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Efendiler siz 

hayatýnýzda mebus 

olabilirsiniz, 

bakan olabilirsiniz, 

hatta cumhurbaþkaný 

olabilirsiniz. 

Fakat hiç bir zaman 

sanatkar 

olamazsýnýz.

Viyana Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Ataþesi görevi 
sýrasýnda hazýrladýðý proje ile Viyana'da yaþayan 
Türk çocuklarýnýn hayata geçirdiði çalýþmalarýyla 
tanýnan Aile, Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Bakanlýðý 
Aile, Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Uzmaný 
hemþerimiz  Mahmut Musa Karabulutlu'nun TRT 
Türk kanalýnda Fulya Akbuga'nýn sunduðu canlý 
yayýnlanan “Ne Yapmalý” adýný taþýyan söyleþiþinde 

HEMÞERÝMÝZ KARABULUTLU, 

TRT TÜRK'DE KONUÞTU
Avusturya'da Yaþayan Türklerin Ýþsizlik Sorununun 
ve mesleki eðitim konularýný masaya yatýrdý.
Canlý yayýnlanan program kýsa bir süre önce TRT 
Türk kanalýnda istek üzerine tekrar yayýnlanmasýyla 
AB ülkelerinde yaþayan Türk kökenli 
vatandaþlarýmýzýn ve özellikle onlarýn Avusturya'da 
yaþayan çocuklarýnýn iþsizlik sorunlarý tekrar gün 
ýþýðýna çýkarýldý. 

Mesleki eðitim konusunun ön plana alýndýðý 
söyleþide Avusturya'da Türkiye'den alýnan 
meslek diplomalarýnýn denkliðinin olup 
olmadýðýnýn, denklik iþlemlerinde nelere dikkat 
edilmesi gerektiðinin, denklik iþlemleri için 
baþvuru merkezinin neresi olduðunun ve bunun 
için hangi evraklar gerektiðinin dile getirildiði 
televizyon programýnda izleyicilerden gelen 
sorulara da Karabulutlu tarafýndan gerekli 
yanýtlar verildi.
Programda Avusturya'da Meslek Danýþma 
birimleri hakkýnda da bilgi vererek mesleki 
eðitim yeri bulma konusunda nerelere 
danýþýlabileceði konusuna da açýklýk getiren 
Karabulutlu Avusturya'da yaþayan Türklerin 
yaþadýklarý iþsizlik sorunlarýndan örnekler 
aktardý. Haber: Kemal Yalçýn

Türkiye geneline yayýlan ve Türk çiftçisine 
çeþitli hizmetler sunan toplam 780 Ziraat 
Odasýndan ikisi olan Simav Ziraat Odasý ile 
Simav'a komþu ilçelerden Þaphane Ziraat Odasý, 
bölgelerindeki çiftçilere en iyi hizmeti sunma 
adýna dayanýþma örnekleri sergiliyor.
Simav Ziraat Odasý Baþkaný Kadir Bütüner, kendisine ziyarete 
gelen Þaphane Ziraat Odasý Baþkaný Talat Bilaloðlu'na teþekkür 
ederek bir süre görüþtü. Ziyaretle ilgili olarak gazetemiz 
objektifine poz veren ziraat odasý baþkanlarý Bütüner ve 
Bilaloðlu, birbirine komþu iki ilçenin Ziraat Odasý yöneticileri 
olarak hemen hemen ayný coðrafyada tarým yapan çiftçilere 
hizmet verdiklerini bu nedenle isteklerin de sorunlarýn da hemen 
hemen ayný olduðunu belirterek, “Zaman zaman bir araya 
gelerek bölge çiftçilerinin sorunlarýný birlikte tespit edip, bu 
sorunlarýn  Kütahya'daki 13 Ziraat Odasýnýn katýldýðý aylýk ziraat 
odasý toplantýlarýna ve Türkiye Ziraat Odalarý Birliði Genel 
Merkezine taþýyoruz. Böylece çiftçimizin sesini ilgililere daha gür 
duyuruyoruz” dediler.
Þaphane ve Simav'ýn viþne ve kiraz üretimi konusunda önemli bir 
bölge olduðunu da dile getiren baþkanlar, Kütahya Borsasý 
tarafýndan bölgede üretilen viþne için Þaphane Viþnesi adýyla 
coðrafi iþaret alýnmasýnýn da üreticinin lehine olduðuna vurgu 

Dost odalarýn dayanýþmasý

Simav

Ziraat Odasý Baþkaný

Kadir bütüner

Þaphane

Ziraat Odasý Baþkaný

Talat Bilaloðlu
Haber: Þerif Erel

Kütahya Valiliði Sanayi ve Teknoloji Ýl 
Müdürlüðü, 3516 Sayýlý Ölçüler ve Ayar 
Kanunu gereðince,  Kütahya merkez ve 12 
ilçesinde bulunan akaryakýt ve LPG sayaçlarý, 
doðalgaz ölçme sistemleri, motorlu taþýt 
lastiklerinin hava basýnç ölçümlerini yapan 
cihazlar ve aðýrlýk ölçümünde kullanýlan kütle 
ölçüleri gibi cihazlarla ilgili olarak TSE Türk 
Standartlarý Enstitüsü'ne, 29 Þubat 2020 tarihi 
mesai bitimine kadar beyanname verilmesi 
gerektiðini duyurdu. 
Konuyla ilgili olarak gazetemize yazýlý bir açýklama 
gönderen Kütahya Valiliði Sanayi ve Teknoloji Ýl 
Müdürlüðünün açýklamasý ikinci sayfamýzdadýr.



