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AsýI önemIi oIan
ve memIeketi
temeIinden yýkan,
haIkýný esir eden,
içerdeki
cephenin
suskunIuðudur.
Mustafa Kemal ATATÜRK

www.simavinsesigazetesi.com

SÝMAV, TARIMSAL DESTEK ZENGÝNÝ
Kaymakam
T.Çaðatay Halim

Simav Kaymakamý
Türker Çaðatay Halim,
geride býraktýðýmýz 2018
yýlýna iliþkin Simav açýsýndan
desteklemeleri deðerlendirdi.

Simav merkez, 6 belde ve 83 köyüne iliþkin ilçenin
2018 yýlý içinde devletten aldýðý tarýmsal desteklemeleri
alanlarýna göre deðerlendiren Kaymakam Türker
Çaðatay Halim, “6 belde de 83 köy ve bunlara baðlý 17
resmi baðlýda, yaklaþýk 38.000 vatandaþýmýz ilçemizin
kýrsalýnda yaþýyor. Bu vatandaþlarýmýzýn geçim kaynaðý
hayvancýlýk, ormancýlýk ve tarým. Hayvancýlýk faaliyeti
ilçe merkezinde de var. Tarým ve Orman Bakanlýðý,
geride kalan 2018 yýlýnda, Simav ilçesinde, 16 farklý
programda tarýmsal destekleme amacýyla ödeme yaptý.
Çiftçi sayýsýnýn en fazla olduðu program, 2.815 çiftçi ile
Mazot-Gübre-Toprak Analiz Desteklemesi oldu. 2017
yýlýnda doðan 10 bin 114 buzaðý için 3.581.300 TL
destek ödemesi yapýldý. Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme
Programý kapsamýnda ise % 50 hibe olarak 22 projeye
5.212.190 TL destek verildi. Genç Çiftçi projesinden ise
24 çiftçi yararlandý ve 720.000 TL destek aldý. 505
çiftçiye 943.000 TL küçükbaþ hayvan desteði saðlandý.
Sertifikalý tohum, sertifikalý fidan, manda, bombus arý,
çið süt, organik tarým baþlýklarýnda da destek verildi.

Ýlçemizde bu yýl toplam 14.434.000TL bakanlýkça
tarýmsal destek saðlandý” dedi.
Son olarak, Kütahya merkez ve ilçeleri baz
alýndýðýnda il genelinde en fazla büyükbaþ ve

küçükbaþ hayvan miktarýnýn Simav'da olduðuna
da dikkat çeken Kaymakam Halim, “Simav
ilçemizde 38.000 büyükbaþ, 60.000 koyun,
20.000 keçi var” diyerek sözlerini tamamladý.

KÜTAHYA VALÝLÝÐÝNDEN BASIN DUYURUSU
Son zamanlarda bazý basýn yayýn
organlarý ile sosyal medyada 2019
yýlýnda T.C. Kimlik Kartý, Pasaport
ve Sürücü Belgesi deðerli kâðýt ve
harç bedellerinde yüksek artýþlar
olacaðý, nüfus cüzdanlarýnýn 2019
yýlýndan itibaren geçerli
olmayacaðý, sürücü belgelerinin
yenilenmesi için saðlýk kurulu
raporu isteneceði ve bu nedenle
belgelerin deðiþtirilmesi gerektiði
þeklinde asýlsýz haberler çýktýðý
anlaþýlmýþtýr.
T.C. Kimlik Kartý, Pasaport ve

Sürücü Belgesi deðerli kâðýt ve
harç bedellerinin her yýl olduðu gibi
2019 yýlý içerisinde de yeniden
deðerleme oranýnda artýþ yapýlarak
güncelleneceði, halen kullanýlmakta
olan Nüfus cüzdanlarýnýn T.C. kimlik
kartý alýncaya kadar geçerli olduðu,
sürücü belgeleri için mevcut
uygulamada herhangi bir deðiþiklik
yapýlmadan yenileme iþlemlerine
devam edileceði, vatandaþlarýmýzýn
asýlsýz haberlere itibar etmemeleri
önem arz etmektedir.
Kamuoyuna saygýyla duyurulur.

