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EYNAL'DA SÖMESTRÝ DOLULUÐU

Gelecek bir iki yýl içinde Simav belediyesi ve özel
sektör yatýrýmlarýnýn tamamlanmasýyla 3 bine yakýn
yatak kapasitesine ulaþacak olan Eynal
Kaplýcalarýnda Simav Belediyesi ve özel sektörün
termal tesis inþaatlarý hýzla yükselirken, Eynal'da
mevcut 800 yatak kapasitesiyle sömestri tatili dolu
dolu geçiriyor.
Okullarýn tatile girmeden vatandaþlarýn
rezervasyonlarýný günler öncesinden yaptýðýný
kaydeden Eynal Kaplýcalarý Ýþletme Müdürü Cemil
Baybuk, “Bilindiði gibi her Kurban ve Ramazan
bayramlarýnda olduðu gibi ülkemizde sömestri tatili
olarak da adlandýrýlan 15 tatilde de tam bir doluluk
yaþýyoruz. Konya, Uþak, Bursa gibi illerden gelen
konuklarýmýz termal tesislerimizde hem þifa bulup hem
de tatil yaparken, Simav esnaflarýmýz ve Çarþamba
günleri kurulan halk pazarýndaki üreticilerimiz de termal
turizmden ekonomik anlamda destekleniyorlar” dedi.
Haber: Kemal Yalçýn

Eynal Kaplýcalarýna
turlarla gelen konuklar kadar
özel araçlarýyla gelen konuklar
apart motellerde konaklýyor

TAKSÝCÝLER ÝSTEKLERÝNÝ DÝLE GETÝRDÝ

31 Mart Yerel Seçimlerinde AK parti'den
Simav belediye Baþkan Adayý olarak
açýklanan Av. Adil Biçer, seçim
çalýþmalarýna hýzlý baþladý.
Simav Ticaret ve Sanayi Odasýna yaptýðý ilk STK
ziyaretinin hemen ardýndan Cumhuriyet
Meydanýndaki taksicilerle görüþen, ONLARIN
Hastane minibüsü konusunda beklentilerini
dinleyen AK Parti'nin Belediye Baþkan Adayý
Biçer ve AK Parti Ýlçe Baþkaný Ecz. Ahmet Kulat
ile partinin ilçe yetkilileri; vatandaþlar, meslek
kuruluþlarý, esnaflar hatta kamu kurumlarýnda
çalýþan görevlilerin daha yaþanýr, daha geliþmiþ
bir Simav için taleplerini öncelikli olarak dikkate
Haber: Þerif Erel
alacaklarýný belirttiler.

Bana
Göre
KÝÞÝ VE TOPLUM SAÐLIÐIYLA ÝLGÝLÝ
GÜN VE HAFTALARIMIZ

Mustafa Arýgümüþ

Þu Türkiye'mizde iþin-aþýn tamamsa geride sadece
saðlýk kalýyor.
Saðlýðýn da yerindeyse tamamsýn demektir.
***
Ama acý bir gerçek var ki; Türkiye'de nüfus;
doðumlarla, Suriyelilere sunulan öncelikli saðlýk

hizmetleriyle, diðer ülkelerden göçlerle sürekli olarak
arttýkça, hastalýklar da çeþitleri de artýkça artýyor.
Devletin savunma, milli eðitim giderleri kadar saðlýk
giderleri de buna paralel artýþ gösteriyor.
Son yýllarda Sosyal Güvenlik Sistemi'nin etkinliðinin
artmasý, herkesin sosyal güvenlik kapsamýna dahil
edilmesiyle çalýþanlar sosyal güvenlik kapsamýnca,
çalýþmayanlar da ilçe kaymakamlýklarýndaki Sosyal
Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýf Müdürlüklerince
sosyal güvenlik kapsamýna alýnýyor.
Kýsacasý Türkiye'de saðlýk hizmeti almayan
neredeyse yok gibi.
***
Ama saðlýðýn böylesine önemli ve güvence altýna
alýnmasýna raðmen ülkemizde “Saðlýk” konusunda
ulusça kutladýðýmýz o kadar çok gün hatta hafta var

ki, hem hastalýklarýn hem de hastalýklara iliþkin
farkýndalýk günlerinin sayýsý uzadýkça uzuyor.
Nasýl mý?
Ýþte böyle:
Saðlýkla Ýlgili Önemli Gün ve Haftalar
7-13 Ocak: Beyaz Baston Körler Haftasý
25-31 Ocak:Dünya Cüzzam (Lepra) Günü
4 Þubat:Dünya Kanser Günü
1-7 Mart:Yeþilay Haftasý
3 Mart:Dünya Kulak ve Ýþitme Günü
Mart Ayýnýn Ýkinci Perþembesi Dünya Böbrek Günü
12 Mart:Dünya Glokom Günü
18-24 Mart: Ulusal Yaþlýlar Haftasý
21 Mart Down Sendromlular Günü
24 Mart Dünya Tüberküloz Günü
2 Nisan Dünya Otizm Farkýndalýk Günü DEVAMI 2’DE

26 OCAK 2019

,

Simav ýn Sesi

Bana
Göre
KÝÞÝ VE TOPLUM SAÐLIÐIYLA ÝLGÝLÝ
GÜN VE HAFTALARIMIZ

Mustafa Arýgümüþ

Sayfa 1’den devam
7 Nisan Dünya Saðlýk Günü
Nisan Ayýnýn Ýkinci Haftasý Kalp Saðlýðý Haftasý
11 Nisan Dünya Parkinson Hastalýðý Günü
17 Nisan Dünya Hemofili Günü
Nisan Ayýnýn Son HaftasýAþý Haftasý
Mayýs Ayýnýn Ýlk HaftasýTrafik ve Ýlkyardým Haftasý
Mayýs Ayýnýn Ýlk Salý GünüDünya Astým Günü
4-10 Mayýs Ýþçi Saðlýðý ve Güvenliði Haftasý
10-16 Mayýs Dünya Engelliler Haftasý

12 Mayýs Hemþireler Günü
17 Mayýs Dünya Hipertansiyon Günü
21 Mayýs Dünya Süt Günü
25 Mayýs Dünya MS Günü
28-31 Mayýs Uluslararasý Lösemili Çocuklar Haftasý
31 Mayýs Dünya Sigara Ýçmeme Günü
1 Haziran Ulusal Fenilketonüri Günü
21 Haziran Dünya ALS Günü
26 Haziran Uluslararasý Uyuþturucu Kullanýmý ve
Kaçakçýlýðý Ýle Mücadele Günü
28 Temmuz Dünya Hepatit Günü
19 Aðustos Dünya Ýnsani Yardým Günü
3-9 Eylül Halk Saðlýðý Haftasý
10 Eylül Dünya Ýntiharý Önleme Günü
21 Eylül Dünya Alzheimer Günü
28 Eylül Dünya Kuduz Günü
1-7 Ekim Emzirme Haftasý
1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayý
10 Ekim Dünya Ruh Saðlýðý Günü
12 Kasým Dünya Zatürre Günü

Sayfa 2

Ekim Ayýnýn Ýkinci Perþembesi Dünya Görme Günü
18 Ekim Dünya Menopoz Günü
22 Ekim Dünya Kekemelik Günü
26 Ekim Hasta Haklarý Günü
1 Aralýk Dünya AIDS Günü
29 Ekim - 4 Kasým Kýzýlay Haftasý
14 Kasým Dünya Diyabet Günü
3-9 Kasým Organ Nakli Haftasý
Kasým Ayýnýn 3. Çarþambasý Dünya KOAH Günü
17 Kasým Dünya Akciðer Kanseri Günü
17 Kasým Dünya Prematüre Günü
18 Kasým Avrupa Antibiyotik Farkýndalýk Günü
***
Þimdi sormak gerek, saðlýk alanýnda bukadar
önemli gün ve haftalar varken, Aile
Hekimlikleri, Devlet ve Üniversite hastaneleri
niye dolu, niye insanlar randevu alýrken
günler, haftalar sonrasýna gün veriliyor?
Ýnsanlarýmýz niye saðlýk hizmetlerinden hep
þikayetçi?