Simav ýn Sesi
,

Sayfa 2
,

    25 OCAK 2020

Kütahya Valiliði Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü, 3516 Sayýlý Ölçüler ve Ayar Kanunu gereðince,  
Kütahya merkez ve 12 ilçesinde bulunan akaryakýt ve LPG sayaçlarý, doðalgaz ölçme sistemleri, 
motorlu taþýt lastiklerinin hava basýnç ölçümlerini yapan cihazlar ve aðýrlýk ölçümünde kullanýlan 
kütle ölçüleri gibi cihazlarla ilgili olarak TSE Türk Standartlarý Enstitüsü'ne, 29 Þubat 2020 tarihi 
mesai bitimine kadar beyanname verilmesi gerektiðini duyurdu. 
Konuyla ilgili olarak gazetemize yazýlý bir açýklama gönderen Kütahya Valiliði Sanayi ve Teknoloji Ýl 
Müdürlüðünün açýklamasý ikinci sayfamýzdadýr.
1- Akaryakýt ve LPG sayaçlarý, sýkýþtýrýlmýþ doðal gaz (CNG) ölçme sistemleri, Adblue sayaçlarý ve 
akaryakýt hacim ölçek kaplarý, (Müracaatlar iki yýlda bir Þubat ayý sonuna kadar yýl esaslý)
2- Motorlu taþýt lastiklerinin hava basýncý ölçümünde kullanýlan cihazlar (Müracaatlar iki yýlda bir 
Þubat ayý sonuna kadar yýl esaslý)
3- Tartým iþinde kullanýlan Hassas kütle Ölçüleri, 5 kg'dan yukarý kütle Ölçüleri, demiryolu yük ve 
sarnýçlý vagonlarý, maksimum kapasitesi 2000 kg üzerinde oian otomatik olmayan tartý aletleri 
yüksek çekerli baskül (kamyon kantarlarý vb.) ile aks kantarlarý (Müracaatlar iki yýlda bir Þubat ayý 
sonuna kadar yýl esaslý)
https://basvuruportal.tse.org.trbaþvuru adresinden TSE Türk Standartlarý Enstitüsü'ne, 29 Þubat 
2020 tarihi mesai bitimine kadar beyanname verilmesi gerekmektedir,
1 - Otomatik tartý aletleri, (Müracaatlar iki yýlda bir Þubat ayý sonuna kadar yýl esaslý)
2 - I ve II nci sýnýf otomatik olmayan tartý aletleri, (Müracaatlar II yýlda bir Þubat ayý sonuna kadar 
yýl esaslý)
3 - Tartým kapasitesi 2000 kg ve altýnda olan, III ve IV üncü sýnýf otomatik olmayan elektronik tartý 
aletleri.(Müracaatlar Ýki yýlda bir Þubat ayý sonuna kadar yýl esaslý)
4 - Takograf Cihazlarý (Müracaatlar iki yýlda bir Þubat ayý sonuna kadar yýl esaslý)
5 - Taksimetre Cihazlarý (Müracaatlar üç yýlda bir Þubat ayý sonuna kadar yýl esaslý)
6 - Ýsý Cihazlarý (Müracaatlar Beþ yýlda bir Þubat ayý sonuna kadar yýl esaslý)
7 - Egzos Emisyon Cihazlarý (Müracaatlar yýlda bir Þubat ayý sonuna kadar yýl esaslý) Sanayi  ve  
Teknoloji  Bakanlýðýnýn  yetkilendirmiþ   olduðu   Yetkili  Muayene
Servislerine 29 Þubat 2020 tarihi mesai bitimine kadar beyanname verilmesi gerekmektedir._
1 - Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcýlar tarafýndan mallarýn 
doðrudan tüketicilere perakende olarak satýldýðý açýk veya kapalý pazar yerlerinde kullanýlan ve 
tartým kapasitesi 2000 kg ve altýnda olan, III ve IV üncü sýnýf otomatik olmayan elektronik tartý al 
etleri, (Müracaatlar iki yýlda bir Þubat ayý sonuna kadar yýl esaslý)
2 -Yay ve elektronik tertibatý bulunmayan tartým kapasitesi 2000 kg ve altýnda olan mekanik tartý 
aleti eri nden;(Müracaatlar iki yýlda bir Þubat ayý sonuna kadar yýl esaslý)
a) Masa terazileri,
b) Asma teraziler,
c) Tek kollu kantarlar,
d) Ýbreli teraziler.
Pazaryerlerinde bulunan tartým iþlerinde kullanýlan teraziler için baðlý bulunduðu Belediyelere 29 
Þubat 2020 tarihi mesai bitimine kadar beyanname verilmesi gerekmektedir._________________
1 - Uzunluk, Alan, Hacim, Yoðunluk ölçerler (areometreler), Hububat Muayene aletleri, 
Naklimetreler (Müracaatlar iki yýlda bir Þubat ayý sonuna kadar yýl esaslý)
2 - Elektrik, Su ve Gaz sayaçlarý ( Müracaatlar On yýlda bir kez Þubat ayý sonuna kadar yýl esaslý)
Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðüne 29 Þubat 2020 tarihi mesai bitimine kadar beyanname verilmesi 
gerekmektedir.
Aksi halde beyanname vermeyen ölçü aleti sahipleri hakkýnda 3516 sayýlý Ölçüler ve Ayar 
Kanununun 15. Maddesinin (c) bendi gereði Ýdari para cezasý uygulamasýna gidilecektir.
Kamuoyuna saygý ile duyurulur. 