BAKKALLAR ODASI BAÞKANINDAN “POÞET AÇIKLAMASI”
Simav Bakkallar Odasý Baþkaný Ramazan Iþýk, 1
Ocak 2019 tarihinden itibaren baþlatýlan ücretli
poþet uygulamasýna iliþkin gazetemize
açýklamada bulundu.
Market poþeti ücreti hakkýnda bilinmesi gerekenleri
gazetemiz aracýlýðýyla tüketicilere duyuran baþkan Iþýk,
“Hýþýr poþet diye adlandýrdýðýmýz atlet ve naylon torba

olarak kullanýlan poþetler kapsam dýþýnda ücretsizdir”
dedi.
Simav Bakkallar Odasý Baþkaný Ramazan Iþýk þöyle
devam etti, “Plastik poþetlerin ücretli olarak satýþý ile
ilgili Kanun Maddesi 01/01/2019 Salý gününden
itibaren uygulamaya geçti. Yalnýz ekmek, manav ve
þarküteri reyonlarýnda satýlan gýdalarýn hijyenini
saðlamak için kullanýlan çift kat kalýnlýðý 15 mikron ve
altýnda olan 50x35cm ebadýndan küçük, hýþýr poþet
diye adlandýrdýðýmýz atlet ve naylon torba olarak
kullanýlan poþetler kapsam dýþýnda ücretsizdir. Lakin
kasalarda, alýþveriþ sonrasý tüm alýþveriþ poþetlerini
toplu olarak bir büyük boy, markalý ve markasýz 15
mikron ve üzerindeki poþete koyan müþterilere 25 krþ
Haber: Þerif Erel
karþýlýðýnda poþet verilecektir”.

Simav Bakkallar Odasý Baþkaný
Ramazan Iþýk
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VALÝ DR. ÖMER TORAMAN: “UNESCO SÜRECÝNDE TÜM KÜTAHYA’YA GÖREV DÜÞÜYOR”

UNESCO 4. Koordinasyon Kurulu ve 2.
Yürütme Komitesi Toplantýlarý Kütahya Valisi
Dr. Ömer Toraman baþkanlýðýnda
gerçekleþtirildi.
Toplantýya, Vali Dr. Ömer Toraman’ýn yaný sýra
Kütahya Belediye Baþkan Vekili Ali Ýhsan Ertaþ,
Dumlupýnar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr.
Remzi Gören, Zafer Kalkýnma Ajansý (ZEKA) Genel
Sekreteri Veli Oðuz, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü
Zülkarni Yeldemez, KÜTSO Baþkan Vekili Hasan
Öncel, Kütahya Yatýrým Destek Ofisi Koordinatörü
Kutlu Eser, Çiniciler Odasý Baþkaný Sadýk Erilbaylý,
UNESCO Yaratýcý Þehirler Aðý Kütahya
Koordinatörleri Ýskender Cem Leblebici ve Hacer
Eriþ, ilgili kamu kurum ve kuruluþ temsilcileri ile
sanatçýlar katýldý.
“BÜYÜK BAÞARI”

UNESCO tarafýndan Zanaat ve Halk Sanatlarý
dalýnda “Yaratýcý Þehir” unvanýna layýk görülen
Kütahya'nýn dünyada 180, alanýnda ise 37 þehirden
biri olarak önemli bir baþarý elde ettiðini belirten Vali
Dr. Ömer Toraman, baþarýda emeði geçenlere
teþekkür etti.
“BU SORUMLULUÐU HERKES PAYLAÞMALI”
UNESCO Yaratýcý Þehirler Aðý ile birlikte Kütahya’nýn
sorumluluðunun arttýðýný ve UNESCO sürecinde
herkese görev düþtüðüne dikkat çeken Vali Dr.
Ömer Toraman, “Çok önemli bir mesafe kat edilmiþ
ancak bu tür unvanlar, vasýflar ve etiketler
beraberinde çok büyük sorumluluklar getiriyor. Bu
manada Kütahya üzerine büyük bir yük almýþ.
Dolayýsýyla burada hepimizin bu yükün aðýrlýðýný
hissetmemiz lazým. Bu bir süreç ve nihai hedef
deðil, tam aksine bir baþlangýç. Asýl bundan sonra
bir safha baþlýyor. Baþlangýçtan daha fazla bir gayret