MÝNÝKLERDEN FARKINDALIK DEFÝLESÝ
Atatürk ortaokulu bünyesindeki anaokulu
öðrencileri 'Atýk olmasýn, kostüm olsun'
projesi kapsamýnda atýk malzemelerden
yaptýklarý kostümlerle defile düzenledi. Atýk
farkýndalýðýna dikkat çeken miniklerin
defilesine velilerinde ilgilisi büyük oldu.
Akkent Mahallesindeki Atatürk Ortaokulu
bünyesindeki anaokulu öðretmenleri,
öðrenciler ve velilerle birlikte aylýk olarak
yaptýklarý sosyal sorumluluk projelerinin
ikincisini gerçekleþtirdi. Ýlk etkinlik olarak
doðuda görev yapan Mehmetçikler için
hediye hazýrlayan çocuklar, anne ve
babalarýnýn yardýmýyla duygularýna
mektuplara aktarmýþ ve okul idaresi
tarafýndan okula davet edilen posta
görevlilerine teslim edilerek kargolanmýþtý.
GERÝ DÖNÜÞÜM MUHTEÞEM OLACAK
Sorumluluk projeleri kapsamýnda bu ay
ikincisini gerçekleþtiren anaokulu sýnýfý
öðretmen ve minik öðrencileri bu kez
farkýndalýk göstermek için atýk
malzemelerden kýyafetler yaptý. Minikler evde
aileleri ile birlikte atýk malzemelerden çeþitli
kýyafet, kostümler ve bazý masal ile çizgi film
karakterlerini yaptý. Kýyafetleri giyen minikler
okulun çok amaçlý tiyatro salonunda
öðretmen ve velilerine sýrayla sahneye
çýkarak defile yaparak sergiledi.
ATIKLAR DEÐERLENDÝRÝLMELÝ
Program sonunda konuþan Atatürk
Ortaokulu Müdürü Engin Aykaç, “Atatürk
ortaokulu anasýnýfý olarak bu yýl düzenli
olarak her ay bir proje gerçekleþtirmeyi
planladýk. Bu ay ikincisini gerçekleþtiriyoruz.
Özellikle ülke olarak atýklarýn
deðerlendirilmesi, tekrar geri dönüþüm ile
çocuklarýmýza ana sýnýfýndan aþýlamamýz gerektiðini düþünerek anasýnýfý öðretmenlerimiz ile birlikte böyle bir
kullanýlabilir hale gelmesi konusunda eksik
etkinlik gerçekleþtirdik. Bu etkinlikte emeði geçen öncelikle öðretmenlerime, velilerimize teþekkür ediyorum” dedi.
olduðumuzu düþündük ve bu bilincin
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Kuruluþ:21 Eylül 1999
Kurucusu:Kamil Muþtu

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

ÝLAN TARÝFESÝ
Dernek Kongre : 300 TL
Resmi Ýlan (Cm) : 15.00 TL
A.Þ. Gen. Kurul/sonuç : Pazarlýða tabi
Koop. Oda kongre : 350 TL
Zayi : 30 TL
Özel Ylanlar ve Reklamlar Pazarly?a Tabidir
Fiyatlara KDV Dahil De?ildir.
simavinsesi2010@hotmail.com
www.simavinsesigazetesi.com

YURT ÝÇÝ : 240 TL (Yýllýk) - SÝMAV : 20 TL (Aylýk-Adrese Teslim)
YURT DIÞI : 60 € Euro (Yýllýk)
ZÝRAAT BANKASI SÝMAV ÞB. -H.NO:

TR.860001000180319993575001
Önemli gün, hafta ve konularla ilgili olarak gazetemize köþe yazýsý
gönderen köþe yazarlarýmýz ücret almadan yazýlarýný yazmaktadýr.
Gazetemizde yayýnlanan tüm yazýlarýn yasal sorumluluðu yazarýna aittir.
Gazetemize gönderilen yada bizzat verilen yazý ve resimlerin
yayýnlanmasý ve geriye iade edilmesi zorunluluðu yoktur.
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EYLEM PLANI BAKANA SUNULDU

Milli Eðitim Müdürü Hasan
Baþyiðit beraberindeki heyet ile
birlikte Milli Eðitim Bakaný Ziya
Selçuk'u ziyaret ederek, Kütahya
Eðitim Vizyonu projesi hakkýnda
bilgiler verdi. Milli Eðitim Bakaný Ziya
Selçuk, Ýl Millî Eðitim Müdürlüðü

tarafýndan hazýrlanan Kütahya Eðitim
Vizyonu ile ilgili eylem planýný
kapsamlý bir þekilde incelemek ve
deðerlendirmek üzere Ýl Millî Eðitim
Müdürü Hasan Baþyiðit, Þube
Müdürü Ýsmail Güven, Dumlupýnar
Üniversitesi Eðitim Fakültesi Temel

Eðitim Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Metin
Demir, ARGE Birimi Öðretmenleri H.
Fatih Parlar ve Mevlüt Duran´ý
makamýnda kabul etti.
Ýl Millî Eðitim Müdürlüðü´nün
Kütahya Eðitim Vizyonu çerçevesinde
yürüttüðü veri madenciliði ve e-

MEVLANA
HAC ve UMRE MALZEMELERÝ

portföy çalýþmalarý ile diðer
faaliyetler hakkýnda bilgi alan Bakan
Ziya Selçuk, Ýl Millî Eðitim Müdürü
Hasan Baþyiðit ve projede emeði
geçenlere teþekkürlerini ileterek
yapýlan çalýþmalardan dolayý
memnuniyetlerini dile getirdi.

AYDIN
OSGB

AYDIN

Seccade Çeþitleri
Yazma,
Eþarp ve
Þal Çeþitleri
Ýhram,
Esans,
Kýna ve
Sürme Çeþitleri
Ferace
Pardüsü ve
Elbise Çeþitleri
Dini Kitaplar

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ VE ÝÞ SAÐLIÐI HÝZMETLERÝ
TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
TEL: 0.274 513 72 72 - 0.545 802 12 04
Fatih Mh. Yeni Cami Cd. Süleyman Sami Sk. No: 20/1 SÝMAV/KÜTAHYA

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ
BÝZÝM ÝÞÝMÝZ...
Ýþyeri Hekimliði hizmetleri
Ýþ Güvenliði hizmetleri
ÝSG ve Eðitim danýþmanlýk hizmetleri
Týbbi Laboratuvar hizmetleri
Ýþe giriþ ve periyodik muayene raporlarý
Aðýr ve tehlikeli iþlerde çalýþabilir raporlarý
Ýþyerinde rahatsýz olan iþçilerin muayene
ve reçetelerinin yazýlmasý
Ýþyeri risk analizi
Ýþyeri acil eylem planý
Çok sayýda uzman iþyeri doktoru ve
iþ güvenliði uzmaný ile

HÝZMETÝNÝZDEYÝZ...
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YILIN EN ÝYÝSÝ KÜTAHYA ÜLKÜ OCAKLARI
Kütahya Ülkü Ocaklarý, Türk Dünyasý
Hizmet Ödüllerinde 'Yýlýn en iyi ülkü ocaðý'
seçildi.
Bu yýl 5'incisi gerçekleþtirilen ve her
kullanýcýnýn 13 farklý kategori için bir kez oy
kullanabildiði Türk Dünyasý Hizmet
Ödüllerine layýk görülen kiþi ve kurumlarýn
ödülleri Esenler'deki Prof. Dr. Adem Baþtürk
Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle
verildi. Akademisyenden sporcuya,
yazardan sosyal medyaya kadar çok sayýda
kategoride yapýlan oylamaya baþta Türkiye
olmak üzere Avrupa'daki gurbetçi
vatandaþlarda yoðun ilgi göstermesi
sebebiyle binlerce oy kullanýldý. Kütahya'da
birçok sosyal sorumluluk projesi
gerçekleþtiren Kütahya Ülkü Ocaklarý
düzenlenen gecede 'Yýlýn En Ýyi Ülkü Ocaðý'
seçildi. MHP Kütahya Ýl Baþkaný Ferhan
Yýldýrým, “Bu anlamlý ödülü ilimize
kazandýrdýðý için ve baþarýlý çalýþmalarý
sebebiyle Ülkü Ocaklarý Baþkanýmýz Serdar
Akkoç Beyi ve yönetimini tebrik ediyorum”
dedi.