Kütahya Valiliði Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü

Eski ehliyetlerin deðiþtirilmesi için verilen süre 31 
Aralýk 2022 tarihine kadar uzatýldý. Böylelikle; 31 
Aralýk 2020 tarihine kadar deðiþtirilmesi gereken 
eski ehliyetlerin süresi,  alýnan yeni kararla 2 yýl 
daha uzamýþ oldu.
Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü'nden 
yapýlan açýklamada eski ehliyetlerin deðiþtirilmesi için 
verilen sürenin 31 Aralýk 2022 tarihine kadar uzatýldýðý 
ifade edildi.
Açýklamanýn detaylarý þu þekilde;
"01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiþ olan eski 
sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleri ile 
deðiþtirilmesi sürecinde vatandaþlarýmýzýn baþvuru 
yoðunluðundan kaynaklý yaþayabilecekleri 
maðduriyetlerin önüne geçilmesi amacýyla; Eski sürücü 
belgelerinin deðiþtirilme süresi Bakanlýðýmýzca 
31.12.2022'ye kadar uzatýlmýþtýr."
SÜRE 2 YIL DAHA UZATILDI
Eski ehliyetlerin deðiþtirilmesi için verilen süre Ýçiþleri 
Bakanlýðý'ndan 31 Aralýk 2020 olarak belirlenmiþti. Bu 
süre alýnan yeni kararla 2 yýl uzatýlmýþ oldu. 
YENÝ EHLÝYET NASIL ALINIR?
Yeni ehliyet almak, ehliyet deðiþimi yapmak ya da kayýp 
- çalýntý gibi nedenlerle ehliye deðiþimi yapmak için 
istediðiniz nüfus müdürlüklerine baþvuru yaparak iþlem 
yapabilirsiniz.
NEDEN YENÝ TÝP SÜRÜCÜ BELGESÝ ALMALIYIM?
31 Aralýk 2022 tarihinde eski tip sürücü belgesi geçerlilik 
süresi sona ereceðinden yeni tip sürücü belgesi 
alýnmasý gerekmektedir.
YENÝ TÝP SÜRÜCÜ BELGESÝNÝN ÖZELLÝKLERÝ 
NELERDÝR?
Polikarbon üzerine lazer baskýlý olup, yeni tip sürücü 
belgesi polikarbon yapýsý nedeni ile eski tip sürücü 
belgelerine göre daha dayanýklý ve uzun ömürlüdür.
YENÝ TÝP SÜRÜCÜ BELGESÝ NE ZAMAN VERÝLMEYE 
BAÞLANDI?
01 Ocak 2016 tarihi itibariyle yeni tip sürücü belgesi 
düzenlenmeye baþlanmýþtýr.

Emekliler yeni promosyon ödemelerini 1 Mart itibariyle 
alacak.
Emekliler için promosyon uygulamasýnda 3 yýl geride kaldý. 
Banka promosyonlarýnda milyonlarca emeklinin sözleþme 
süresi Þubat ayýnda sonlanacak. SGK ile Türkiye Bankalar 
Birliði Þubat'ta masaya oturacak. Yeni ödemelere 1 Mart 
itibariyle baþlanacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasýnda 1 
Mart 2017 tarihinde imzalanan protokolle ilk defa toplu 
olarak baþlatýlan emekliler için promosyon uygulamasýnda 
3 yýl geride kaldý. Bu dönem için bin lira aylýk alanlara 300, 
bin ila 2 bin lira arasýnda aylýk alanlara 375, 2 bin lira üzeri 
aylýk alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka 
promosyonu için birçok emeklinin sözleþme süresi Þubat 
ayý itibarýyla sona erecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
ile Türkiye Bankalar Birliði Þubat'ta masaya oturacak.
1 MART ÝTÝBARÝYLE ÖDEMELER YAPILACAK
Promosyon için emekli bankaya gidip 3 yýl geçerli 
promosyon sözleþmesi imzalýyor. Emekliye ikinci 
promosyon olarak 1 Mart 2020 itibarýyla yeni ödemeler 
yapýlacak.
BÝN 250 TL'YE KADAR ÖDEME YAPILIYOR
Emeklileri promosyon ödemeleri bankalar arasýndaki 
rekabeti kýzýþtýrdý. Bazý bankalar emekli maaþýný üç yýl 
boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere bin 250 
TL'ye varan nakit kazanma fýrsatý sunuyor.
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Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Genç Ýþ Ýnsanlarý 
Konfederasyonu (TÜGÝK) Baþkaný Erkal Güral, Kütahya Seramik hakkýnda açýklamalarda 
bulunarak; “Þu anda dört buçuða dört buçuk ebadýnda bir kalýp dökebiliyoruz. 
Türkiye'de bunun öncülüðünü memnuniyetle söylemek isterim ki Kütahya Seramik 
olarak biz yaptýk” dedi.

Kütahya Seramik'in ülke ekonomisindeki yerinden bahseden Erkan Güral, ihracatý 
artýrmak için yapýlan çalýþmalardan bahsetti. 79 ülkeye ihracat gerçekleþtirdiklerini 
söyleyen Güral, isteyip de ulaþamadýklarýný hiçbir ülkenin olmadýðýný söyledi.

DÝYAR DÝYAR GEZDÝK 
Ülke ekonomisi ile ilgili deðerlendirmelerde bulunan Erkan Güral, iç pazarda 

sektörlerde yüzde 30 ile yüzde 40 arasýnda bir daralmanýn olduðunu söyleyerek,  çareyi 
ihracatta aradýklarýný ifade etti. Kütahya Seramik olarak bu sürece dâhil olduklarýný 
söyleyen Güral, diyar diyar gezerek dünyayý dolaþarak ihracatlarýný artýrdýklarýný söyledi. 
Bu çabalarýn sonuç verdiðine vurdu yapan Güral; “Avrupa'da ilk üçe girmek gerçekten 
Ýtalya ve Ýspanya'nýn arkasýndan bu baþarýyý yakalamak yýllarýn getirdiði emek ve 
çabalarla ancak mümkün oldu. Bizim þu anda Türkiye'den ulaþmak istediðimiz ve 
ulaþamadýðýmýz hiçbir ülke yok. Kütahya Seramik olarak biz 79 ülkeye ihracat 
gerçekleþtirdik.” dedi.

