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30 Mart 2014 yerel seçimlerinde oluşan Uşak Belediye Meclisi ilk toplantısını
Belediye Başkanı Nurullah Cahan Başkanlığında yaptı. Belediye Başkan yardımcılıklarına; İnşaat Mühendisi Ergün Kırdinli ve esnaf Hakan Uludağ seçildi
AK Parti’den 18 (Belediye Başkanı dahil), MHP’den 9,
CHP’den 5 meclis üyesinin seçildiği yeni Uşak Belediye Meclisi, ilk toplantısını bir üye
eksiği ile yapıldı. MHP’Lİ Belediye Meclisi üyesi Necmi Dursun
kent dışında olduğu için izinli
sayıldı. Geçici katip üyelikleri
için en genç iki AK Partili üye
Murat Kiriş ve Mesut Özbey’i
kürsüye çağıran Başkan Cahan
oturumu açtı.
UŞAK BELEDİYE BAŞKANI
NURULLAH CAHAN,
İLK KONUŞLMASINI YAPTI
“Yeni belediye Meclisi’nin hayırlı ve uğurlu olmasını” dileyerek sözlerine başlayan Başkan
Nurullah Cahan sözlerine şöyle
devam etti: “Çok güzel, seviyeli
ve demokratik bir seçim süreci
geçirdik. Seçim süresince hiçbir
olumsuz olay yaşamadık. Bu ortamı yaratan tüm siyasi partilere ve adaylara buradan
teşekkür ediyorum. Seçim çalışmalarında sürekli sevgi ve
saygı kavramlarına vurgu yap-

tım. Ortak aklı öne çıkardım.
Şimdi, burada tüm Uşak’a hizmet etmek için toplandık. Artık
siyasi partilerimizin değil, tüm
Uşak’ın Belediyesi ve meclisi
olacağız. Diğer siyasi partilerimizin de katkılarıyla Uşak’ı
ortak akılla yöneteceğiz.”

BAŞKAN YARDIMCILARI
ERGÜN KIRDİNLİ VE
HAKAN ULUDAĞ OLDU
Uşak Belediyesi ve Meclis Başkanı Nurullah Cahan, “Uşak Belediye Başkan yardımcılıklarına;
AK Partili Meclis üyeleri Sayın
Ergün Kırdinli ve Sayın Hakan
Uludağ seçilmiştir” bilgisini
verdi. Daha sonra, Meclis Başkan Grup Başkan vekillikleri seçimine geçildi. AK Parti Grubu,
asil meclis başkan vekillikleri
için Özer Erkek ve Zeki Ercel
isimlerini
önerdi.
Başkan
Cahan, MHP ve CHP gruplarından isim önermelerini istedi.
Her iki parti sözcüleri de “Aday
önermeyeceklerini bildirdiler.
Uşak’taki ilk Meclis toplantısı
şöyle geçti: 4’te

Uşak’ta Polis Haftası etkinlikleri

SERKAN KARAYOL/ Polis
Teşkilatı’nın 169. Kuruluşu kutlamaları çerçevesinde Uşak Emniyet
Müdürlüğü, teşkilatta
20 yılını doldurmuş 17
polis memurlarına teşekkür belgesi verdi.
Uşak Polis Evi Has Bahçe’de düzenlenen programda, Uşak Emniyet
Müdürü Ogün Toprak,
polis teşkilatının 169
yıldır hizmet verdiğini
anımsatarak, Uşak'ta
asayişi sağlayan meslektaşlarına teşekkür etti.

Hafta boyunca, şehitlik
ziyareti, Sarayaltı Camisinde mevlit ve kan
bağışı gibi etkinlikler
düzenleyeceklerini belirten Toprak, şehit ve
gazi ailelerini de ziyaret
edeceklerini söyledi.
Uşak’a ve Emniyet camiasına yıllarca hizmet
etmiş saygıyı hak etmiş
memurları unutmadıklarını dile getiren Uşak
İl emniyet Müdürü Ogün
Toprak, “Kendilerine teşekkürü bir borç biliyorum” dedi. 3’TE

YSK, BANAZ’DA
CHP’NİN İTİRAZINI
HAKSIZ BULDU

Uşak’ın Banaz ilçesinde İlçe
Seçim Kuruluna CHP tarafından
yapılan itiraz red edildi. CHP
Banaz İlçe yönetimi Banaz Belediye Başkanı seçilen Zafer Arpacı’nın PANKO (Pancar Ekicileri
Kooperatifi Birliği) üst yönetimden istifa etmediği gerekçesi ile
İlçe Seçim Kuruluna itiraz etmişti. SAYFA 5’TE

UŞAK ROMANLAR DERNEĞİ
Uşak’ın Karaağaç Mahallesi’nde yaşayan Romanlar dernek kurdu. Uşak
Romanlar Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Fatih Balkaymak, Uşak’ta
yaşayan Romanların genelde yerleşik kültüre sahip olduklarını belirterek,
“Dernek
kurmaktan
amaçlarının kendi insanlarının derdine çare bulabilmek ve bir araya
gelmek olduğunu açıkladı. Uşak
Merkez ilçedeki Karaağaç Mahallesi,
Saray Alı, Aybey ve Elmalıdere Mahallerinde yaşayan yaklaşık 2 bin
Roman vatandaşın hakkını savunmak
için “Uşak Romanlar derneği” kuruldu. SAYFA 6’DA

İmam Bildik için tepki var
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2012 yılında vatani görevini Uşak’ta yaparken, hayatını kaybeden ve ölümü uzun süre tartışma konusu olan Er İmam Bildik’in memleketinde tepki yürüyüşü yapıldı. İmam Bildik’in
ailesi, “Benim çocuğum pırlanta gibi bir çocuktu, hiçbir sorunu yoktu. Eğer dediğim gibi değilse, ben bu olayın bu kadar peşine düşmem, benim de bu kadar zoruma gitmez” dedi