AÐIZDAN ALINAN NEFES, KRONÝK FARENJÝTÝ TETÝKLÝYOR!

Yutak dokularýnýn iltihabý ile meydana gelen farenjit; ateþ, boðaz
aðrýsý, kýzarýklýk ve yutma güçlüðüne yol açýyor. Hava kirliliði, sigara,
alkol, acýlý-baharatlý gýdalar vb. boðazý tahriþ eden etkenlerin farenjite
neden olduðunu belirten uzmanlar, burun týkanýklýðý nedeniyle sürekli
aðýzdan nefes almanýn, kronik farenjitte rol oynadýðýna dikkat çekti.

SATILIK TÝCARÝ ÝÞYERÝ

Eynal Kaplýcalarý Yolu Üzerinde
700 m2’si Kapalý, Toplam
1.000 m2 Ticari Ýþyeri
Sahibinden Satýlýktýr.

0 532 488 70 75
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Üsküdar Üniversitesi NPÝSTANBUL
Beyin Hastanesi Kulak Burun Boðaz
Uzmaný Prof. Dr. Murat Topak, farenjit
hastalýðý hakkýnda önemli
deðerlendirmelerde bulundu. “Farinks
(yutak) aðýz boþluðunun arkasýnda ve
yumuþak damaðýn gerisinde yer alan bir
bölge olup içinden gýdalar, sývýlar ve
hava geçmektedir. Yutma sýrasýnda katý
ve sývý gýdalar yutaktan yemek borusuna
ve oradan da mideye geçer” diyen Prof.
Dr. Murat Topak,
“Farenjit yutak dokularýnýn iltihabý olup; ateþ, boðaz aðrýsý, kýzarýklýk ve yutma
güçlüðü ile karakterizedir. Bademcik iltihaplarý da farenjitler arasýnda sayýlabilir. Tarif
edilen akut farenjit dýþýnda kronik farenjit olarak tanýmlanan bir hastalýk tablosu da
vardýr. Kronik farenjitte ateþ ya da kýrgýnlýk yoktur ancak yutkunma güçlüðü, gýcýk
öksürüðü, yanma, gerilme, yabancý cisim takýlmýþ gibi bir his ve boðazý sýk sýk
temizleme isteði vardýr” dedi.
Sürekli aðýzdan nefes alýyorsanýz, dikkat!
Enfeksiyonun da farenjitte bir etken olduðunu ifade eden Prof. Dr. Topak, “Hava
kirliliði, sigara içilmesi, alkol, acýlý baharatlý gýdalar, çok sýcak-soðuk yiyecek ve
içecekler de boðazý tahriþ eden etkenler olmakla beraber; burun týkanýklýðý nedeniyle
sürekli aðýzdan nefes almak, kronik farenjitte daha büyük bir rol oynar. Akut farenjit
sýk sýk tekrarlanýyorsa kronik farenjite dönüþebilir” uyarýsýnda bulundu.
Yetersiz uyku, farenjite neden olabilir!
Birçok mikroorganizmanýn farenjite neden olabileceðini kaydeden Prof. Dr. Murat
Topak, þu bilgileri verdi:“Eriþkin yaþ grubu farenjitlerinin %90'ý, çocuk yaþ grubu
farenjitlerinin ise %60-75'i viral etkenlerle ortaya çýkmaktadýr. Soðuk algýnlýðýna yol
açan virüsler üst solunum yollarýný etkilediði için farenjite de yol açabilirler. Tüm
tonsillofarenjitlerin %25'inden ise bakteriler sorumludur. Viral üst solunum yollarý
enfeksiyonlarýndaki risk faktörleri burada da söylenebilir. Bunlar: Kreþ, sýnýf vb.
kalabalýk ortamlar, sigara, beslenme yetersizliði, kronik hastalýklar, yetersiz uyku,
stres gibi faktörlerdir.Havasýz ortamlardan kaçýnýn, ellerinizi sabunla sýk sýk yýkayýn!
Farenjite yol açan mikroorganizmalar solunum yollarý ile bulaþýr. Bulaþma; damlacýk
enfeksiyonu (hasta olan kiþiden hapþýrýk ve öksürükle çevre ortama yayýlarak
havada mikropartiküllere yapýþarak orada asýlý kalýp daha sonra hasta olmayan
kiþiye solunum yolu ile bulaþmasý), direkt temas ve indirekt temas (hasta olan
kiþiden çevreye yayýlan ve eþyalarýn yüzeyinde bir süre canlý kalabilen
mikroorganizmalara temas ile bunlarýn burun, aðýz veya göze bulaþtýrýlmasý yolu) ile
olur. Korunmak için:
1.Bulaþma yollarýnýn göz önünde bulundurulmasý, 2.Hasta olan kiþiyle yakýn
temastan kaçýnýlmasý, 3.Havasýz ve kalabalýk ortamlarda bulunulmamasý,
4.Ellerin sýk sýk sabunla 20 saniye süre ile parmak aralarý ve bilekler dâhil olmak
üzere yýkanmasý, 5.Sigara içilmemesi, 6.Sigara dumanýna maruz kalýnmamasý,
7.Beslenmeye ve yeterli uyumaya dikkat edilmesi gerekir.”
Tedavide, pastillerin iyileþtirici etkisi bulunmuyor
Prof. Dr. Murat Topak, “Virüslerden kaynaklanan akut farenjitlerde antibiyotikler
kullanýlmaz. Ancak ciddi enfeksiyonlarda ya da baðýþýklýk sisteminin çok zayýf olduðu
durumlarda antibiyotik önerilebilir” diyerek, sözlerini þöyle tamamladý:
“Antibiyotiklerin yaný sýra, aðrý kesici-ateþ düþürücü ilaçlar, alerji düþünülen
hastalarda antihistaminikler, burun açýcý spreyler, öksürük kesiciler ve tuzlu
karbonatlý su ile aðýz gargaralarý kullanýlabilir. Pastiller genellikle faydasýzdýr.
Kronik farenjitin ise tedavisi oldukça zordur. Hem doktorun tedavi uygulamasý hem
de hastanýn bazý durumlara dikkat etmesi gerekmektedir. Ancak yine de kronik
farenjit çoðu zaman tam olarak ortadan kaldýrýlamaz.
Tedaviyi belirlemek için kronik farenjiti ortaya çýkaran baþka bir faktör olup olmadýðý
araþtýrýlmalýdýr. Eðer bulunursa önce onun tedavisi gerekir.
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SAÐLIK-SAÐLIK-SAÐLIK-SAÐLIK-

