda yüksek lisans tezlerine 
en fazla 5 bin TL ve doktora 
tezlerine en fazla 8 bin TL teþvik 
ikramiyesi verilecek. 

ÇÖZÜMÜ BUL TEÞVÝÐÝ AL
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19 Mayýs depreminin hemen 
baþlangýcýnda AFAD tarafýndan 
Muradýnlar Mahallesindeki mera 
alanýna kurulan 200 prefabrik 
konutlardan oluþan Yunus Emre 
Konutlarýnýn yýkým kararýndan sonra 
harabeye dönüþen durum tam bir israf 
olarak yorumlanýyor.

YUNUS EMRE HARABELERÝ
Deprem döneminin ardýndan boþaltýlan ve 
baþka bir amaçla kullanýlmayýp zaman 
içinde hasar gören konutlar, yapýlan ihale ile 
yýkýmý gerçekleþtirilirken, konutlardan arta 
kalan dolap, mutfak masasý, ranza, klozet, 
duþa kabin, kapý, pencere, evye ve çatý 
malzemeleri, yýkým ihalesini alan firma 
tarafýndan satýþa sunuluyor. Haber: Þerif Erel

Tarým ve Orman Bakanlýðýnýn 
çiftçilere yönelik destekleme 
ödemeleri kapsamýnda yapýlan 
Mazot ve Gübre Desteklemeleri 
ödeniyor.
Ýlçe Tarým ve Orman Müdürü 
Murat Tokdemir, 2019 yýlýnda 
tarýmsal faaliyette bulunarak 
Bakanlýðýnýn Çiftçi Kayýt 
Sistemine (ÇKS) kayýt yaptýran 
Simavlý çiftçilere Mazot Gübre 
Desteklemesi (MGD) 
ödemelerinin baþladýðýný duyurdu.
Tokdemir açýklamasýný þöyle 
sürdürdü; “Bitkisel üretim alanýnda 
faaliyet gösteren çiftçilerimiz yýl 
içerisinde ilçe müdürlüðümüze 
gelerek ÇKS kayýtlarýný 
yaptýrmaktadýrlar. Kayýtlarýný 
yaptýran üreticilerimize 
Bakanlýðýmýzca dekar baþýna 
mazot ve gübre desteklemesi 
ödenmektedir. Bu 2001 yýlýndan 
beri uygulanan bir desteklemedir. 
Bu yýlda Simav'da 3000 
dolayýndaki çiftçimize yaklaþýk 2 
Milyon TL mazot, gübre 
desteklemesi ödemesi 
yapýlacaktýr. Bu ödemeler 
geçtiðimiz kýsa bir süre önce 
baþlamýþ olup T.C. Kimlik 
numarasýnýn son hanesi 0-2 
olanlara 21 Þubat 2020, 4-6 
olanlara 28 Þubat 2020'de 
ödenmiþ, T.C. Kimlik numarasýnýn 
son hanesi  8 olanlara ise 6 Mart 
2020 de saat 18:00'den sonra 
ödemeleri yapýlacaktýr. Ödemeler 
Simav Ziraat Bankasý þubesinden 
yapýlmaktadýr” dedi. 
ÇKS'ye dahil çiftçilere dekar 
baþýna olmak üzere, buðday, 
arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 
19 lirasý mazot, 8 lirasý gübre 
olmak üzere toplam 27 lira, çeltik, 
kütlü pamuk için 62 lirasý mazot, 4 
lirasý gübre olmak üzere 66 lira, 
nohut, kuru fasulye, mercimek için 
22 lirasý mazot, 4 lirasý gübre 
olmak üzere toplam 26 lira, 
patates için 27 lirasý mazot, 4 
lirasý gübre olmak üzere 31 lira, 
yaðlýk ayçiçeði, soya için 26 lirasý 
mazot, 4 lirasý gübre olmak üzere 
30 lira, dane mýsýr için 25 lirasý 
mazot, 4 lirasý gübre olmak üzere 
29 lira, kuru soðan, kanola, aspir, 
yaþ çay, fýndýk, yem bitkileri için 
17 lirasý mazot, 4 lirasý gübre 
olmak üzere 21 lira, zeytin ve 
diðer ürünler için 15 lirasý mazot, 
4 lirasý gübre olmak üzere 19 lira 
destek verileceðini de hatýrlatan 
Tokdemir, “Nadas için de dekar 
baþýna 8 liralýk mazot desteði 
saðlanmaktadýr. 2020 Yýlýnýn ÇKS 
kayýtlarý halen devam etmekte 
olup Çiftçilerimizin 30 Haziran 
2020 tarihine kadar Ýlçe 
Müdürlüðümüze kayýtlarýný 
yaptýrmalarý gerekmektedir. ÇKS 
yaptýrmak, desteklemelerden 
yararlanmanýn ilk þartýdýr” diyerek 
sözlerini tamamladý. 