Uşak'ta vatani görevini yaparken 9 Ekim 2012
tarihinde devriye aracında cep telefonuyla konuştuğu için komutanı ile tartıştığı ve araçtan
atıldığı iddia edilen Jandarma Er İmam Bildik
için Adıyaman’da yürüyüş düzenlendi. Bildik’in
ailesi tarafından Mimar Sinan Parkı önünde başlayan ve Demokrasi Parkı'na kadar yapılan yürüyüşe, Bildik’in ailesi, yakınları ve çok sayıda
vatandaş katıldı. Demokrasi Parkı önüne gelen
kalabalık burada bir basın açıklaması düzenledi.
Düzenlenen basın açıklamasını okuyan Adıyaman Az-Der Başkanı Enver Özpolat, “Oğlumuz
İmam Bildik, bilinçli, kasıtlı bir şekilde öldürülmüş olmasına rağmen Hava Kuvvetleri Komutanlığı İzmir Hava Eğitim Komutanlığı Askeri
Savcılığı olaya intihar süsü vererek bu katliamın
üstünü örtmüş, katillerini korumuş, masum ve
suçsuz göstermeye çalışmıştır. Bugüne kadar
İmam Bildik gibi birçok ana kuzusu askerlik görevini yaparken militarizmin kurbanı olmuş, hepsine de intihar süsü verilerek katledilmiştir.
Kasten ve bilinçli olarak öldürülen gencecik fidanlar kaza kurşunu, intihar, yüksekten düşme,
elektrik ya da yıldırım düşmesi, trafik kazası,
eğitim sırasında mühimmat patlaması, yılan
sokması veya kalp krizi diye ölümleri raporlandırılmış, sanki herhangi bir malzemeymiş gibi
'askeri zayiat' olarak TSK listelerinde yer almıştır. Olayın intihar olduğu jandarma tutanaklarında, savcılık iddianamesinde ve diğer
askerlerin ifadeleriyle düzmece bir kurgulamayla kelimesi kelimesine orta bir dil kullanılarak olay örtbas edilmek istenmiş ve olay
hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair
karar verilmiştir. Eğer bu olay bir intihar ise, saatte 50 kilometre hızla giden ve atladığı yüksekliğin 60 santim olduğu söylenen araçtan
kendini yüz üstü asfalt yola atladığı iddia edilen
birinin nasıl oluyor da, yüzünün veya vücudunun herhangi bir başka yerinde yara, bir darp,
elbiselerinde bir yırtık meydana gelmemiştir.
Aksine kafasının arka tarafı darbe almıştır. Bunu
bizlere hangi mantıklı gerekçe ile açıklayabilirler, kimi buna inandırabilirler? Biz ailesi ve yakınları, akrabaları ve köylüleri, hemşehrileri
olarak, oğlumuzun bilinçli ve kasıtlı bir şekilde
katledildiğini düşünüyoruz. Bu konuda hiçbir tereddüdümüz yok. TSK’da yaşanan bu cinayetleri şiddet ve nefretle kınıyoruz. Yaşadığımız bu
acının son olması ve bir daha böyle acıların yaşanmamasını diliyor, tüm kamuoyunu bu konuda
duyarlı olmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu. Yapılan basın açıklamasının ardından konuşan ve oğlunun askerde öldürüldüğünü iddia
eden Jandarma Er İmam Bildik’in babası Hasan
Bildik ise, “Benim çocuğum pırlanta gibi bir çocuktu, hiçbir sorunu yoktu. Eğer dediğim gibi
değilse, ben bu olayın bu kadar peşine düşmem,
benim de bu kadar zoruma gitmez. Hepinizin
vicdanına bırakıyorum, hepiniz evlat sahibisiniz, benim ciğerim yandı başkasının ciğeri yanmasın. Bize otopsi sonucu gönderdiler, dediler
çocuğunuzun kafası çökmüş, beyin kanamasından gitmiş, beyin kanamasından gittiğini, hepimiz biliyoruz. Buna itiraz ettik, avukat kabul

Uşak Üniversitesi,
Almanya’daki
toplantıya katıldı

etmedi ve ikinci defa rapor gönderdiler. Rapor
sonucunda çocuğun arabadan atılma şekli değildir dediler bize ve o raporu bekledik bize
göndermeyip sonucu İstanbul’a gönderdiler. İstanbul’dan, 18 aydır rapor bekliyoruz. Beyin kanaması yaptığını, kafasının çöktüğünü ben de
biliyorum, ama kafasına ne vurulmuş, ne değmiş ben bunun sonucunu istiyorum. Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı'ndan ben rica ediyorum. Benim oğlum vatan
görevini yapmaya gitti. Benim oğlum eğer bir
teröre, herhangi bir suça, herhangi bir yere bulaşmışsa, çıkarsınlar ortaya hiçbir karakola bir
gitmemiştir bugüne kadar” dedi. İmam Bildik’in
annesi Fatma Bildik ise ayakta durmakta güçlük
çekerken, yaşanan olayın aydınlatılmasını istediğini, anne yüreklerinin daha fazla yanmamasını, asker evlerine ateş düşmemesini
söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.Yapılan basın
açıklaması ve eylem sonrası, yürüyüşe katılan
kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı. İHA

Maden İşçileri’nden yeni başkana tebrik

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel
Başkanı Nurettin Akçul ve yönetim
kurulu üyeleri Belediye Başkanlığına
yeni seçilen Fatih Çalışkan’a ‘hayırlı
olsun’ ziyaretinde bulundu. Maden
İşçileri Sendikası Hisarcık Şube Başkanlığının 8. Olağan kongresine katılmak üzere ilçeye gelen Türkiye
Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ve yönetim ku-

rulu üyeleri kongre sonrası 30 Mart
Yerel seçimlerinde Hisarcık Belediye
Başkanlığına seçilen Fatih Çalışkan’ı
makamında ziyaret ederek hayırlı
olsun’ dileklerini iletip yeni görevinde başarı dilediler. Kendilerini ziyaretinden dolayı memnuniyetini
dile getiren Belediye Başkanı Fatih
Çalışkan Genel Başkan ve yönetim
kurulu üyelerine teşekkür ettiler...
İHLAS HABER AJANSI

UKSAM LPD Projesi Almanya Toplantısına Katıldı. Türkiye, Almanya, İtalya, İspanya, Romanya, Bulgaristan, Polonya, Macaristan,
Estonya ve Letonya’nın katılımcı olduğu Learning Positive Disipline adlı Grundtvig Projesinin ikinci toplantısı Almanya’nın Münih
şehrinde düzenlendi. Uşak Üniversitesi Kadın
Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin
(UKSAM), Learning Positive Disipline (LPD) adlı
Grundtvig Projesinin ortaklarından biri olarak
katıldığı ikinci toplantıda Romanya’da gerçekleşen ilk toplantının değerlendirmesi ve
her bir katılımcının projedeki görevleri ile ilgili değerlendirmeler gerçekleşti. Pozitif iletişim teknikleri ile ilgili yöntemleri içeren
workshop çalışmalarının ve her bir katılımcının kendi ülkesinde gerçekleştirdiği anketlerin
değerlendirildiği toplantı dört gün sürdü.
Uşak’ta yapılan aile içi pozitif iletişim ile ilgili
anket sonuçlarının sunulduğu toplantıda diğer
katılımcı ülkelerin yaptığı anketler ile karşılaştırma yapılarak kültürel farklılıkların fiziksel cezalandırmaya bakışı tartışıldı. Etkinliğin
son gününde sonuç değerlendirmesi yapılarak
bir sonraki toplantının Polonya’da yapılması
kararlaştırılarak katılımcı ülkelerin bir sonraki
toplantıya kadar gerçekleştirilmesi gereken
görevleri belirlendi. Toplantıya UKSAM Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Meral Özçınar Eşli, UKSAM Müdür
Yardımcısı Uzman Aslıhan Şahin Güven ve
Uzman Filiz Kılınç katıldı. SERKAN KARAYOL