ANEMÝ NEDÝR?.. BELÝRTÝLERÝ NELERDÝR?
Demir eksikliði dünyada en çok görülen anemi yani kansýzlýk türüdür. Özellikle az
geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerde demir eksikliðine baðlý anemi oraný
yüksektir. Memorial Saðlýk Grubu Ýç Hastalýklarý Bölümü Uzmanlarý demir
eksikliði ve tedavisi hakkýnda bilgi verdi.
DEMÝR EKSÝKLÝÐÝ NEDÝR?
Toplumda kansýzlýk olarak bilinen demir eksikliði anemisi, kandaki kýrmýzý kan hücrelerinin
yapýsýnda oksijenin taþýnmasý ve bu hücrelerin kýrmýzý olmasýný saðlayan hemoglobin
miktarýnýn azalmasýdýr. Demir eksikliði, öncelikle mide ve baðýrsak kanseri olmak üzere pek
çok önemli hastalýðýn da belirtisi olabilir.
DEMÝR EKSÝKLÝÐÝ ANEMÝSÝNÝN BELÝRTÝLERÝ
Demir eksikliðine baðlý kansýzlýk bazý durumlarda belirti göstermez. Demir eksikliði rutin
saðlýk kontrollerinde yapýlan kan tahlillerinde teþhis edilebilir. Demir eksikliðinin belirtileri
arasýnda;
Cilt solgunluðu,/ Vücutta güçsüzlük, yorgunluk,/ Konsantrasyon bozukluðu,/ Baþ aðrýsý,/
Ellerde ve ayaklarda uyuþma,/ Sinirlilik hali,/ Kulaklarýn uðuldamasý,/ Dudaklarda çatlaklar
ve aðýz kenarýnda yaralar,/ Týrnaklarýn çabuk kýrýlmasý,/ Saçlarda dökülme sayýlabilir.
Demir eksikliðinin ileri derece belirtileri arasýnda; çarpýntý, toprak veya buz yeme,
yavaþlayan tiroit fonksiyonlarý ve huzursuz bacak sendromu gibi durumlar da görülür.
Çocuklarda demir eksikliði belirtilerinde ise karþýmýza çocuklarda yürüme-oturmakonuþmasýnda gecikme, öðrenmede güçlük ortaya çýkabilir.
DEMÝR EKSÝKLÝÐÝ NEDEN OLUR?
Demir eksikliðinin birçok nedeni vardýr. Kansýzlýk, demir, folik asit ve B12 vitamýni
eksikliðine baðlý olarak ortaya çýkar ve tedavi edilmediðinde büyük sorunlara neden olabilir.
Demir eksikliðinin nedenlerinden biri olan demirin yetersiz alýmý, yanlýþ diyet programlarý
nedeniyle yetersiz kalabilir. Ayrýca gebelik, emzirme, büyüme çaðýndaki çocuklar, düþük
doðum tartýlý ve erken doðan bebeklerde de demire olan ihtiyaç fazladýr.
Çocuklarýn anne sütü yerine demir desteði olmayan mamalarla beslenmesi, inek sütünde 1
yaþýndan önce geçilmesi, hazýr gýdalarla beslenme ve hayvansal gýdalarýn yeterli
alýnmamasý demir eksikliðine neden olabilir. Yetiþkinlerde demir eksikliðinin en belirgin
sebepleri ise; çay, kahve tüketiminin fazla olmasý, etin kavrularak ya da fýrýnda fazla
piþirilmesi ile sosis, salam gibi iþlenmiþ besinlerin sýk tüketilmesidir.
Bazý kiþilerde demir baðýrsak tarafýndan yeterince emilemez. Bu da demir eksikliðine
neden olan bir baþka etkendir. Kadýnlardaki aþýrý adet kanamasý, sýk ve fazla sayýda
doðum, düþükler, kürtaj yaptýrmýþ olmak, mide-baðýrsak sistemindeki iyi ya da kötü huylu
tümörler de demir eksikliðinin sebeplerindendir.
DEMÝR EKSÝKLÝÐÝNDE NE YEMELÝ, NE YEMEMELÝ?
“Demir eksikliði için ne yemeliyiz?” sorusu toplumda en çok merak edilen konulardan biridir.
Demir eksikliðinden korunmak için kayýsý, kuru baklagiller, taze sebze ve meyve bolca
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tüketilmelidir. Demir eksikliðinde ne yenmeli konusunda yapýlabilecek en
doðru davranýþlardan biri de C vitaminini sýk tüketmektir. Çünkü C vitamini
demirin baðýrsaklardan emilimini artýrýr.Demir eksikliðinde ne yenmemeli
sorusu da oldukça önemlidir. Kafeinli içecekler, süt ve kepek demir
emilimini azalttýðý için sýk tüketilmemelidir. Ayrýca B 12 vitamini alýmý da
demir eksikliðinde oldukça önemlidir. Çünkü B12 kýrmýzý kan hücrelerinin
kemik iliðinde üretilmesini saðlar ve kansýzlýða yol açabilir.
Demirin baðýrsaktan emilimini artýrmak için;
C vitamini demirin emilimini artýrýr. Bu nedenle yumurtayý portakal suyu
veya domatesle, köftenin yeþil salata ile tüketilmesi demirim emilimin
artýrmak açýsýndan önemlidir. Mayalý ekmekteki demir mayasýz ekmeðe
göre daha çok emilir. Ýyi piþmemiþ kuru baklagiller ya da kepek ekmeði
demirin emilimin azaltýr. Posalý gýdalarla beslenme demirin emilimini azaltýr.
Gýdalarý saklamakta kullandýðýmýz alüminyum, paslanmaz çelik ve teneke
de demirin emilimin azaltýr.
YEMEKLERLE ÇAY VE KAHVE TÜKETMEYÝN!
Demir eksikliðini önelemenin bir yolu da çay ve kahveyi yemek sýrasýnda
ya da hemen sonrasýndan tüketmemekten geçiyor. Çay ve kahveyi
mümkün olduðunca ara öðünlerde tüketmeye özen gösterin. Ayrýca çayý
açýk ve limonla birlikte tüketmekte fayda vardýr. DEMÝR EKSÝKLÝÐÝNDE NE
YEMELÝ, NE YEMEMELÝ?
“Demir eksikliði için ne yemeliyiz?” sorusu toplumda en çok merak edilen
konulardan biridir. Demir eksikliðinden korunmak için kayýsý, kuru
baklagiller, taze sebze ve meyve bolca tüketilmelidir. Demir eksikliðinde ne
yenmeli konusunda yapýlabilecek en doðru davranýþlardan biri de C
vitaminini sýk tüketmektir. Çünkü C vitamini demirin baðýrsaklardan
emilimini artýrýr.Demir eksikliðinde ne yenmemeli sorusu da oldukça
önemlidir. Kafeinli içecekler, süt ve kepek demir emilimini azalttýðý için sýk
tüketilmemelidir. Ayrýca B 12 vitamini alýmý da demir eksikliðinde oldukça
önemlidir. Çünkü B12 kýrmýzý kan hücrelerinin kemik iliðinde üretilmesini
saðlar ve kansýzlýða yol açabilir.
Demirin baðýrsaktan emilimini artýrmak için;
C vitamini demirin emilimini artýrýr. Bu nedenle yumurtayý portakal suyu
veya domatesle, köftenin yeþil salata ile tüketilmesi demirim emilimin
artýrmak açýsýndan önemlidir. Mayalý ekmekteki demir mayasýz ekmeðe
göre daha çok emilir. Ýyi piþmemiþ kuru baklagiller ya da kepek ekmeði
demirin emilimin azaltýr. Posalý gýdalarla beslenme demirin emilimini azaltýr.
Gýdalarý saklamakta kullandýðýmýz alüminyum, paslanmaz çelik ve teneke
de demirin emilimin azaltýr.
EN ÝYÝ DEMÝR KAYNAÐI BESÝNLER
Kuru kayýsý, kuru üzüm, kuru dut gibi kuru meyveler/ Yeþil yapraklý sebzeler
(ýspanak, pazý)/ Fýndýk, fýstýk ve susam/ Karaciðer, kýrmýzý et, tavuk ve balýk
eti/ Yumurta/ Pekmez ve üzüm/ Kuru baklagiller/ Yumurtayý portakal suyu
ile tüketin/ Baklagilleri etle piþirin/ Her öðünde mutlaka bol yeþillik tüketin.
Yumurta haþlama yerine kimi zaman menemen gibi piþirilip; yeþil,
kýrmýzýbiber, domates ve soðanla C vitamini kazandýrýldýðýnda, demirin
alýmýný artýrýlmýþ olur. Ispanak yanýna yoðurt ile tüketildiðinde demir emilimi
azalmaktadýr. Ispanaðýn yumurta ile piþirilmesi ise biyoyararlýlýðýný artýrýr.
Kurubaklagil ve tahýllý yemekler; yanýnda mutlaka bol maydanozlu, marullu,
domates ve limonlu salata ile tüketildiðinde, tahýl ve baklagillerin içindeki
demir daha fazla emilir. Ayrýca bu besinler kýyma, parça et ya da tavukla
piþirildiðinde demir alýmý artmaktadýr.
Demir eksikliði ileri boyutta olan kiþiler; süt, yoðurt ve ayran gibi kalsiyum
içeren gýdalarý yemeklerin yanýna deðil, ara öðünlerde tüketmelidir. Çünkü
kalsiyumun demirin emilimini yavaþlatma özelliði vardýr. Kahvaltýlarda 1- 2
tatlý kaþýðý kadar pekmez günlük demir ihtiyacýnýn çoðunu karþýlamaktadýr.
Özellikle keçiboynuzu pekmezi demir yüksek demir içerir. Ara öðünlerde;
kuru meyvelerden kayýsý, dut ve kuru üzüm, günlük demir alýmýna katkýda
bulunur.