ZORU BAÞARDIK 
Seramikteki hedefin en büyük ebatlý ve en ince kalýbý dökmek en iyi ve en saðlam 

þekilde yapabilmek olduðunu söyleyen Erkan Güral; “Þu anda dört buçuða dört buçuk 
ebadýnda bir kalýp dökebiliyoruz. Türkiye'de bunun öncülüðünü memnuniyetle söylemek 
isterim ki Kütahya Seramik olarak biz yaptýk. Türkiye'de þu anda hayat bulan, üretilen 
en büyük ebattaki 120'ye 240 cm ürünleri üretmeye baþladýk. Çok zor bir süreçti bizim 
için, yatýrým maliyeti çok yüksek, üretimi son derece zor. Türkiye'de hiç kimse ürünü 

Kütahya'da Pancar üretimi yapan geçilmesini istediler. Tohum fiyatlarý çok yüksek, yani nedenle eski sisteme dönülmesini 
çiftçiler, 2020 yýlýnda yapýlan AVANSLARIN ERKEN pancar tohumlarýmýzý her ne kadar istiyoruz. Bu sene içerisinde küspe 
sözleþmeye itiraz ettiklerini bildiren ÖDENMESÝNÝ ÝSTÝYORUZ fabrika bize verse de zaten devlet oraný yüzde 17'ye çekildi. Ýkincisi, 
basýn açýklamasý yaptýlar. Açýklamada Sözleþmedeki þartlarýn biraz destekli alým yapýyorlar. Bu kotayý dolduramadýðýmýz takdirde 
sözleþmenin þartlarýnýn aðýrlaþtýrýlmýþ daha aðýrlaþtýrýlmýþ olmasýndan dolayý desteklerin çiftçiye de yansýmasýný küspede yüzde 12 oranýnda ödeme 
olmasý nedeniyle itiraz ettiklerini dile itiraz ettiklerini söyleyen çiftçiler; istiyoruz” dediler. yapýlacaðý söylendi. Bizler bu 
getiren ekiciler, sorunlarýna çözüm “Önceki yýllarda olduðu gibi eski ESKÝ SÝSTEME DÖNÜLSÜN maddelerin deðiþmesini istiyoruz” 
beklediklerini vurguladýlar sözleþmenin geçerliliðini istiyoruz. Firmaya, mevcut kota üzerinden diyerek taleplerini ilettiler.

Pancar üretimi yapan ve Bunun yaný sýra ekim makinelerinin yüzde 5 oranýnda C kotasý FABRÝKA YETKÝLÝLERÝ ÝLE 
çoðunluðunu ilçelerden gelen satýlmasýný istiyoruz. Makineler eski ödediklerini dile getiren çiftçiler; “C GÖRÜÞÜLDÜ
çiftçilerin oluþturduðu grup, Þeker olmasýna raðmen, 40 yýllýk kotasýnýn da kaldýrýlmasýný istiyoruz. Çiftçilerin dýþarýda toplandýðý 
Fabrikasýnýn önünde toplanarak 2020 makinelerle 100 dekarda 500 lira gibi Yani ben 500 ton kota yazýldýðýmda sýralarda çiftçilerin temsilcileri de 
yýlýnda geçerli olacak Pancar Ekim bir para kesiliyor her çiftçiden.  Kendi fabrikalar bunun 25 tonunu kesiyor. fabrika yetkilileri ile bir araya 
Taahhüdü sözleþmesine itirazda deðeri bin 500, 2 bin lira olan 25 tonun da birim fiyatý 300 liraysa geldikleri öðrenildi. Talep ve istekleri 
bulundular. Yeni sözleþme ile kotanýn makinelerin parasý 3 çiftçiden alýnan 150 liradan ödüyor. Hakkýmýz olan bu dile getiren ve çözüm yolu arayan 
düþürüldüðünü, geri ödemelerin parayla çýkarýlýyor. Öte yandan pancarý ne hakla kesiyor bizden? heyetin daha sonra çiftçilerle 
azaldýðýný söyleyen pancar ekicileri, pancar avanslarýnýn erken Küspe konusunda da yapýlan görüþtüðü gelen bilgiler arasýnda yer 
küspe ödemelerinde azalma ödenmesini istiyoruz. Avanslarýn geç deðiþiklik nedeniyle hayvaný aldý. Grup kýsa bir süre sonra olaysýz 
olduðunu söyleyerek eski sisteme ödenmesi bizim için sýkýntý yaratýyor. olmayana küspe verilmiyor; bu bir þekilde daðýldý.

tanýmýyor, bilmiyor, ustalar nasýl döþendiði konusunda bir 
fikre sahip deðil. Çok þükür baþardýk ve bizim ürün grubumuz þu 
anda Kütahya'dan Çin Halk Cumhuriyetine ihraç ediliyor” diye 
konuþtu.

ÝLK VE TEK FÝRMAYIZ 
120'ye 240 cm ürünlerin baþka ülkelerde olduðunu ancak 

Türkiye'de ilk ve tek üretenin Kütahya Seramik olduðunu söyleyen 
Güral; “Türkiye'den, seramiðin doðduðu topraklar olan Çin Halk 
Cumhuriyeti'ne ihracatý gerçekleþtiren ilk ve tek seramik markasý 
olmanýn haklý gururu ben ve çalýþma arkadaþlarýma ait. Bunu ben 
aslýnda Kütahya Seramik'in baþarýsý olarak deðil Türk Sanayisinin 
ve Türk Seramik sektörünün bir baþarýsý olarak görüyorum” 

TÜRKÝYE'NÝN ÖNCÜSÜ KÜTAHYA SERAMÝK

PANCAR ÜRETÝCÝLERÝ ÇÖZÜM BEKLÝYOR
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Kalp saðlýðý ile ilgili yayýnlanan araþtýrmalardan bazýlarý, kalbe iyi gelen 
yiyecekler yönünden ezber bozacak cinsten. Araþtýrmaya göre her gün 
tükettiðimiz bazý besinlerin de kalbe iyi geldiði kanýtlandý. Ýþte o besinler:

KAHVE

Kahvenin kalp saðlýðý için zararlý olduðu söylenir. Siz de böyle 
düþünenlerdenseniz iki farklý araþtýrma fikrinizi deðiþtirebilir. Bir araþtýrmaya 
göre kahve iyi kolesterolü (HDL) arttýrarak iltihabý azaltýyor. Bu deðiþimler de 
kalp saðlýðýnýzý koruyor ve hatta diyabet riskini düþürüyor.

Kahve ve kalp saðlýðý üzerine yapýlan çeþitli çalýþmalarý inceleyen uzmanlar 
kahvenin kalp saðlýðýyla baðlantýlý olduðunu keþfetti. Raporda günde 4 fincan 
kahvenin oldukça faydalý olduðu belirtildi.