Uşak’ta Polis Teşkilatı’nın
kuruluş yıldönümü kutlandı
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Polis Teşkilatı’nın 169. Kuruluşu kutlamaları çerçevesinde Uşak Emniyet Müdürlüğü, teşkilatta 20 yılını doldurmuş 17 polis memurlarına teşekkür belgesi verdi.
Uşak Polis Evi Has Bahçe’de düzenlenen programda, Uşak Emniyet Müdürü Ogün
Toprak, polis teşkilatının 169 yıldır hizmet verdiğini anımsattı...
SERKAN KARAYOL/ Polis Teşkilatı’nın 169. Kuruluşu kutlamaları çerçevesinde Uşak Emniyet Müdürlüğü, teşkilatta 20 yılını doldurmuş 17 polis
memurlarına teşekkür belgesi verdi. Uşak Polis
Evi Has Bahçe’de düzenlenen programda, Uşak
Emniyet Müdürü Ogün Toprak, polis teşkilatının
169 yıldır hizmet verdiğini anımsatarak, Uşak'ta
asayişi sağlayan meslektaşlarına teşekkür etti.
Hafta boyunca, şehitlik ziyareti, Sarayaltı Camisinde mevlit ve kan bağışı gibi etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Toprak, şehit ve gazi
ailelerini de ziyaret edeceklerini söyledi.

UŞAK İL EMNİYET MÜDÜRÜ OGÜN
TOPRAK: MESLEKTAŞLARIMIZI UNUTMADIK
Uşak’a ve Emniyet camiasına yıllarca hizmet
etmiş saygıyı hak etmiş memurları unutmadıklarını dile getiren Uşak İl emniyet Müdürü Ogün
Toprak, “Kendilerine teşekkürü bir borç biliyorum. Gerçekten uzun yıllar Uşak’a ve Emniyet
teşkilatına hizmet etmiş arkadaşlarımız bu saygıyı hak ediyor bence. Polislik zor ve zahmetli
bir meslek aynı zamanda onurlu bir meslek. Kendilerine Uşak adına ve teşkilatımız adına yapmış
oldukları hizmet ve emekten dolayı teşekkür
ederim” dedi.
İşte hizmette 20 yılını doldurmuş polis memruları: Adem Tekeli, Yunus Şimşek, Muhittin Akkurt, Şinasi Adsız, Fethi Çeltik, İsmail Ülken,
Ramazan Özdemir, Kenan Gürel, Ramazan Çelik,
İbrahim Çolak, İsmail Özener, Dede Yurtsevdi,
Süleyman Delibay, Nurgül Kara, Reyhan Kocatürk, Adnan Başyılmaz, Mustafa Ercan.
ŞEHİT POLİS YAKINLARINA VE GAZİLERİN
ONURUNA YEMEK VERİLDİ; UŞAK
VALİSİ SEDDAR YAVUZ DA YAMEĞE KATILDI
Öte yandan Türk Polis Teşkilatı’nın 169. Kuruluş
Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde il protokolü
Uşak Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen yemekte, polis şehit aileleri ve gazileri ile bir araya
geldi. Has Bahçe Polis Evinde düzenlenen yemeğe Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Milletvekilleri İsmail Güneş, Mehmet Altay, Dilek
Akagün Yılmaz, İl Garnizon Komutanı Fuat Kömürcü, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Adalet
Komisyonu Başkanı Ferhat Bursal, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik, İl Emniyet Müdürü Ogün Toprak, emniyet müdür yardımcıları,

şehit yakınları ve gaziler katıldı.

UŞAK VALİSİ SEDDAR YAVUZ: ŞEHİT
AİLELERİ, GAZİLER VE GAZİ AİLELERİYLE
OLMAKTAN BÜYÜK ONUR DUYUYORUM
Şehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerine hitaben
yemekte bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz
“10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında
şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle birlikte
olmaktan onur duyuyorum. Vatandaşımızın öncelikle can ve mal güvenliğini koruyan polisimiz
7 gün 24 saat kesintisiz emniyet hizmetleri sunan
bir teşkilatın mensupları. Görevlerini yerine getirmek için büyük bir özveri ile çalışan çok değerli emniyet mensuplarımız yeri geldiğinde
gözünü kırpmadan canını ortaya koymakta, mukaddes bildiği görevi uğruna şehit veya gazi olmaktadır. Bugün sizlerle birlikteyiz, biliyoruz ki
sizler canınızdan çok sevdiğiniz bir yakınınızı
kaybetmenin veya gazi olarak bedensel ve ruhsal
bir kaybın acısını yaşıyorsunuz; bizler de Devlet
olarak bunu telafi etmek maddi, manevi desteklerle sizleri mutlu etmekle yükümlüyüz. Bize ne
zaman ihtiyacınız varsa bilin ki biz buradayız,
her zaman yanınızdayız” dedi.

Selendi’de bir hırsızlık, bir de yangın şoku

Selendi ilçesinde, bir işyerinin kapısını
kırarak içeri girdiği tespit edilen kişiler, 2
bin TL değerinde sigara ve kasada bulunan bozuk parayı alarak kayıplara karıştı. Olay, Adnan Menderes Caddesi
üzerinde bulunan Ramazan Ceylan’a ait
bakkal dükkânında meydana geldi. İşyeri, gece yarısı giren kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu. Hırsızlar
işyerinde bulunan maddi değeri 2 bin
lira civarındaki sigaraları alarak kaçtı.
Sabah ortaya çıkan hırsızlık olayının ardından polisler inceleme yaptı. Hırsızlık
şokunu üzerinden atmaya çalışan işyeri
sahibi Ramazan Ceylan; "Gece geç saatlere kadar işyerimde bekledim sabah

geldiğimde bu olayla karşılaştım. Esnafın zor şartlarda geçimini sağladığı bu
zamanda bu olay çok üzücü" dedi.