ve çaba gerektiren bir sürecin içerisindeyiz. Burada
bütün þehre görev ve sorumluluk düþüyor. Bu
sorumluluðu herkesin paylaþmasý, omuzlamasý
gerekiyor ki Kütahya bunun üstesinden gelebilsin”
dedi.
Vali Dr. Ömer Toraman’ýn açýþ konuþmasý sonrasý
UNESCO Yaratýcý Þehirler Aðý Kütahya Koordinatörü
Ýskender Cem Leblebici iki toplantý arasýndaki
geliþmeler, geleceðe yönelik planlamalar hakkýnda
sunum eþliðinde bilgiler verdi.
UNESCO Yaratýcý Þehirler Aðý Kütahya Koordinatörü
Ýskender Cem Leblebici, UNESCO sürecine dair
bilgilerin yer aldýðý www.kutahyacreativecity.com
web sitesinin de faaliyete geçtiðini, web sitesinin
Türkçe, Ýngilizce ve Fransýzca dillerinde hizmet
verdiðini kaydetti.
Toplantý, görüþ ve önerilerin alýnmasýnýn ardýndan
sona erdi.

KÜTAHYA VALÝSÝNDEN

YENÝ YIL MESAJI

KÜTAHYALI POLÝS HAYATINI KAYBETTÝ

Ülkemiz ve dünyamýz için önemli
geliþmelerin yaþandýðý 2018 yýlýný geride
býrakýrken, 2019 yýlýna girmenin heyecaný
ve mutluluðu içerisindeyiz.

Antalya’nýn Manavgat ilçesinde teknenin alabora
olmasý sonucu Kütahyalý, Manavgat Emniyet
Müdürlügünde görevli polis memuru Nurettin
Özaydin (45) hayatini kaybetti.Yasamini yitiren
polis memuru için Manavgat Ilçe Emniyet
Müdürlügü ek binasi önünde tören düzenlendi.
Manavgat Emniyet Müdürlügü’nde görevli polis
memuru Nurettin Özaydin (45), arkadasi Mustafa
Yatagan ile birlikte 4 metrelik fiber tekneyle dün
balik avina çikmis, Manavgat ilçesinin Bogaz
mevkiinde kiyiya 300 metre mesafede tekne
alabora olmustu.Sahil Güvenlik Komutanligi
ekipleri tarafindan baygin halde sudan çikarilan
Özaydin ve Yatagan, ambulansla hastaneye
kaldirildilar. Kütahyali olan ve Manavgat Haber
Merkezi’nde görevli Nurettin Özaydin yapilan
müdahalelere ragmen hayatini kaybetti.
Özaydin’in cenazesi, Antalya Adli Tip
Kurumu’ndan alinarak görev yaptigi Manavgat
Emniyet Müdürlügü ek hizmet binasina getirildi.
Polis memurunun esi Nurten Özaydin, oglu Umut
Özaydin ve yakinlari törende güçlükle ayakta
durdu. Kur’an tilaveti ve yapilan dualarin
ardindan Özaydin’in cenazesi memleketi
Kütahya’ya ugurlandi.

Her yeni yýl beraberinde umutlarla ve yeni
baþlangýçlarla geliyor. Geçmiþin
muhasebesini yapýp, elde ettiðimiz bilgi
ve tecrübelerle ilimizin ve ülkemizin
geleceðine daha güvenle bakabilmesi için
2019 yýlýnda da gayret göstereceðiz.
Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip
Erdoðan’ýn vizyoner liderliðiyle, ülkemizle
birlikte Kütahya’mýzýn da geliþmesi,
kalkýnmasý ve refahýnýn artmasý için
2023, 2053 ve 2071 hedefleri
doðrultusunda çalýþacaðýz.
Bu vesileyle tüm dünyada barýþýn,
huzurun hakim olduðu bir yeni yýl
diliyorum. 2019 yýlýnýn ülkemize,
milletimize, tüm insanlýða, huzur, saðlýk,
mutluluk ve hayýrlar getirmesini temenni
ediyor, tüm hemþehrilerimin yeni yýlýný
kutluyorum.
Vali. Dr. Ömer Toraman
Kütahya Valisi

Simav,ýn Sesi

Kuruluþ:21 Eylül 1999
Kurucusu:Kamil Muþtu
(27 Ekim 1961)