Kalbe iyi gelen 5 besin...

YUMURTA

Yumurtayla ilgili de sýk sýk korkutulsak da yumurtanýn bilimsel olarak 
kanýtlanmýþ pek çok faydasý var. Birçok araþtýrmada yumurtanýn kandaki 
kolesterolü yükseltmediði kanýtlanmýþtýr. Bir araþtýrmada 12 hafta boyunca 
günde 3 yumurta yiyen birininiyi kolesterolü artarken kötü kolesterolünde 
hiçbir deðiþim olmadýðý gözlemlendi. Ayrýca yumurtada bulunan B ve D 
vitaminleri da kalp saðlýðý için hayati önem taþýyor.

FISTIK EZMESÝ

Fýstýk ezmesinin saðlýklý mý, saðlýksýz mý olduðu tartýþýladursun araþtýrmalara 
göre yað oraný yüksek olsa da fýstýk ezmesinin kalbe birtakým faydalarý 
mevcut. Aslýna bakarsanýz fýstýk ezmesi yüksek yað içeriði sayesinde açlýðý 
bastýrýyor. Elbette ki kilo vermek istiyorsanýz ölçülü bir þekilde tüketmelisiniz 
çünkü bir kaþýðý 94 kalori.

BÝTTER ÇÝKOLATA

Beslenme uzmanlarý bitter çikolatayý güçlü antioksidan içeriði sebebiyle sýkça 
öneriyor. Bununla birlikte bitter çikolatada bulunan flavonoller kan dolaþýmýný 
arttýrarak ve kanýn pýhtýlaþmasýný önleyerek kardiyovasküler saðlýðý 
geliþtiriyor. Çikolata alýrken çikolatanýzýn en az %70 oranýnda kakao 
içermesine dikkat etmelisiniz.

ACI BÝBER

Yemeðinizi acý biberle baharatlandýrmak kalp saðlýðýnýza pek çok açýdan 
fayda saðlýyor. Acý biberde bulunan kapsaisin kolesterolü düþürerek plak 
oluþumunu engelliyor. Kapsaisin ayný zamanda kan dolaþýmýný hýzlandýrdýðý 
için týkanýklýðý engelliyor.
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Dünya üzerindeki 
diyabetli yetiþkinlerin toplam 
nüfustaki payý açýklanýrken, 
bu oranýn en çok Pakistan'da 
olduðu görüldü.

Böylelikle Pakistan'da 
bu oran yüzde 20 olurken, 
Türkiye'de yüzde 11 olarak 
kaydedildi.

Ajans Press ve 
PRNet'in dijital basýn 
arþivinden derlediði bilgilere 
göre diyabet ile alakalý geçen 
yýl basýna yansýyan haber 
adedi 23 bin 771 olarak 
kayýtlara geçti. 

Haber içerikleri 
incelendiðinde diyabete 
sebep olan þeylerin basýnda 
konuþulduðu görülürken, 
doktorlarýn önlem amaçlý 
yaptýðý açýklamalarýnda 
gündemde yer aldýðý 
saptandý.

 Bunun birlikte 
diyabetle mücadele için 
açýlan “Diyabet Okulu”nun da 
basýnda oldukça yer aldýðý 
belirlendi.

Ajans Press'in, 
International Diabetes 
Federation (IDF) verilerinden 
elde ettiði bilgilere göre, 
dünya üzerindeki diyabetli 
yetiþkinlerin toplam nüfustaki 

payý açýklandý. Bu oranýn en çok diyabetli yetiþkinlerin toplam nüfustaki Türkiye'de ise bu oran yüzde 11 olarak 
Pakistan'da olduðu görülürken, oranýn en yüksek olduðu ülkeler yüzde kaydedildi. Diyabetli yetiþkinlerin nüfusa 
Pakistan'da diyabetli oranýnýn yüzde 20 17 ile Malezya, yüzde 16 ile de Suudi oranla en düþük olduðu yer ise yüzde 3 
olduðu kaydedildi. Pakistan'dan sonra Arabistan olarak kayýtlara geçti. ile Nijerya olarak saptandý.

TÜRKÝYE’DEKÝ YETÝÞKÝNLERÝN YÜZDE 11’Ý DÝYABETLÝ 
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SUDOKU 
Uzun yýllar Japonyayý kasýp kavurduktan sonra tüm dünyaya yayýlan 
SUDOKU her biri dokuz kutuya bölünmüþ, dokuz büyük kareye, ilk 

dokuz rakamý yerleþtirme sanatýdýr.

SUDOKU BÝR AKIL OYUNUDUR!
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Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi'ne (BÝLSEM) hakkýnda bilgi aldý. Ayrýca öðrenci ve velilerle 
öðrenci seçimi için il genelinde 11 bin sohbet etti, sýnavlara girecek öðrencilere de 
öðrencinin tanýlama sürecine alýndýðý bildirildi. baþarýlar diledi. 

Ýl Millî Eðitim Müdürü Hasan Baþyiðit, 2019 Yetkililer, bu yýl il merkezinde yaklaþýk 5 bin 
– 2020 Eðitim Öðretim Yýlý “Bilim ve Sanat 100, Kütahya genelinde ise 11 bin öðrencinin 
Merkezleri Öðrenci Tanýlama Süreci” tablet Bilim ve Sanat Merkezlerine öðrenci seçimi için 
sýnavý uygulamalarýný yerinde görmek amacýyla tanýlama sürecine alýndýðýný, tablet uygulama 
Kütahya Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret etti. sýnav sonuçlarýnýn 22 Nisan 2020 günü Milli 
Baþyiðit, sýnav merkezinde incelemelerde Eðitim Bakanlýðý'nýn sitesinden açýklanacaðýný 
bulunarak, ilgililerden sýnav ve uygulamalar belirttiler.