SELENDİ’DE BİR DE YANGIN ŞOKU
Öte yandan Selendi’de çıkan yangında
bir ev kullanılımaz hale geldi. Manisa'nın Selendi İlçesi'nde çıkan yangında
bir ev kullanışmaz hale geldi. Edinilen
bilgiye göre yangın saat 16.30 sıralarında Çanşa Mahallesi'nde Remzi ve
Firdevs Çelik çiftine ait ahşap evde çıktı.
Çelik çiftinin evde olmadığı bir anda
alevlerin yükseldiği evde çıkan yangın
bir anda tüm evi sardı. Hiçbir eşyanın
kurtarılamadığı yangının çıkış sebebi

henüz belirlenmezken 50 ölçek buğday
ile 5 ölçek susam da yandı. Selendi,
Kula, Demirci ve İlçe Orman işletmeye
bağlı arazözlerin de müdahale ettiği
yangında can kaybı yaşanmadı. Maddi
hasarın oluştuğu yangını gören Remzi
ve Firdevs Çelik gözyaşlarına hakim
olamazken komşuları tarafından teselli
edilmeye çalışıldı. Çelik çifti, ''Tütün fidanlarının yanına gitmiştik bir anda yangın çıktığı haberi geldi eve geldiğimizde
ev tamamen yanmış yaklaşık 30 bin lira
civarında maddi hasarım oluştu, çok
şükür can kaybımız yok'' dediler. Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebini
araştırıyor. İHA

Uşak Belediyesi Meclisi
ilk toplantı için buluştu!
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30 Mart 2014 yerel seçimlerinde oluşan Uşak Belediye Meclisi ilk toplantısını Belediye Başkanı Nurullah Cahan Başkanlığında yaptı. Uşak Belediye Başkan yardımcılıklarına; İnşaat Mühendisi Ergün Kırdinli
ve esnaf Hakan Uludağ seçildiler. İlk Meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Nurullah Cahan,
“Çok güzel, seviyeli ve demokratik bir seçim süreci geçirdik. Seçim süresince hiçbir olumsuz olay yaşamadık. Bu ortamı yaratan tüm siyasi partilere ve adaylara buradan teşekkür ediyorum. Seçim çalışmalarında sürekli sevgi ve saygı kavramlarına vurgu yaptım. Ortak aklı öne çıkardım” dedi
İmar Komisyonu: Özer Erkek, Ender Kuzgun,
Ahmet Gökhan Özbağ (AK Parti), Mehmet Karakoç (CHP), Bekir Akağaç (MHP)
Çevre ve Sağlık Komisyonu: Hasan Erdoğan, Sevgi
Coşkun, Pınar Göneç Kayış (AK Parti), Mustafa
Ekşi (CHP), Aylin Dokur (MHP)
Trafik Komisyonu: Akın Demir, Ercan Alkan,
Mesut Özbey (AK Parti), Aynur Yurtsever (CHP)
Muhterem Erol (MHP)
Sosyal Yardım Komisyonu: Emine Yıldırım, Mehmet Emin Akyay, Sevgi Coşkun (AK Parti), Rıfat
Alakent, (CHP) Erdoğan Varol (MHP)
Kentsel Dönüşüm Komisyonu: Özer Erkek, Ender
Kuzgun, Ahmet Gökhan Özbağ (AK Parti), Mustafa Güngör (CHP), Nevzat Yılmaz (MHP)
Eğitim Kültür Komisyonu: Hasan Erdoğan, Sevgi
Coşkun, Ercan Alkan (AK Parti), Rıfat Alakent
(CHP), Nevzat Yılmaz (MHP)
Dış İlişkiler Komisyonu: Zeki Ercel, Mehmet Demirhindi, Murat Kiriş (AK Parti), Mustafa Ekşi
(CHP), Halil Özdemir (MHP)

SALİH KILINÇ / BERKAY ÖZYAYLA

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde oluşan Uşak Belediye Meclisi ilk toplantısını Belediye Başkanı
Nurullah Cahan Başkanlığında yaptı. Uşak Belediye Başkan yardımcılıklarına; İnşaat Mühendisi
Ergün Kırdinli ve esnaf Hakan Uludağ seçildiler.
AK Parti’den 18 (Belediye Başkanı dahil),
MHP’den 9, CHP’den 5 meclis üyesinin seçildiği
yeni Uşak Belediye Meclisi, ilk toplantısını bir
üye eksiği ile yapıldı. MHP’Lİ Belediye Meclisi
üyesi Necmi Dursun kent dışında olduğu için
izinli sayıldı. Geçici katip üyelikleri için en genç
iki AK Partili üye Murat Kiriş ve Mesut Özbey’i
kürsüye çağıran Başkan Cahan oturumu açtı.
“ÇOK GÜZEL, SEVİYELİ VE DEMOKRATİK
SEÇİM SÜRECİ GEÇİRDİK; SEÇİM SÜRESİNCE
HİÇBİR OLUMSUZ OLAY YAŞAMADIK”
“Yeni belediye Meclisi’nin hayırlı ve uğurlu olmasını” dileyerek sözlerine başlayan Başkan Nurullah Cahan sözlerine şöyle devam etti: “Çok
güzel, seviyeli ve demokratik bir seçim süreci
geçirdik. Seçim süresince hiçbir olumsuz olay yaşamadık. Bu ortamı yaratan tüm siyasi partilere
ve adaylara buradan teşekkür ediyorum. Seçim
çalışmalarında sürekli sevgi ve saygı kavramlarına vurgu yaptım. Ortak aklı öne çıkardım.
Şimdi, burada tüm Uşak’a hizmet etmek için
toplandık. Artık siyasi partilerimizin değil, tüm
Uşak’ın Belediyesi ve meclisi olacağız. Diğer siyasi partilerimizin de katkılarıyla Uşak’ı ortak
akılla yöneteceğiz.”
UŞAK BELEDİYESİ’NDE ÖNÜMÜZDEKİ
DÖNEMDE GÖREV YAPACAK OLAN BELEDİYE
BAŞKAN YARDIMCILARI KIRDİNLİ VE ULUDAĞ
Uşak Belediyesi ve Meclis Başkanı Nurullah
Cahan, “Uşak Belediye Başkan yardımcılıklarına;
AK Partili Meclis üyeleri Sayın Ergün Kırdinli ve
Sayın Hakan Uludağ seçilmiştir” bilgisini verdi.
Daha sonra, Meclis Başkan Grup Başkan vekillikleri seçimine geçildi. AK Parti Grubu, asil meclis başkan vekillikleri için Özer Erkek ve Zeki
Ercel isimlerini önerdi. Başkan Cahan, MHP ve
CHP gruplarından isim önermelerini istedi. Her
iki parti sözcüleri de “Aday önermeyeceklerini
bildirdiler.
1.
Meclis Başkan Vekili seçimi için gizli
oylama ile yapılan seçimlerde:
Özer Erkek 28, Orhan Tamer 1 oy aldılar. Bir oy
da boş çıktı. 2. Meclis Başkan Vekili de 27 oy alan

Zeki Ercel seçildi.
Meclis katiplikleri için de yapılan oylamada muhalefet partileri isim önermeyince, AK Parti’den
Pınar Göneç Kayış ve Mesut Özbey katip üye olarak seçildiler. Ocak ayı denetim raporları ve
2013 yılı faaliyet raporlarının oylanması da okuması uzun süreceği için parti gruplarında incelendikten sonra bir sonraki oturumda ele
alınmasına karar verildi.