Murat
Tokdemir

SÝMAV ÇÝFTÇÝSÝNE 
MAZOT-GÜBRE 
DESTEKLEMESÝ 

ÖDENÝYOR

Simav Vergi Dairesi Müdürü 
Fadime Yurtçu, 31. Vergi 
Haftasý kutlamalarý 
kapsamýnda Belediye 
Baþkaný Biçer'e 
gerçekleþtirdiði ziyarette 
vergi bilincinin 
yaygýnlaþtýrýlmasý konusunda 
çalýþma yaptýklarýný, 
vatandaþlar kadar esnaflarýn 
da vergilendirilmiþ kazancýn 
kutsal kazanç olduðu 
konusunda bilgilendirilmesine 
devam ettiklerini bildirdi.
Ziyaretten duyduðu 
mutluluðu dile getiren baþkan 
Biçer ise Simav Vergi Dairesi 
Müdürü Yurtçu ve tüm 
çalýþma arkadaþlarýnýn 
haftasýný kutlayarak, “Ben; 
verginin toplumumuzun tüm 
kesimleri tarafýndan 
benimsenerek 
kabullenilmesinden yanayým. 
Çünkü bu þekilde bir 
kabullenme, ödenen verginin 
yine halka hizmet olarak 
yansýyacaðý gerçeðini açýkça 
ortaya koyacaktýr. 
Belediyemiz için ise en 
önemli gelir kalemi, toplanan 
vergilerden Ýller Bankasý 
kanalýyla Simav'a düþen 
paydýr” dedi.

Simav Vergi Dairesi 
Müdürü Fadime Yurtçu, 
çalýþma arkadaþlarýndan 
bazýlarýyla Simav 
Belediye Baþkaný Av. Adil 
Biçer'e ziyarette bulundu. Fadime

Yurtçu
Adil

Biçer

Haber: Kemal Yalçýn

BAÞKAN BÝÇER'E VERGÝ HAFTASI ZÝYARETÝ 

USTALAR, KURSÝYERLERLE BULUÞUYOR

Ustalar kursiyerlerle buluþuyor etkinliði kapsamýnda, her ay 
farklý etkinler Simav Halk Eðitimi Merkezince düzenlenecek. 
Konu ile ilgili bilgi veren Simav Halk Eðitimi Merkezi ve Akþam 
Sanat Okulu Müdürü Aktay, “Milli Eðitim Bakanlýðý Hayat Boyu 
Öðrenme Genel Müdürlüðü tarafýndan milli kültür deðerlerin 
korunarak yeni kuþaklara aktarýlmasý ve tanýtýlmasý amacýyla 
baþlatýlan "Ustalar kursiyerlerle buluþuyor" projesi kapsamýnda 
Þubat ayý etkinliðimizde ebru sanatý anlatýldý ve uygulandý. 25 
Þubat ta Simav Halk Eðitim Merkezi Konferans Salonunda 
gerçekleþtirdiðimiz etkinliðe 150 kursiyer katýldý. Her ay farklý 
konularla etkinliklerimiz devam edecek” dedi. 

Yeni baþlayan Mart ayýnda Keçecilik konusunun 
iþleneceðini ve daha sonraki aylarda da Urgancýlýk, Hasýr 
Dokuma ve Kalaycýlýk gibi unutulmaya yüz tutan meslek 
dallarýnýn deðerlendirileceðini kaydeden Halk Eðitimi 
Merkezi Müdürü Aktay, “Bakanlýðýmýz geçmiþten 
günümüze meslek dallarýný geleceðe taþýyacak” þeklinde 
konuþtu. Haber: Kemal Yalçýn

Haber: Þerif Erel
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