 11 BÝN ÖÐRENCÝ SINAVA ALINDI
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Virajý alamayarak karþý þeride geçen otomobil 
karþý yönden gelen minibüs ile kafa kafaya çarpýþtý. 
Kazada sürücülerle birlikte 9 kiþi yaralandý. Kaza 75'inci 
yýl mahallesi Dumlupýnar bulvarýnda meydana geldi. 
Merkez istikametinden Afyonkarahisar istikametine giden 
Yusuf Kadir Iþýk idaresindeki 34 HH 7376 plakalý 
otomobil Ticaret ve Sanayi Odasý önündeki virajý 
alamayarak sürücünün kontrolünden çýkýp karþý þeride 
geçerek karþý yönden gelen Hasan Hüseyin Döven 
idaresindeki 43 SP 683 plakalý münibüs ile kafa kafaya 
çarpýþtý. Hurdaya dönen otomobil sürücüsü Yusuf Kadir 
Iþýk'la birlikte Görkem Iþýk, Mert Can Özpehlivan, Uður 
Berkay Ulukan, minibüs sürücüsü Hasan Hüseyin 
Döven'le birlikte Ayþe Betül Döven, Meryem Döven, 
Sümeyye Döven ve Ýrem Döven olmak üzere 9 kiþi 
yaralandý. Kaza nedeniyle merkez istikametine giden yol 
trafiðe kapandý. Ýhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil 
saðlýk ekipleri yaralýlara ilk müdahaleyi yaptýktan sonra 
ambulanslarla Kütahya Saðlýk Bilimleri Üniversitesi Evliya 
Çelebi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi acil servisine 
götürüldü. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

Uluslararasý sivil toplum kuruluþu Behar'a göre “bozuk bekleniyor. 2025 yýlýnda, yaklaþýk 2,5 önemli sektörler kadar 
Oxfam'ýn 2015 yýlýndan bu yana ekonomilerimiz, dar gelirlilerin milyar insan yeterli su kaynaðý önceliklendirmelidir.”
hazýrladýðý küresel eþitsizlik aleyhine iþleyecek þekilde, bulunmayan yerlerde yaþýyor olacak Türkiye'de ise en zengin %1'lik 
raporunun güncel rakamlarý, milyarderlerin ve büyük þirketlerin ve suya eriþebilmek için kadýnlarýn ve kesiminin serveti, toplumun %80'lik 
Ýsviçre'nin Davos þehrinde 21-24 ceplerini dolduruyor. Ýnsanlarýn, kýz çocuklarýnýn daha uzun bölümünün (yaklaþýk 66 milyon kiþi) 
Ocak'ta düzenlenen Dünya Ekonomik milyarderlerin neden var olduðunu mesafeleri yürümeleri gerekecek. sahip olduðu maddi varlýðýn 2 katý. 
Forumu öncesinde yayýnlandý. 2019 sorgulamalarý þaþýrtýcý deðil.”  Yapýlan araþtýrmalar ve Forbes listesindeki dolar milyarderi 
raporuna göre, dünya çapýnda 2.153 Behar þunlarý da ekledi: yayýnlanan raporlara göre, Türklerin en zengin 5'i ise yaklaþýk 
milyarder var ve sahip olduklarý “Günümüz ekonomik sisteminden en hükümetlerin çoðu 25 milyon vatandaþtan (en alt 
servet, dünya nüfusunun %60'ýný az faydalananlar, kadýnlar ve kýz - en zenginlerden ve þirketlerden %30'luk dilim) daha fazla servete 
oluþturan 4,6 milyar insanýn toplam çocuklarý. Milyarlarca saati, yemek ve almalarý gereken vergileri düþürüyor, sahip.
varlýðýndan daha fazla. temizlik yaparak, çocuklara ve - bakým sorumluluklarýnýn TÜÝK verilerine göre Türkiye'de iþ 

Küresel eþitsizlik sarsýcý bir þekilde yaþlýlara bakarak geçiriyorlar. kadýnlarýn üzerinden alýnmasýnda gücüne dahil olamayan 20 milyon 
yerleþmiþ ve yaygýnlaþmýþ durumda. Karþýlýksýz bakým emeði baþarýsýz oluyor, kadýnýn 11 milyonu, ev içindeki 
Geçtiðimiz son on yýlda ekonomilerimiz, þirketlerin ve - yoksulluk ve eþitsizlikle bakým sorumluluklarý sebebiyle iþ 
milyarderlerin sayýsý iki katýna çýktý. toplumlarýn çarklarýný döndüren “gizli mücadele edilmesine destek gücünün dýþýnda. Özellikle yoksul 
Bu yýl Oxfam Konfederasyonu'nu güç”. Bu çarklar eðitim almak, iyi bir olabilecek geliri toplamada yetersiz mahallelerde uygun ücretli kreþlerin 
temsilen Davos'ta bulunan Oxfam iþte çalýþmak ya da toplumlarýmýzýn kalýyor. ve diðer bakým hizmetlerinin 
Hindistan CEO'su Amitabh Behar'a nasýl yönetileceðinde söz sahibi Hükümetler, ayný zamanda, olmamasý, yoksul kadýnlarý daha da 
göre “zenginler ile yoksullar olmak için genellikle çok az vakti kadýnlarýn ve kýz çocuklarýnýn iþ fazla yoksulluða mahkum ediyor; bu 
arasýndaki fark, iyi planlanmýþ olan ve bu nedenle de ekonominin yükünü hafifletebilecek hayati önemi da kadýnlarýn maruz kaldýðý cinsiyet 
eþitsizlikle mücadele politikalarý dibinde sýkýþýp kalmýþ kadýnlar olan kamu hizmetlerine ve altyapýya eþitsizlikleri ile beraber gelir 
olmadan kapatýlamaz ve dünya tarafýndan döndürülüyor.” yeterli fonu ayýrmýyor. Su ve eþitsizliðinin de kalýcý hale gelmesine 
üzerinde çok az hükümet bu Kadýnlar, ücretlendirilmeyen kanalizasyon, elektrik, çocuk bakýmý neden oluyor.
politikalarý hayata geçirmeyi taahhüt bakým emeðinin %75'inden fazlasýný ve saðlýk gibi alanlara yapýlacak Kadýn Emeðini Deðerlendirme 
ediyor.” gerçekleþtiriyor. Bakým iþleri yatýrýmlar kadýnlara zaman Vakfý Kurucu ve Yönetim Kurulu 