BU DÖNEM UŞAK BELEDİYE MECLİSİ’NDEKİ
İLK MUHALEFET MİLLİYETÇİ
HAREKET PARTİSİ GRUBUNDAN GELDİ
Gündemin 13. Maddesinde, “Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından, Uşak Belediyesi Huzur Park’ta
bulunan sosyal tesislerin kız yurdu olarak kullanılması amacıyla öğrenci yurdu olarak tahsis
edilmesi talebi” görüşüldü. Burada 128 öğrencinin barındırılabileceğini belirten Cahan, “Mağdur olan üniversite öğrencilerinin barınabilmesi
için buranın meclis kararı ile bir an önce Kredi ve
yurtlar Kurumu’na tahsis edilmesi ve bu konuda

meclisimizin karar alması gerekmektedir” şeklinde açıklama yaptı. MHP Grubundan Bekir Akağaç, “Başkanım neredeyse yılsonu geldi. Bu
tesislerin kız yurdu olarak acilen tahsis edilmesine ne gerek var?” diye sordu. Söz alan MHP grubundan Muhterem Erol, “Başkanım şu anda bahsi
geçen yerde kalacak öğrenciler, özel yurtlardan
ayrılan öğrenciler olacaktır. Bu da özel öğrenci
yurt işletmecilerinin mağduriyetine neden olacaktır. Bu ayrıntıyı iyi düşünmemiz gerek” dedi.

CAHAN, KONUNUN PARTİ MECLİSİ’NDEKİ
GRUPLARDA GÖRÜŞÜLÜP KARARA
BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİ
Başkan Cahan da, “Konunun, parti meclis gruplarında görüşüldükten sonra, son gündem maddesi olarak bir sonraki oturumda ele alınmasını”
önerdi. Bu öneri kabul edildi. Daha sonra yapılan
seçimler sonucu komisyon üyelikleri şöyle
oluştu: Plan ve Bütçe Komisyonu: Mehmet Emin
Akyay, Zeki Ercel, Mehmet Demirhindi (AK Parti)
Mustafa Güngör (CHP), Orhan Tamer (MHP)

Hisarcık’ta pancar ekim sezonu için start verildi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde şeker pancarı üreticilerinin ekime başladıkları
bildirildi. Yetkililer, şeker
pancarı ekim sezonuyla birlikte çiftçilerin pancar ekilecek
alanlarda
taban
gübrelemesi ve merdane çekiminin ardından pancar
ekimlerine başladıklarını, bu
yıl yörede 11 üreticinin yaklaşık 170 dekar alana şeker

pancarı ekimi yapacağını belirttiler. Bey köylü şeker pancarı üreticilerinden Kadir
Akpınar, yörede pancar ekim
alanlarının her geçen yıl daraldığına dikkat çekerek,
”1980 yılı öncesinde ilçemiz
ve köylerinde 30 bin tona
kadar çıkan şeker pancarı rekoltesi artan maliyetler, yetiştirmesinin
meşakkatli
oluşu, uygulanan kota, düşük

fiyat politikaları yüzünden
son yıllarda rekolte çok aşağılara düştü. Bu yıl şeker pancarı rekoltesi yaklaşık 600 ton
dolaylarında
bekleniyor.
Benim görüşüm şeker pancarının getirisi buğdaydan daha
iyi. Ancak zamanında ekim,
çapalama, sulama ve makineleşme şart. Çiftçi her şeye
rağmen üretime devam ediyor“ diye konuştu. İHA

Banaz’daki sonucua itiraz
eden CHP’ye kötü haber
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Banaz’da seçimi kazanan AK Partili Zafer Arpacı için CHP’den itiraz geldi.. Uşak’ın Banaz ilçesinde
İlçe Seçim Kuruluna CHP tarafından yapılan itiraz red edildi. CHP Banaz İlçe yönetimi Banaz Belediye Başkanı seçilen Zafer Arpacı’nın PANKO (Pancar Ekicileri Kooperatifi Birliği) üst yönetimden istifa etmediği gerekçesi ile İlçe Seçim Kuruluna itiraz etmişti. İtirazı incelen Hakim Hülya Erener
Başkanlığındaki İlçe Seçim Kurulu gerekçeli red kararını taraflara gönderdi.
HABER: SERKAN KARAYOL

Uşak’ın Banaz ilçesinde İlçe Seçim Kuruluna CHP
tarafından yapılan itiraz red edildi. CHP Banaz
İlçe yönetimi Banaz Belediye Başkanı seçilen
Zafer Arpacı’nın PANKO (Pancar Ekicileri Kooperatifi Birliği) üst yönetimden istifa etmediği gerekçesi ile İlçe Seçim Kuruluna itiraz etmişti.
İtirazı incelen Hakim Hülya Erener Başkanlığındaki İlçe Seçim Kurulu gerekçeli red kararını taraflara gönderdi.

“MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİNDE ADAYLIKLARINI KOYABİLMEK VEYA ADAY GÖSTEREBİLMEK İÇİN İSTİFA ETMEK ZORUNLU DEĞİL”
Karar’da şu cümleler kullanıldı, “972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar
heyetleri seçimi Hakkındaki kanunda; " Milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve
belediye meclisi üyeleri Mahalli idareler seçimlerinde adaylıklarını koyabilmek veya aday gösterebilmek için istifa etmek zorunda değildirler.
Yapmış oldukları görevlerin birisinde Bulunanlardan bir diğerine seçilenler seçim sonuçlarının
kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15
gün içinde tercih haklarını kullanırlar. Bu süre
içinde tercih haklarını kullanırlar. Bu süre içinde
tercih haklarını kullanmayanlar seçildikleri yeni
görevi reddetmiş sayılırlar hükmü mevcuttur.
Banaz Belediye Başkan Adayı Zafer Arpacı Adalet ve Kalkınma Partisi adayı olarak süresi içinde,
Banaz İlçe Seçim Kurulu Başkanlığımıza aday olarak başvurmuştur, adaylığı seçim takvimine göre
kesinleşmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi Banaz
Belediye Başkan adayı Zafer Arpacı’nın adaylık
başvurusu sırasında adayın başvurusu konusunda
herhangi bir itirazda bulunulmamış, başvurudaki
belgeler incelendiğinde adayın başvurusunu engelleyici herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmamıştır” dedi.