ÇALIÞANLARIN EN ÇOK PARA KAZANDIÐI ÞEHÝRLER BELLÝ OLDU

Çalýþanlarýn en çok para kazandýðý
þehirler ve aylýk ortalama maaþlarý
belli olurken, en çok parayý Zürih'te
çalýþanlarýn kazandýðý görüldü.
Ajans Press'in Deutsche Bank
verilerinden ve medya
yansýmalarýndan derlediði bilgilere
göre, çalýþanlarýn en çok para

kazandýðý þehir Zürih olarak belirlendi.
Zürih'te çalýþanlarýn ortalama aylýk
geliri 5 bin 876 dolar olurken, onu 4
bin 817 dolar ile San Francisco ikinci
sýradan, 4 bin 304 dolar ile de New
York'un üçüncü sýradan izlediði
görüldü. Listede ilk on içerisinde yer
alan diðer þehirler ise sýrasýyla,

Sydney, Melbourne, Oslo, Singapur,
Kopenhag, Wellington ve Tokyo oldu.
Sýralamada Türkiye'den herhangi bir
þehrin yer almamasý ise dikkat çekti.
ITS Medya ve Ajans Press'in
gerçekleþtirdiði medya incelemesinde,
konuyla ilgili yazýlý basýna yansýyan
haber adetleri de belli oldu. Son bir yýl

içerisinde maaþ gelirleriyle alakalý
yazýlý basýna 47 bin 980 haberin
yansýdýðý tespit edildi. Özellikle yýl
sonlarýnda haber çýkýþlarýndaki artýþ
dikkat çekerken, asgari ücretin 27 bin
148 haberle gündemin en çok
konuþulan baþlýklarý arasýnda yer
aldýðý tespit edildi.
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DUVARLARI AÞAMADI! SUDOKU
SUDOKU BÝR AKIL OYUNUDUR!

Uzun yýllar Japonyayý kasýp kavurduktan sonra tüm dünyaya yayýlan
SUDOKU her biri dokuz kutuya bölünmüþ, dokuz büyük kareye, ilk
dokuz rakamý yerleþtirme sanatýdýr.

KOLAY

Hazyrlayan
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Polis, Kütahya'da Fatih Sultan Mehmet
Bulvarý üzerinde bir duvara defalarca çarpan
alkollü sürücüyü durdurularak iþlem yaptý.
Olay, akþam saatlerinde Fatih Sultan
Mehmet Bulvarýndaki Maliye binasý önünde
meydana geldi. Alkollü olduðu öðrenilen sürücü,
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maliye yanýndaki termik lokali duvarýna çarptý.
Geri geri çýkýp defalarca duvara çarpan sürücüyü
çevredeki vatandaþlarýn ihbarýyla olay yerine
gelen polis ekipleri durdurabildi. Polis, alkollü
sürücünün ehliyetine el koyarken, hurdaya
dönen otomobil emniyet otoparkýna çektirildi.
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MÝSAFÝR KALEM

Bir
a

BÝZÝM KÖYÜN
ÝMAMI

ný

Ýsmail GÖÇÜM
Gazeteci-Serbest Yazar
Bremen-ALMANYA

Sayfa 8’den devam
Goca Arifin Sali, Ballelen Hüsen, Kamilenin Amet, Kýymýn
Adem.
Bunlar, Hatýp Ýsmel'in hakkýndan gelemediði, bir türlü
disipline sokup dize getiremediði büyük çocuklardý. Bu
böyle kalsa neyse. Bu yaramaz çocuklar, peþlerine
taktýklarý kendilerinden küçük çocuklarý da dersten
ayarttýklarý için, bunlar sanki hocanýn can düþmanlarý
gibiydi.
Bu yüzden Hatýp Ýsmel, onlara zevkle dayak atardý. Ama
nafile onlar yine'de yapacaklarý yaramazlýklardan
vazgeçmezlerdi.
Hatýp hocanýn bu davranýþlarýna bir anlam bulmaya
çalýþan ben, adeta hocanýn karþýsýnda put gibi duran bir
kaç çocuktan biri idim. Kýþýn soðuðunda, çocuklara
dayak atarken terleyen bir insan düþünün!, sinirlenince,
delirmiþe dönen ve kendisinden geçen bir adam
düþünün!.
Çoðu hocanýn boyundan büyük bu Eþþek kadar
çocuklarý, eðitimsiz bir insanýn disipline etme düþüncesini
düþünün!.
Böyle bir ortamda, o kiþinin psikolojik yapýsýnýn, bir
piskopata dönüþemeyeceðini kim garanti edebilir!?.
***
1970 depreminde caminin minaresi tam orta yerinden
yýldýrým iþareti gibi zarar görür. Minarenin deprem sonrasý
zarar görmesi sonucu, çevresine ve camiye zarar
vereceði korkusundan, köylüler aralarýnda toplanýr ve
minarenin yýkýlmasýna karar verirler.Bu sýrada, caminin
minaresinin yýkýlmasýndan korkan köyküler, korkudan
camiye giremezler.
Bir gün bir kamyonun arkasýna baðlanan zincirlerle
minarenin bükülmüþ yerinden baðlanarak, -bir aðaç gibimeydana doðru devrilmesi için, kamyon ile çekmeye
çalýþýrlar.
Meydan eniþ aþaðý olmasýna raðmen, bir kamyonun
gücü minareyi devirmeye yetmez.Bu olmayýnca çevre
köylerden bir kamyon daha bulunur. Ýki kamyon arka
arkaya aþaðýya doðru patinaj yaparak çekerlerken, bu
kez; minarenin ayakta kalma gücü, iki arabanýn gücüne
dayanamaz ve büyük bir gürültü ile, ortalýðý toz bulutuna
boðarak yýkýlýr.
Minare yýkýlýr yýkýlmasýna ama, toz bulutuyla yýkýlma ayný
anda gerçekleþtiði için, önce ne olduðu anlaþýlmaz.Toz
bulutu daðýldýktan sonra, köylüleri þoke eden asýl gerçek
ortaya çýkar.Köylüler camiye doðru baktýklarýnda. Minare
yýkýlmamýþ, olduðu yere çökmüþtü. Minare, çökmeyle
birlikte, caminin çatýsýný da birlikte çökertmiþ ve bu durum
köylüleri gözyaþlarýna boðmuþtu.O günden sonra köyün
ne camisi, ne de minaresi kalmýþtý. Köylüler daha sonra,
köy odasýný hem cami, hem de köy odasý olarak
kullanmaya baþlarlar.
***