Oxfam'ýn “Time to Care” [Bakým yüzünden sýklýkla çalýþma saatlerini kazandýrabilir ve onlarýn yaþam Üyesi Þengül Akçar “Biz KEDV olarak,
Zamaný] isimli bu yýlki eþitsizlik azaltmak zorunda kalýyor ya da iþ kalitelerini yükseltebilir. Örneðin, 
raporu, cinsiyetçi ekonomilerimizin gücünden tamamen çýkýyorlar. Dünya iyileþtirilmiþ bir su kaynaðýna eriþim, 
eþitsizlik krizini nasýl beslediðini ve çapýnda kadýnlarýn %42'si bakým Zimbabwe'nin bazý bölgelerindeki 
varlýklý seçkinlerin, özellikle yoksul iþlerinden sorumlu olduklarý için iþ kadýnlarýn yaptýklarý iþten günde dört 
kadýn ve kýz çocuklarýnýn aleyhine bulamýyorlar. Bu rakam erkekler için saat ya da yýlda 2 ay tasarruf 
olacak þekilde servetlerini nasýl sadece %6. etmelerini saðlayabilir. 
artýrdýðýný gözler önüne seriyor: Kadýnlar ayný zamanda ücretli Behar'a göre “eþitsizlik krizini 

Dünyanýn en zengin 22 erkeðinin “bakým iþ gücü”nün de üçte ikisini hükümetler yarattý ve bu konuda 
serveti, Afrika'daki tüm kadýnlarýn oluþturuyorlar. Kreþ, ev hizmetleri ve çözüm üretmek de onlara düþüyor. 
sahip olduðu varlýklarýn toplamýndan bakým gibi sektörlerde çalýþan Hükümetler, þirketlerin ve zenginlerin 
daha fazla. kadýnlar genellikle düþük ücrete ve kendi paylarýna düþen vergiyi  dünyanýn ve ekonominin çarkýný 

Kadýnlar ve kýz çocuklarý her gün düzensiz saatlerde çalýþýyorlar, sýnýrlý ödemelerini saðlamalý ve kamu kadýnlarýn döndürdüðüne inanýyoruz. 
12,5 milyar saatlik yan haklara sahipler ve hem fiziksel hizmetleriyle altyapýya daha fazla Refahýn tüm kesimler tarafýndan 
ücretlendirilmeyen bakým hizmeti hem de duygusal olarak zarar yatýrým yapmalý. Kadýnlar ve kýz paylaþýlmasý için hayatýn her alanýnda 
veriyorlar. Bu emeðin ekonomik görüyorlar. çocuklarý tarafýndan gerçekleþtirilen kadýnlarýn maruz kaldýklarý eþitsizliðin 
karþýlýðý, yýlda asgari 10,8 trilyon Önümüzdeki on yýlda küresel bakým emeðini düzenleyecek yasalarý giderilmesini, kadýnlarýn 
dolar demek ve bu rakam küresel nüfusun artmasý ve yaþlanmasýyla geçirmeli ve ebeveynlerimize, hastalarýmýza, çocuklarýmýza, 
teknoloji endüstrisinin yarattýðý birlikle, ücretli ve ücretsiz bakým çocuklarýmýza ve en savunmasýz engellilerimize ve en 
deðerin 3 katýndan daha fazla. emeði verenlerin üzerindeki baskýnýn olanlarýmýza bakmak gibi savunmasýzlarýmýza bakmak için 

En zenginlerin önümüzdeki 10 yýl artmasý bekleniyor. 2030 yýlýna toplumumuz için çok önemli olan harcadýklarý emeðin 
boyunca verecekleri servet gelindiðinde 2,3 milyar insanýn iþleri yerine getirenlere geçimlerini ücretlendirilmesini, bakým 
vergisinde sadece %0,5 oranýnda bir bakýma ihtiyacý olacaðý tahmin saðlayacak ücretlerin ödenmesini hizmetlerinin bir sektör olarak 
artýþ, yaþlý ve çocuk bakýmý, eðitim ediliyor. Bu, 2015 yýlýndan itibaren güvence altýna almalýlar. Hükümetler, önceliklendirilip bu alandaki kamu 
ve saðlýk gibi sektörlerde 117 milyon 200 milyonluk bir artýþ demek. Ýklim sadece þanslý azýnlýk için deðil, hizmetleri ve altyapý yatýrýmlarýna 
kiþiye istihdam yaratmak için deðiþikliðinin ufukta beliren küresel herkes için iþleyecek ekonomiler inþa kaynak aktarýlmasýný talep ediyoruz” 
gereken yatýrýma denk. bakým krizini daha da kötüleþtirmesi edebilmek adýna bakým iþlerini diðer dedi. 

KORKUNÇ KAZA’DA 9 KÝÞÝ YARALANDI

KÜRESEL MÝLYARDERLERÝN SERVETÝ,

 DÜNYA NÜFUSUNUN %60'ININ SAHÝP OLDUÐU TOPLAM VARLIKLARDAN DAHA FAZLA
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AK Parti Kütahya Ýl Baþkaný görevinden istifa 
eden Ali Çetinbaþ'ýn yerine kýsa bir süre önce AK 
Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan 
tarafýndan atanan Sebahattin Ceyhun, Simav 
Belediye Baþkanlýðýna ziyarette bulundu.
AK Parti Kütahya Ýl Baþkaný olarak baþlattýðý ilçe 
gezileri çerçevesinde Simav'a gelen ve Belediye 
Baþkanlýðýna ziyarette bulunan Ceyhun'u 
belediye hizmet binasý giriþinde Belediye Baþkaný 

Av. Adil Biçer, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ecz. Ahmet 
Kulat, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Fatih Kalay, 
AK Parti Kadýn kollarý Ýlçe Baþkaný ve Belediye 
Meclis Üyesi Hicret Karaman Kaymak ile AK 
Partili diðer meclis üyelerinden Mehmet Yücel ve 
Ali Bal karþýladýlar.Baþkan Biçer'in makamýnda 
gerçekleþen karþýlýklý görüþmede ise AK Parti Ýl 
Baþkaný Ceyhun'a Simav ile ilgili bilgi ve yapýlan 
çalýþmalar aktarýldýðý öðrenildi. Haber:Þ.Erel

Mehmet

Yücel

Ahmet

Kulat

Adil

Biçer

Sebahattin

Ceyhun

Fatih

Kalay

Hicret 

Karaman

Kaymak

Ali

Bal

AK PARTi iL BAÞKANINDAN BELEDiYEYE ZiYARET Bana 
        Göre

Mustafa ArýgümüþESKÝDEN..