CHP BANAZ İLÇE BAŞKANI ERDEM:
İL SEÇİM KURULUNA GİDECEĞİZ
Banaz CHP İlçe Başkanı Ethem Erdem, İlçe Seçim
Kurulu kararının kendilerine ulaştığını, karara İl

UŞAK SPORTİF
BASKETBOL TAKIMI,
BANVİT’E YENİLDİ

Seçim Kuruluna itiraz edeceklerini ifade etti.
Kendilerinin hukuksuzluk olduğu konusunda fikirlerinin değişmediğini söyleyen Ethem Erdem
biz itirazlarımızı en yüksek makama kadar taşıyacağız” dedi
AK PARTİ’DEN SEÇİMİ KAZANAN ARPACI:
İRADEYE KARŞI YAPILAN AYAK OYUNU
Uşak’ın Banaz ilçesinde seçimlerde yüzde 45.9

oy oranı ile Banaz Belediye Başkanı olan Ak Parti
adayı Zafer Arpacı ise yapılan itirazın Banaz halkının iradesine karşı yapılmış bir ayak oyunu olduğunu ifade ederek, “İlçe Seçim Kurulu
kararına göre her şey ortadadır. Biz hiçbir hukuksuzluk yapmadık. Bizi Banaz halkı bin 500 oy
farkla yüzde 46’ya yakın oy oranı ile Banaz Belediye Başkanı seçmiştir. Tek gerçek ve asıl olan
budur” dedi.

İHA/ Beko Basketbol Ligi'nin 25. haftasında
ligin lideri Banvit, evinde Uşak Sportif'i
ağırladı. Bandırma Banvit Kara Ali Acar
Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı başlama düdüğünden itibaren önde götüren
Banvit, sahadan 68-61 galip ayrıldı.
MAÇIN KÜNYESİ:
SALON: Banvit Kara Ali Acar
HAKEMLER: Rüştü Nuran xxx, Halil Baldemir xxx, İbrahim Altıntaş xxx
BANVİT: Rowland xx 6, Mejia xxxx 18,
Ermal xx 7, Cevher x 2, Erkan x 2, Şafak,
Davis Jr xxxx 14, Markovic x 5, Simmons
xxxx 14, Prepelic x
UŞAK SPORTİF: Yiğitcan x 2, Anthony Carter
xx 8, Zupan xxx 13, Alper xx 10, Lee Holman xx 8, Warren xxxx 13, Mehmet Emre,
Erdinç x 2, İbrahim x 5, Ogün x
1. PERİYOT: 24-17 (Banvit Lehine)
DEVRE: 36-33 (Banvit Lehine)
3. PERİYOT: 63-52 (Banvit Lehine)

Kula’da hazırlanan şive sözlüğüne ilgi

Kula Naci Hakkı Ulusoy Ortaokulu'nda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) Bilim Fuarında en çok ilgiyi “Kula
Şive sözlüğü” projesi çekti. Proje danışman
öğretmenliğini Uğur Çiçek’in yaptığı ve öğrencilerden Ümmücan Bedez, Furkan Başol,
Muradiye Çakır, Tuğçe Emre, Gamze Akmeşe’nin görev aldığı projede hazırlana sözlükte Kula’nın tanıtımı ve Kula şivesi sözlüğü
yer alıyor. Projeden görev alan öğrenciler
“Arkadaşlarımız ile böyle bir proje hazırlamak için yola çıktık ve Kula şivesi Sözlüğü’nü
Kula’da ilk oluşturan biz olalım adına hazırladıklarını söyledi. Proje danışman öğretmeni Uğur Çiçek “Öğrencilerimiz ile
hazırlanan projenin ilgi görmesi bizi mutlu
etti Projenin amacının Kula’yı ve Kula kültürünü tanıtmak Kaynaklarda olmayan Kula
ağız sözlüğünü oluşturmaktı” dedi. İHA

KULA’DAN UMRE’YE YOLCULUK

Kula'dan giden Umre yolcuları uğurlandı. Umreciler için Kurşunlu Camii
önünde uğurlama töreni yapıldı.
Okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahilerden sonra Kula İlçe Vaizi Zeki Ablı
umrecilere hitaben bir konuşma
yaptı. Abalı şunları söyledi: "Umreye gidenler geride bıraktıklarını da
temsil ederler. Sizler Kur'an'ın indiği
Efendimizin doğduğu yerlere gideceksiniz tavaf yapacaksınız say yapacaksınız bunların hep birer
anlamı var. Onun için orada zama-

nınızı en iyi şekilde değerlendirin.
Manevi hayatınıza milat olsun
umre. Orada zemzemden içeceksiniz inşallah cennet içeceklerinden
içmekte nasip olsun. Allah sizleri
muvaffak etsin yolculuğunuz hayırlara vesile olsun umreniz mebrur
olsun" dedi. 30 Mart Yerel seçimlerinde yeni seçilen MHPli Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da
umreye gidenleri uğurlamak üzere
Merkez Kurşunlu Camii'ne gelenler
arasında yeraldı.İHA
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Uşak’ta yaşayan Romanlar
dernek çatısında buluştu
SALİH KILINÇ / Uşak’ın Karaağaç Mahallesi’nde yaşayan Romanlar dernek kurdu. Uşak
Romanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Fatih Balkaymak, Uşak’ta yaşayan Romanların
genelde yerleşik kültüre sahip olduklarını belirterek, “Dernek kurmaktan amaçlarının
kendi insanlarının derdine çare bulabilmek ve
bir araya gelmek olduğunu açıkladı.