Deprem sonrasý köye uzmanlar gelir, uzun
tartýþmalar sonrasý, köyün baþka bir yere taþýnmasý
kararlaþtýrýlýr. Köylülerden bazýlarý, yeni
yapýlaþmanýn, devletin depreme dayanýklý betonarma tuðla yapýmý- binalar yerine, kolaycýlýðý
seçerek Prefabrik türü basit yapýlaþmayý seçtiðinden
dolayý, bu tür yapýlaþmaya karþý çýkarlar. Bunlarýn
baþýný çekenlerin içinde duvar ustasý babam da
vardý.
Plan ve parsellemenin yapýlmasýna raðmen, o
zamanlar köy kent türü bu planlamadan vazgeçilir.
Köyde, evleri tamamen yýkýlarak zarar görmüþ bir
kaç kiþinin zorunlu ihtiyacýna dayalý 3 adet prefabrik
baraka türü yapý yapýlarak, köyün tamamýnýn
taþýnma iþlemi böylece askýya alýnýr.
Depremden uzun zaman sonra, köyün büyük bir
bölümü, zamanla köyden 500 metre kadar uzaklýkta,
bulunan, Simav Bursa yolu kenarýndaki -eskiden
köyün harman yeri olarak kullanýlan- Alan ve
Çakmak tepesi denilen mevkiye, kendi imkanlarýyla,
kendi arazilerine inmiþler. Þimdi orayada da bir cami
yaptýrýlmýþ.
***
Köyün gençleri Ýstanbul, Ýzmir gibi büyük kentlere
göç ederken, bir bölümü de Simav kentine yerleþmiþ.
Köyün adý köleler köyü iken, Çýnarlýdere Köyü
olmuþ, köyün eski yerleþiminde ise, hala10 hane
kadar ev, 30 kadarda insan kalmýþ. Þimdi köye iki
katlý cami yaptýrýlmýþ ve kadrolu imamý bulunmakta.
Köyün eski imamý Hatýp Hoca, köye kadrolu imam
atandýktan sonra, Rençberciliðe geri dönmüþ, ondan
bir süre sonra da rahmetli olmuþ.Köyde, bir kaç
kadrolu imamýn deðiþmesi sonrasýnda, þimdiki
kadrolu imamý, neredeyse 20 yýlý aþkýndýr bu köyde
hizmetli olarak bulunmaktaymýþ. Köyün imamý köyde
kalan bir kaç insanla iç içe geçmiþ. Köyün ekilmeyen
-sahipli ama- gerçekte sahipsiz kalan tarlalarýný
sürüp, ekerek, çiftçilik yapmanýn yaný sýra, Holstein,
Mantafon inekleri ile sütçülük ve besicilik yaparak
köyde kalýcý bir düzen kurmuþ.
***
Annem, 8 Eylül 2017 tarihinde hakkýn rahmetine
kavuþtu. Vasiyeti üzerine köy mezarlýðýna, babamýn
yanýna gömülmeyi isteyince; Simav’dan konvoy
halinde -belediyeden tahsis edilen- cenaze aracý,
Aþevi aracý ve otobüslerle epey bir kalabalýk köye
geldik.
Kentten gelenler ve çevre mahalle ve köylerden
gelenler, erkekli, kadýnlý annemi sevenler, köydeki
evin çevresinde toplandý. Onu son yolculuðuna
uðurlamaya gelen kalabalýklarla, neredeyse köyün
sokaklarý doldu taþtý
Ölümü Cuma'ya denk geldiði için, cenazeden dolayý,
neredeyse yarým asýrý aþkýn bir süre sonra, tekrar
köyün camisine ayak basacaðým.
Bu vesile ile, annem için hem Cuma namazý, hem de
Mevlid ve hayýr bir arada yapýldý.
***
Camiye girmeden önce, caminin yan tarafýndaki
tuvaleti ziyaret etmek istedim. Dört kabinlik tuvalette;
hangi kabine girdimse; sularý akmýyor. Ortalýðý .ok ve
koku götürüyor. Ýyiki yemeðin yanýnda;
beraberimizde 500 cl lik Pet þiþe su
götürmüþüz.Bunlardan yararlanarak taharetlendik.
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Abdest alýp camiye gireceðiz. caminin alt giriþinde,
lavoba ve havuzlarý yaptýrýlmýþ.Burada sular akýyor,
fakat lavoba havuzlarýnýn akýntýlarý týkalý. Lavoba
havuzunda biriken su tiksinti uyandýracak boyutta.
Burada ben, köyün imamý adýna; gelen misafirlere
mahçup oldum. Bazý misafirlerin þikayetleri açýktan,
bazýlarýnýn þikayetleri kulaðýma eðilerek oluyordu.
Neyse fazla abartmayayým, köye eski halinden
büyük ve daha görkemli, içi çini ve mistik iþlemelerle
bezenmiþ, -içine Üç beþ yüz kiþilik cemaat alacakbir cami yapýlmýþ.
Fakat, köye köy demeye bin þahit lazým; çünkü,
camisi kent camileri ile baþ ölçüþecek bir yapýt.
***
Türkiye’nin neresinde bir köy görsem ve hangi köye
gitsem; dikkatimi çeken en görkemli yeri, iki minareli
camileri. Buradan, camiler hakkýnda baþka bir anlam
çýkardýðým düþünülmesin. Ben daha itinalý
davranarak; inançlardan önce insanlara önem
verdiðim için böyle düþünüyorum...
Burada benim þaþkýnlýðým daha da ileri, asýl dikkat
çekmek istediðim, insanlarýn iki yüzlülüðü
karþýsýndaki þaþkýnlýðýmdýr.
Asýl þaþkýnlýða gelince; Köylerin sokaklarýnýn pisliði.
Sokaklar, .ok kokusundan geçilmezken,Evlerin içleri,
altta kalan hayvanlarýn pisliðiyle kokarken, Camilerin
tuvaletleri .oktan girilmezken, görkemli camileri ile
övünmelerine olan þaþkýnlýðýmdýr.
Bütün bunlardan sonra, elbette insanlarýn inançlarýný
yerine getirdiði ve ibadet yaptýðý yerler çok çok
önemlidir.
Eðer, buralarý inanc merkezi ise, daha itinalý
korunmalý, temiz ve çekici olmalýdýr. Bu kesinlikle bu
þekilde olmalýdýr. Köyün imamý, caminin ruhani lideri;
bundan kesinlikle camini imamý sorumludur.
***
Sadece bununla mý?
Hocanýn asýl sorumlu olmak zorunda olduðu;
insanlarýn eðitimine yönelik çalýþmalarýdýr. Daha da
önemlisi; herþeyden önce hocalar pedoðojik eðitimli
olmalýdýr.
Yetlililere ve MEB'ýna sormak gerekir; hangi imam
dini eðitimin dýþýnda her hangi bir pedogojik eðitim
alýyor?.
Müslümanlar, islamý ve dini -kendilerinceanlatýrlarken mangalda kül býrakmayacak dilde
anlatýyorlar. En baþýnda da; "Temizlik imandan gelir"
diye övünüyorlar; Gerçekte böyle mi?
Ömürlerini geçirdikleri evleri, aþýndýrdýklarý sokaklarý.
Söyledikleri, inandýklarýnýn pratiði olmalý'ki; imandan
insan anlaþýlsýn..
Ýnananlarýn özel ve genel ibadet alanlarýnýn temizliði
ve görkemliði önem taþýmasý elbette gereklidir!.
Bu anlamda insan, temizliði ne zaman içeriden
dýþarýya doðru, yani önce beyinden, yani eðitimle
anlarsa'ki; mantýki açýdan da zaten bu böyledir.
Ýþte; insan, iman ve temizlik üçgeni, manevi açýdan;
o zaman anlamlý ve anlaþýlýrlýk taþýr.
***
Not:
Hikayede adý geçen isimler ve lakaplar yerel
konuþma dili ile yazýlmýþtýr.
Ýsmail Göçüm - 7 Ocak 2018