Eskiden, kar yaðardý.
Henüz ayrýlmamýþtýk, henüz bölünmemiþtik.
Ayný mahalledeydik, zengini, fakiri, esnafý, yoksulu, 
Bir arada birliktik, omuz omuza sýmsýcak yaþardýk.
Ve kar yaðardý bembeyaz, lapa lapa.
Henüz bölünmemiþtik, henüz ayrýlmamýþtýk.
Henüz icat olmamýþtý kooperatifler, siteler, dubleksler, 
tripleksler,
Olmaz olasý kartonpiyerler.
Gariban sýkýlýnca kime gidebileceðini bilir.
Zengin kimi gözeteceðini bilir,
Esnafla memur gül gibi geçinip giderdi.
Ve kar yaðardý bembeyaz lapa lapa...
Henüz ayrýlmamýþtýk henüz bölünmemiþtik…
Fakir zengini hýrsýzlýkla, 
Zengin fakiri tembellikle suçlamazdý.
Çünkü kar yaðardý lapa lapa,
Çünkü kar yaðardý bembeyaz,
Çünkü karin temizliði yüreklerimize vurmuþtu..
Kar rahmetti çünkü kar bereketti.
Adam boyu adamlarda adamdý o zamanlar
Ne Cumhuriyet Caddesinde 
onun bunun namusuna kötü gözle bakar, ne de laf 
atardýlar.
Çünkü senin namusun benim, benim namusum 
senindi.
Bir idik, biz idik ve kar yaðardý. 
Adam boyu ve adamlar adamdýlar o zamanlar
Kar sendin, kar bendim, kar bizdik.
Eridik, eridik, eridik, eridik...

Murat Balkuþ

Yazdýðým köþe yazýlarýmda zaman zaman eskilerin 
güzelliðinden bahsettiðimi bilirsiniz.
Yaþadýðýmýz günler içinde eskileri hatýrlýyor ve 
anýyorsak, kabul etmek gerekir ki eskileri hatýrlatan, 
yaþadýðýmýz yenilerdir.
Öyleyse çoðunluk olarak; yaþadýklarýmýzdan, 
umutlarýmýzdan, beklentilerimizden hatta hayal 
ettiklerimizden tam anlamýyla mutlu deðiliz.
***
Sosyal medyada beðendiðim arkadaþ ya da 
büyüklerimden zaman zaman ilginç olduðu kadar, 
güzel, gerçekleri yansýtan yazýlarý okuyor, uygun 
olanlarýný da bu köþede yayýnlýyorum.
Yukarýda bahsettiðim gibi eskileri arayan ve özlemini 
çekenlere, günümüzle eskileri kýyaslayanlara bir þiirle 
öylesine güzel bir cevap verilmiþ ki, “Mavinin Seyir 
Defteri” Meral Berksoy ablam, þair Murat Balkuþ'un 
“Eskiden” adlý o þiirini dostlarýyla paylaþmýþ.
Ben de paylaþarak sizlerin de dün ile bugünü 
kýyaslamanýzý istedim.
Ve diyorum ki;
Biraz nostaljinin kime ne zararý olacak ki.. 

ESKÝDEN

Simav Belediye Baþkanlýðý yarýyýl 
tatilinde olan Simavlý öðrencilere tatil 
jesti yaptý.  Yarýyýl tatil hediyesi olarak 
bugün Yeni Düðün Salonunda saat 
11.00, 13.00 ve 15.00'de 3 seans 
halinde “Bilgisayardaki Canavar” adlý 
tiyatro gösterimini ücretsiz olarak 
sergileneceðini duyuran belediyenin 
bu jesti sevinçle karþýlandý.
Merkezi Ýstanbul'da bulunan Koza Tiyatrosu 
oyuncularýnýn yer alacaðý, yönetmenliðini Nurþen 
Yerlikaya'nýn oyun yazarlýðýný ise Koza 
Tiyatrosunun Genel Sanat Yönetmeni olan 
hemþerimiz Kadir Gültekin'in yaptýðý oyun 
bilgisayar baðýmlýlýðý konusuna atýfta bulunuyor.
KADÝR GÜLTEKÝN KÝMDÝR: Koza Tiyatrosu 
Genel Sanat yönetmeni olan Gültekin 
Simav'da doðdu. Ýlk ve ortaöðrenimini Simav'da, 
Lise öðrenimini ise Ýstanbul Üsküdar Ticaret 
Lisesinde tamamladý. Liseyi bitirdikten sonra 
Açýköðretim Ýþletme Bölümüne girdi. 1987de 

BELEDÝYEDEN ÖÐRENCÝLERE KARNE HEDÝYESÝ

Kadýköy Halk Eðitim Merkezinde tiyatro kursuna 
katýldý. Burayý 2 senede tamamladý. Daha sonra 
Gazeteciler Cemiyetine ait basýn müzesinde, 
Toron Karacaoðlu eðitmenliði altýnda 2 sene 
boyunca tiyatro ve diksiyon derslerine devam 
etti. Burayý da bitirdikten sonra Üsküdar'da 
bulunan Adile Naþit Deneme Sahnesine 1 sene 
boyunca devam etti. 1992de Nurþen Yerlikaya 
ile beraber Koza Tiyatrosu'nu kurdu. Kadir 
Gültekin, Koza Tiyatrosuna yönetmen, yazar, 
oyuncu ve yönetici olarak devam ediyor.

Kadir
Gültekin
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