UŞAK MERKEZ’DE KARAAĞAÇ, SARAYALTI,
AYBEY VE ELMALIDERE MAHALLELERİ’NDE
YAKLAŞIK 2 BİN ROMAN YAŞIYOR
Uşak Merkez ilçedeki Karaağaç Mahallesi, Sarayaltı, Aybey ve Elmalıdere Mahallerinde yaşayan yaklaşık 2 bin Roman vatandaşın hakkını
savunmak için “Uşak Romanlar derneği” kuruldu. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın başkanlığı devralması törenine çelenk
gönderen Uşak Romanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına Fatih Balkaymak getirilir-

ken, yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden
oluştu: Gökmen Balkaymak, Taner Akaakoğlu,
Sercan Çeri, Ayhan Balkaymak, Erdoğan Akakoğlu, Tuncay Bürcü,

UŞAK ROMANLAR DERNEĞİ YÖNETİM
KURULU BAŞKANI FATİH BALKAYMAK:
AMACIMIZ BİR ARAYA GELMEK
Dernği kurmaktaki amaçlarını anlatan Uşak
Romanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Fatih Balkaymak, “Şükürler olsun derneğimizi
açtık. Hayalimize kavuştuk. Bu güne kadar dağınık bir yaşantımız vardı. İnsanlarımızı bir
çatı altında toplamayı başardık. Amacımız insanların sıkıntılarına ve dertlerine toplu olarak bir çözüm bulabilmek. Uşaklı i Romanlar
alın teri ile çalışıp yemeği seven toplumdur..
Amacımız derli toplu olmak. Bunu başarabilirsek ne mutlu bize. Derneğimizin ismi roman
derneğidir ama kapımız herkese insana açık-

tır. Amacımız gönülleri bir araya getirebilmek.
Sadece romanları değil inşallah bu beraberliği
uzun yıllar taşırız" dedi.

DERNEK BAŞKANI FATİH
BALYAKMAK: KISIR DÖNGÜYÜ KIRACAĞIZ
Romanların sosyal hayaytan sürekli dışlandığına dikkat çeken Fatih Balkaymak, “İnsanlar
biz Romanları, çocuklarına, bizi arsız, hırsız,
çok tehlikeli, kesinlikle muhatap olunmaması
gereken insanlar olarak öğretiyorlar. Dernek
olarak bu yapıyı yıkmak, kendimizi iyi anlatmak istiyoruz. Hep dışlanmamız nedeniyle
kendi içimize kapandık, kendi çemberimizden
çıkmamak zorunda kaldık. İnsanlar dışarıya çıkamadı, dışarıdaki insanlar da içimize giremedi. Bu kısır döngüyü kırmak, kendimizi
daha iyi ve doğru bir şekilde anlatmak için
“Uşak Romanlar Derneği” ni kurduk. İnşallah
başarılı oluruz” temennisinde bulundu.

Uşak Üniversitesi öğrencisi bu olaya karıştı

- Uşak Üniversitesi öğrencisi
bir genç, teklifine olumsuz
cevap veren kızın Adana’da
vatani görevini yapan erkek
arkadaşını birliğinin nizamiyesinde bıçakladı. Boynundan ve karnından yaralanan
askerin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Olay, Orgeneral
İzzettin
Çalışlar
Kışlası’nın
nizamiyesinde
meydana geldi. İddiaya göre,
Uşak Üniversitesi 1. Sınıf öğrencisi Derviş E. (20), platonik olarak aşık olduğu kıza
teklifte bulundu. Genç kız,
bu teklifi erkek arkadaşı olduğunu belirterek ret etti.
Teklifinin kabul edilmemesine çok sinirlenen Derviş E.,
kızın erkek arkadaşı Abbas
Y’nin (21) Orgeneral İzzettin
Çalışlar Kışlası’nda görev
yaptığını olduğunu öğrendi.

Genç aşık, bunun üzerine
bilet
alarak
otobüsle
Adana’ya geldi. Burada kışla
nizamiyesine gelen Derviş E,
Abbas Y ile görüşmek istediğini söyledi. Ziyaretçisinin
olduğunun bildirilmesi nizamiyeye gelen Abbas Y, daha
önce tanışmadığı Derviş E.
ile konuşmaya başladı. İkili
arasında çıkan tartışma sonucu Dreviş E, Abbas Y’ye
bıçak çekti. Bunun üzerine
Abbas Y, nizamiyeye kaçtı.
Ancak peşinden gelen Derviş
E, Abbas Y’yi boynundan ve
karnından yaraladı. Diğer askerlerin tarafından yakalanan Derviş E. polise teslim
edilirken, yaralı Abbas Y ambulansla askeri hastaneye
götürüldü. Yaralı askerin
sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. İHA

Maden İş Hisarcık’ta
başkan seçimi

Maden İşçileri Sendikası Hisarcık Şube Başkanlığının 8. Olağan Kongresi'nde Şube Mali Sekreteri
Abdullah Yeşilyurt 4 yıl başkanlık görevine getirildi. Belediye Düğün Salonunda yapılan kongreye Emet Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya,
Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Helvacı,
Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı
Nurettin Akçul, Maden İşçileri Sendikası Genel
Eğitim ve Araştırma Sekreteri Ahmet Çümen, AK
Parti İlçe Başkanı Salim Turası, İl Genel Meclisi
Üyesi İbrahim Kılıç çeşitli sendika ve şube temsilcileri ile delegeler katıldı. Kongrede bir konuşma yapan Türkiye Maden İşçileri Sendikası
Genel Başkanı Nurettin Akçul “ Sizler ülkemizin
gözbebeği bor madenlerini üretiyorsunuz. Bor
madenleri ülkemizin ve milletimizin sahip olduğu en büyük milli zenginliklerden birisidir.
Türkiye olarak hem maden rezervinde, hem de
ham ve rafine bor pazarında dünya lideri konumundayız. Dünyadaki bor rezervlerinin yüzde
72’si ülkemizde, bence son yıllarda bu oran ABD
ve diğer ülkelerdeki rezervlerin önemli ölçüde
tüketilmesi nedeniyle bu oran yüzde 80’leri
geçti. Onun için kim ne derse desin, bor stratejik Bir madendir. Bu madenlerimiz yaklaşık 45
yıldır devlet işletmesi tarafından üretilip, işletilip, pazarlanıyor. Ama yerli yabancı özel sektörün gözü hep bu madenlerde oldu.
Özelleştirilmek üzere girişimler oldu. Biz sendika olarak bu girişimler hep karşı durduk, durmaya da devam edeceğiz. Bor madenleri devlet
eliyle işletilmeli diyoruz. Çünkü bu madenler
özel sektörün elinde üretilip, pazarlanırken ne
yazık ki! Batan geminin malları gibi pazarlanıyordu. Rio Tinto başta olmak üzere uluslar arası
pazarda karşımızda dünya maden tekelleri
vardı. Bizde ise elindeki bor madenini elden çıkarmaya çalışan bir sürü satıcı vardı. Tabii ki Rio
Tinto ve tekeller ne derse o oluyordu. Ne zaman
ki bor devlet uhdesine alındı madenin ton başı
fiyatları 4-5 kat arttı. Bugün Türkiye’nin bor ihracatından yıllık geliri 800 milyon doların üzerinde. Bor madenlerinde bugün geldiğimiz
noktada emeği geçen siyasilere, genel müdürlere, mühendislere ve işçilere teşekkür ederiz.
Etibank ve Eti Maden eliyle bor madeninde uluslar arası pazarda lider olduk. Bor konusunda
geçmişteki karanlık günlere dönülmesine asla
izin vermeyeceğiz. Bor madenlerine hep sahip
çıkacağız.” diye konuştu. İHA
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Obezite bağımlılık gibi