DÜNYANIN HAVASI EN TEMÝZ ÞEHRÝ HELSÝNKÝ OLDU
2019 yýlý itibarýyla havasý en temiz þehirler açýklanýrken,
dünyanýn havasý en temiz þehri Helsinki olarak görüldü.
Türkiye'den de dört þehrin havasý temiz þehirlerarasýnda yer almasý
dikkat çekti.
PRNet'in Numbeo verilerinden ve medya yansýmalarýndan
derlediði bilgilere göre, 2019 yýlý itibarýyla havasý en temiz þehir
Helsinki olarak görüldü. Helsinki 13,01 puanla listenin baþýna
yerleþirken, onu 13,95 ile Canberra ikinci sýradan, 14,73 ile de
Reykjavik üçüncü sýradan takip etti. Listeye Türkiye'den de dört
þehrin girdiði görülürken, ilk 100'ün içinde sadece bir þehrin olmasý
dikkat çekti. Böylelikle Türkiye'den Bursa sadece ilk 100'e girerken,
Ýzmir'in 158'inci, Ýstanbul'un
177'nci, Ankara'nýn ise 185'inci sýrada yer aldýðý saptandý.
Havasý en temiz þehirler sýralamasýnda ilk onda yer alan diðer
þehirler ise sýrasýyla, Wellington, Zürih, Victoria, Stockholm, Viyana,
Lüksemburg ve Ottawa oldu.
PRNet ve Ajans Press'in gerçekleþtirdiði medya araþtýrmasýnda
konu ile ilgili yazýlý basýna yansýyan haber adetleri de belli oldu.
Gerçekleþtirilen yazýlý basýn incelemesinde çevre kirliliði ile ilgili
2018 yýlýnda 19 bin 458 haber çýkýþý tespit edildi. 2019 yýlýnýn ilk 22
günlük diliminde ise çevre kirliliði hakkýnda bin 485 haberin
yansýma bulduðu görülürken, çevre kirliliði haberlerinin içerikleri
incelendiðinde ise, yeþil alan ve betonlaþma baþlýklarýnýn en çok
konuþulan içerikler içerisinde yer aldýðý tespit edildi.
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BÜTÜNER:
KAR VE
YAÐMUR
ÇÝFTÇÝMÝZÝN
YÜZÜNÜ
GÜLDÜRDÜ

Kadir
Bütüner

Simav Ziraat
Odasý Baþkaný
Kadir Bütüner,
son haftalarda
etkili olan kar
ve yaðmur
yaðýþlarýnýn
tarým alanlarý
ve çiftçiler için
önemli
olduðunu
bildirdi.

MÝSAFÝR KALEM
Bir
aný

Ýsmail GÖÇÜM
Gazeteci-Serbest Yazar
Bremen-ALMANYA

BÝZÝM KÖYÜN
ÝMAMI

Haber: Kemal Yalçýn
Simav merkez, 83 köy ve 6 beldedeki çiftçilerin
uzun süredir kar ve yaðmura hasret kaldýðýný
açýklayan Simav Ziraat Odasý Baþkaný Kadir
Bütüner, “Çiftçilerimiz son haftalarda yaþanan
yaðýþlara sevindi. Bereketin yaðdýðý ekili alanlar
tekrar filizlenecek. Uzun bir süredir kuraklýk
yaþanýnca yer yer bazý ekili alanlarda tohumlar
çürümeye yüz tutmuþtu. Ancak son yaðýþlar ekili
alanlara adeta ilaç gibi geldi. Bölgemizdeki bazý
çiftçilerimiz ise þer altý kaynaklarýnýn beslenmesi
açýsýndan yaðýþlarýn bir süre daha devam
etmesirden yana. Geçen yýla oranla bu yýl
yaðýþlar önemli derecede artýþ gösterse de
çiftçilerimiz bu ayýn sonuna kadar yaðmur hatta
kar bekliyor” dedi.

MÝLLET KAHVESÝ AÇILMAYI BEKLÝYOR
Belediye Baþkaný Süleyman Özkan'ýn
geçmiþi geleceðe taþýma adýna
Simav Belediyesi Kent müzesine
verdiði önem kadar Cumhuriyet
Caddesindeki eski polis ve jandarma
binasýna verdiði önem takdirle
karþýlanýyor.
Tarihi binanýn Millet Kahvesi olarak
yapýlan tadilat ve restorasyon
çalýþmasýnýn ardýndan hizmete
girmesi için önemli bir çalýþmanýn
kalmadýðý öðrenilirken, binanýn
dokusuna uygun ahþap mobilya ve
oturma guruplarýnýn
tamamlanmasýnýn beklendiði
Haber: Þerif Erel
öðrenildi.

OBEZÝTE AMELÝYATI YAPABÝLEN MERKEZLERDEN BÝRÝ DE KÜTAHYA
Kütahya Saðlýk Bilimleri
Üniversitesi Evliya Çelebi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi Genel
Cerrahi Uzmaný Doç. Dr. Faik
Yaylak konu hakkýnda
açýklamasýnda”Obezite Ameliyatý
Yapabilen Merkezlerden
Biriyiz”dedi.
Ýlk olarak 2012 yýlýnda Evliya
Çelebi Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesinde Genel Cerrahi
bölümünde Prof. Dr. Mustafa
Cem Algýn tarafýndan baþlatýlan
tüp mide ameliyatý; 2015 yýlýndan
itibaren ileri seviye laparoskopi
(kapalý) þeklinde Prof.Dr Mustafa
Cem Algýn, Doç. Dr. Faik Yaylak
ve Doç. Dr. Sezgin Zeren
tarafýndan Obezite ve Metabolik
Cerrahi tedavisinde baþarýyla
uygulandýðý açýklandý.
Son olarak 31 yaþýnda 130 kg
olan Oðuzhan Kara, Doç. Dr. Faik
Yaylak ve Doç. Dr. Sezgin Zeren
tarafýndan yaklaþýk 2 saat süren
bir operasyon ile saðlýklý bir
þekilde hastaneden taburcu
edildiði belirtildi.
Kütahya Saðlýk Bilimleri
Üniversitesi Evliya Çelebi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi Genel
Cerrahi Uzmaný Doç. Dr. Faik
Yaylak konu hakkýnda
açýklamalarda bulundu.
“Saðlýk Bakanýmýz Sayýn Dr.
Fahrettin Koca’nýn “Herkesin
yapabileceði bir ameliyat þekli

deðil. Artýk bu ameliyatý kimlerin
yapmasý gerektiðiyle ilgili kurallarý
belirliyoruz. Obezite ameliyatý
yapacak doktora tecrübe þartý
getiriyoruz.” Açýklamasýnda
olduðu gibi bizler 2012 yýlýndan
bu yana ileri seviye laporaskopi
(kapalý) ameliyatlarý için gerekli
alt yapý çalýþmalarýný
yapmaktayýz. Çok iyi bir þekilde
eðitimini aldýk. Þu anda da
Kütahya’mýzda Obezite
Merkezimizi kurmuþ
bulunmaktayýz. Günümüzün
hastalýðý olarak karþýmýza çýkan
Obezite için mücadele edilse de
her þeyi deneyip zayýflayamayan
hastalarýmýzý en son çare olarak
tüm tetkiklerini araþtýrýp
ameliyatlarýný gerçekleþtiriyoruz.
Böylece obezite ile beraber
geliþen diðer hastalýklarýndan da
kurtulmalarý mümkün olmaktadýr.
En son 31 yaþýndaki genç
arkadaþýmýz Oðuzhan Kara’ya
Tüp Mide (mide küçültme)
ameliyatýný Sezgin Hocam ve
tecrübeli ekibimiz ile birlikte 2
saat gibi bir sürede
gerçekleþtirdik. Hastalarýmýzý
ameliyattan sonra öylece
býrakmýyoruz. Diyetisyenler ile
birlikte kontrollü bir þekilde takip
ediyoruz. Genç arkadaþýmýz 8
günde 10 Kg vererek þimdiden
rahatladýðýný görüyoruz. Ýlerleyen
zamanlarda saðlýklý bir þekilde

tamamen fazla kilolarýndan
kurtulacaðýný bekliyoruz.”
Dr. Yaylak; Hastanede tüp mide
ameliyatýný yanýnda,
laporoskopik gastrik by-pass
ameliyatlarýnýn da baþarýlý bir
þekilde yapýldýðýný ifade etti.
Ameliyat olan Oðuzhan Kara ise;
“Öncelikle burada bu imkanlarý
saðlayan Ýdarecilerimize ve
Hekimlerimize teþekkür ederim.
Ben aslen Sivaslýyým, Antalya’da
doðup büyümüþ, 2006 yýlýndan
itibaren okul sebebiyle
Kütahya’da yaþayan biri olarak,
hiçbir zorlukla karþýlaþmadan bu
ameliyatýn burada olmasýndan
çok mutluyum. Hocalarýmýz ekip
ve görevliler iþlerinde gayet
baþarýlýlar. Hepsine teþekkür
ederim. Þimdiden 8 kilo verdim.
Fit olmaya hazýrým.” Dedi.

Benim çocukluðumda, köyümüzün orta yerinde, içi ahþap
iþlemeli camisi ve bitiþiðinde minaresi vardý. Caminin
karþýsýnda ise yine ahþap köy odasý ve altýnda misafirlerin
hayvanlarýný baðladýðý ahýr vardý.Köyün imamý Hatýp Ýsmel,
köylüler tarafýndan her haneye bir kile tahýl karþýlýðýnda imam
olarak görev yapardý. Hatýp Ýsmel, köyün imamlýðý yanýnda
kendi iþleriyle meþgul olurken, ayný zamanda da köyün
çocuklarýna din dersi de vermekle görevli idi.
O zamanlar, Ýlkokulu olmayan 30 hanelik bir köy. Her evde 10
yaþýn altýnda ortalama 2 çocuk düþünüldüðünde, toplam 60
çocuk. Bu çocuklar hemen hergün, arapça harfler, dualar ve
namaz sureleri öðrenmek için köy odasýnda toplanýrdý.
Hemen her evden ders almak için, hocaya gitmeyen çocuk
yoktu. Dersten kaçtýklarý için dayak yiyeceklerini bilen ve
yaþlarý 3 ile 10 arasýndaki çocuklar, köy odasýnda hocanýn
karþýsýna diz çökerek dizilirler. Hoca önden çekerek, hocanýn
söylediklerini çocuklarýn tekrarladýðý arapça harfleri
öðrenmeye çalýþýrlardý.
Bu çocuklar arasýnda ablam ve bende vardým. Ablam 8-9
yaþlarýnda, köyün çocuklarý arasýnda en iyi ezberi olan, ben
ise hemen hemen ablamýn kopyasý, 4-5 yaþýnda bir çocuk.
Hoca aðzýndan çýkan harfleri sýrasý ile örneðin:
"Elif" dediði zaman
Hep bir aðýzdan bütün çocuklar: "Elif"diye tekrar ederken,
aradan bazý cýrtlak ve peltek sesler çýkar, mesela elif yerine
dili dönmediði için:"Eyif" diyince diðer çoçuklarý gülme tutar.
Böylece, koro þeklinde söylenen aheng bozulur. Ahenk
bozulunca, bir þamata, gürültü; Hatýp hoca hemen bir
müdahale ile devreye girer ve gür sesi ile: "Sussssunnnn!"
diye baðýrarak,elindeki 3 metrelik gürgen deðneðini, bir
metrelik kollarýyla, karþýsýnda sýra halinde diz çökmüþ
çocuklara rast gele:"pat, küt" diye giriþirdi.
Hatýp hoca, böyle durumlarda çok çabuk sinirlenip, öfke ile
köpüren asabi bir kiþiliðe sahipti.
Oyun çaðýndaki her yaþtan çocuklarý bir odanýn içine
hapsedip, onlarý korku ile disipline etmek oldukça sabýr
gerektiren bir iþ. Bu iþ Pedogojik eðitim almýþ bir eðitmenin
bile baþedemeyeceði zor bir gerçek iken; sýradan bir din
eðitimi alan bir insanýn bu çocuklarla baþedemeyeceði temel
bir gerçektir. Çoðu oyun çaðýndaki bu çocuklar, böyle bir
ortamda ne derecede baþarýlý, sakin ve sabýrlý olacaðý yine
büyük bir soru iþaretidir.Köyde kýþ aylarýnda, küçük ve büyük
baþ hayvanlar ahýrlarda kapalý kaldýðý için 10 yaþ üzeri
çobanlýk yapan çocuklarda hocaya ders almaya gönderilince;
ortalýk tam bir curcunaya dönerdi.Bu kalabalýkta disiplin iyice
bozulur, büyük erkek çocuklarý odada zaptetmek iyice
zorlanýrdý. Çoðu, ceplerinde taþýdýklarý 'silahlarý' lastikli Sapan
ve depkeçli Patlangaç'larla, her fýrsatta sokaklara koþarlardý.
***
Evlerin arka kýsýmlarýndaki damlardan atýlan hayvan tersleri
ve evlerin abdestliklerindeki tuvaletlerden akan pisliklerle
birleþince, oralarda yýðýn halinde pislikler oluþurdu. Kýþ
soðuðunda yem arayan zavallý serçe kuþlarý buralarda
eþelenirlerdi. Köyün delikanlý yaþa gelmiþ çocuklarý, iþte
buralarda eþelenen kuþlarýn peþinde koþtururlarken buralarý
eðlenceye dönüþtürürlerdi. Tabi bu arada hocayý da, dersleri
de unuturlardý.Bu duruma el atan yine Hatýp hocadýr. Elinde
bir sopa, sokak sokak, pisliklerde serçe avlamakta olan
çocuklarýn peþinden koþtururdu. Hocayý gören çocuklar Çil
yavrusu gibi saða sola savrulup koþtururdu. Hoca eline
geçirdiði çocuða acýmaz 'çat, pat' giriþir, yakaladýklarýný önüne
katar, kaþþaða sokar gibi; doðru köy odasýna doldururdu.
Sokakta hýncýný alamayan hoca, topladýklarýný burada tekrar
sýra dayaðýndan geçirir, onlarý disipline etmeye çalýþýrdý. Hele
bunlar içinde öyle yaramaz çoçuklar vardý ki; bunlar; Goca
Ýzzetin Nazlým, Gara Üsen, Gasýnýn Adem, Rafetanýn Amed,
þekeranýn Marem, Fezulla dayýnýn Yakýp, Devamý sayfa 7’de

DÜZELTME: 25 Ocak 2019 Cuma tarihli gazetemizin birinci
sayfasýnda yayýnlanan “BELEDÝYE BAÞKANI SÜLEYMAN
ÖZKAN; “TARÝHÝMÝZE SAHÝP ÇIKTIK” baþlýklý haberimizde
Simav Belediyesi Kent Müzesine inceleme ziyaretinde bulunan
Bilecik Belediyesi Yaþayan Þehir Müzesi sorumlusunun adý
yanlýþlýkla Þeyma Çalbay olarak yer almýþtýr. Doðrusu
“Yurdanur Kýrlý”dýr. Düzeltiriz.