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhun Eyüboğlu, obezite
ve bağımlılık arasındaki ilişki yakınlığının yapılan araştırmalar sonucunda ortaya konduğunu
belirtti. Son yıllarda ülkemizde de sağlık sorunu haline gelen obezitenin, madde bağımlılığı ile benzer yönleri dikkat çekiyor. Madde
bağımlılarında görülen yoksunluk, niyetlenenden fazla madde kullanma, aşırı istek, sosyal
ve mesleki işlevsellikte bozulma, fiziksel ve
psikolojik bozukluğa rağmen maddeyi bırakamama gibi özelliklerin obezite sorunu olan kişilerde de görüldüğü tıp dünyasında bilimsel
toplantılarda konuşulmaya başlandı. İstanbul
Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Erhun Eyüboğlu, obezite ve bağımlılık
arasındaki ilişki yakınlığının yapılan araştırmalar sonucunda ortaya konduğunu belirtti. Prof.
Dr. Eyüboğlu, “Morbid obezitedeki yeme alışkanlığı, yeme dürtüsünün ortaya çıkışı ve giderek katlanmasıyla ilgili araştırmalar yapılmış.
Bakmışlar ki madde bağımlılarındaki mekanizmaya benzer bir mekanizma var” dedi. Prof.
Dr. Eyüboğlu, “Bu kişilerde bir müddet sonra
ödüllendirme sistemi oluşuyor. Mesela spor yapınca, yiyecek yenilince ya da keyifli bir anda
vücudumuzda salgılanan en önemli hormonlardan biri olan dopamin ortaya çıkıyor. Bunun
salgılanmasıyla insan kendini daha iyi hissediyor, daha mutlu olduğunu algılıyor. Bir müddet
sonra bu dopamin miktarı aldığınız o madde
neyse, belli bir doygunluğa ulaşıyor. Siz onu
biraz daha yukarı taşımak için dozu artırıyorsunuz” ifadelerini kullandı. Obezite merkezlerinde hasta organize edilirken komponetlerden
bir tanesinin de psikiyatrik konsültasyonlar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Eyüboğlu, “Bunun
gerekçelerinden biri de hastanın koopere olup,
olmaması. Yani hasta sizin yapmaya çalıştığınızı kolaylaştıracak bir yapı içinde değilse sizi
her zaman zorlayacak, başarıya ulaşmayı engelleyecek ve kendine yarar sağlamayacak bir
duruma yönlendirecektir. O bakımdan hastalar
uygun mu, psikiyatrik, psikolojik bozukluk var
mı diye bakıyoruz” dedi. Yapılan çalışmalar sırasında ödül ve sonrasında ortaya çıkan dopaminin aşermeye neden olduğunu anlatan Prof.
Dr. Eyüboğlu, “Obezlerde aşerme diye bir tabir
var. Gece kalkıp dolap karıştırmalar, ödülü, dopamini artırmak için uygun olmayan zamanlarda yeme çabaları, enerjisi çok yüksek
kalorileri tüketerek yeme çalışması. Bir alkolik veya uyuşturucu bağımlısı bir kişi bu işleri
yaparken kimsenin görmediği, kenarda, köşede
bir yerde kimsenin görmesini istemediği bir biçimde bunu yapar. Bağımlılıkta bir gizlenme,
saklanma vardır. Morbit obezlerde de bunu görüyoruz. Genelde kimsenin olmadığı ortamlarda, hızlıca atıştırma tarzında yiyişler vardır.

O sırada biri müdahale ederse çok şiddetli
tepki gösterebilirler. Bunu bir kar yumağının
çığa dönüşmesi gibi düşünün” açıklamalarını
yaptı. Yaşam biçimini değiştirmenin çok önemli
olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erhun Eyüboğlu,
“Spor yapmıyorsanız genelde oturmaya eğilimli
bir insansanız, aktivasyonu sevmiyorsanız,
kendi kendinizi motive edip, bu sedanter yaşantıdan aktif bir yaşantıya geçmelisiniz. . Bağımlılıkta enteresan bir durum var .Diğer
bağımlılıklarda olduğu gibi yeme bağımlılığında
da kişiyi bu bağımlılığından uzaklaştırmaya çalıştığınızda bunu bir başka bağımlılığa yönelerek kompanse etmeye çalışabilir. . Bu diğer
bağımlılıklarda da var. Örneğin Sigara bağımlılığında kişiyi nikotin bağımlılığında kurtarmaya
çalışırken kişi bir başka keyif verici madde bağımlılığına kayabilir. Oluşan böylesi bağımlılıklardan doğan ödüllendirme sistemini, o
metabolik farklılığı bir şekilde insan istiyor.
Obezlerde de sindirim sistemindeki çok sayıda
hormonal etki ve mekanizmaya ek olarak ( insülin, ghrelin, leptin vb… ) kişinin kendisini
daha iyi hissetmesine yol açan dopaminin bir
çeşit bağımlılık yarattığı ve kişinin giderek
artan miktarlarda yemesine neden olduğu
ifade edilebilir. Hastayı obeziteden kurtarırken
çok iyi psikiyatrik destek te vermeniz lazım,
çünkü obeziteden, dopaminden kurtulurken,
bu kez bağımlılığı mesela nikotine kayabilir.
Onu da göz ardı etmemek lazım” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Eyüboğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Obezlik ve madde bağımlılığı
arasında aşerme duygusu, yoksunluk duygusu,
yerine koyma duygusu, gizlilik duygusu, asosyallik de var. Bunları yaparken kimseyle birlikte
olmak istemiyorsunuz. Bir müddet sonra sosyal
yapı içinden kurtulup, kişisel yaşamaya başlıyorlar. İyi bir şey yapmadıklarını biliyorlar, hatalı olduklarının farkındalar ama ödüllendirme,
aşerme ve o artık zirveye çıkmış dopamin isteğinin daha da katlanma isteği nedeniyle bunlardan uzaklaşıp, kendini asosyal hale
getirmeye çalışıyorlar.” İHA
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1-Kuru bakliyat paketleme makinesi,
tam otomatik dakikada 60 paket
veren, HİPOMAK Marka, elevatörüyle beraber.
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