SAHÝBÝ : Mehmet Adil TURGUT
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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ÝÞBÝRLÝÐÝ YAPACAKLAR

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý
(KUTSO) yönetimi ile bir araya gelen
Özel Kütahya Hastanesi Genel Müdürü
Hasan Hüsnü Altuntaþ, kurumlar arasý
iþbirliðinin önemine dikkat çekti.
Özel Kütahya Hastanesi yetkilileri,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý
(KUTSO) Yönetim Kuruluna nezaket
ziyaretinde bulundu.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný
Ýsmet Özotraç ile Yönetim Kurulu

Üyelerinin hazýr bulunduðu ziyarette,
Özel Kütahya Hastanesi Genel Müdürü
Hasan Hüsnü Altuntaþ, çalýþmalarý
hakkýnda bilgi sundu.
Hastanede yürütülen faaliyetler
ile planlanan proje ve çalýþmalara
iliþkin bilgi paylaþarak, KUTSO
heyetiyle görüþ alýþveriþinde bulundu.
Kütahya için de önem taþýyan saðlýk
sektöründe, projeler ve farkýndalýk
oluþturacak faaliyetler

gerçekleþtirilmesinin yararlý olacaðýný
belirtti. Ayrýca, iþ dünyasýný temsil
eden KUTSO ile iþbirliði yapýlmasýnýn
arzu edildiðini ifade ederek,
görüþmeden memnuniyet
duyulduðunu dile getirdi. KUTSO
Yönetim Kurulu Baþkaný Özotraç ise
KUTSO'nun kurumsal yapýsý ve
çalýþmalarýna iliþkin bilgi paylaþtý.
Kütahya'ya yeni yatýrýmlar kazandýrma
yönünde, paydaþ kurum ve

kuruluþlarla iþbirliði faaliyetleri
yürütüldüðünü ifade etti. Kütahya'da
gerçekleþtirilen yeni yatýrýmlarýn,
KUTSO tarafýndan sevinçle
karþýlandýðýný belirterek, þehrin
ekonomisine saðladýklarý katkýdan
dolayý, hastane yetkililerine teþekkür
etti. Özotraç'ýn, ziyaretten
memnuniyet duyulduðunu belirterek,
iyi dileklerini paylaþmasýnýn ardýndan,
ziyaret programý sona erdi.

ÞÝRKETÝNÝZÝN ÖMRÜ KAÇ YIL
Türkiye'de kurulan yeni
þirketlerinin yaþam sürelerine
bakýldýðýnda % 80'inin ilk 5 yýl içinde
iflas ettiði görülüyor.
Günümüzde deðiþen dünyanýn
gerekliliklerine ayak uyduramayan,
nakit akýþýný doðru yönetemeyen
þirketler ekonomik deðiþimlerden de
olumsuz etkilenerek yok oluyorlar.
Ýþ planlarýný sürekli yenileyen ve
çaðdaþ bir yönetim felsefesi
benimseyen þirketler ise kriz ve
deðiþimleri fýrsata çevirip yollarýna
emin adýmlarla devam edebiliyorlar.
Dünya ve Türkiye'deki þirket
iflaslarýnýn en önemli nedenlerinden
biri nakit akýþ problemleridir.
Büyük ve küçük ölçekli her

Kütahya Aile, Çalýþma ve Sosyal
Hizmetler Ýl Müdürlüðü bünyesinde
yapýlan Personeller Arasý Dart Turnuvasý
sona erdi.
Kütahya Aile, Çalýþma ve Sosyal
Hizmetler Ýl Müdürlüðü hizmet
binasýnda görev yapmakta olan
personeller arasýndaki birlik ve
beraberliði arttýrmak amacýyla
gerçekleþtirilen dart turnuvasý final
müsabakasý Huzurevi Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðünde
kalan Bayram Alan, Burhan Karatoprak
ve Halil Yýlmaz'da katýlým saðladý. Ýl
Müdürü Ömer Turan, Ýl Müdür
Yardýmcýlarý Halil Gök, Fatma Uz ve
müdürlükte görevli personellerin de
katýlýmýyla gerçekleþtirilen final maçýnda
Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon
Merkezi Müdürlüðümüzde kalan
Bayram Alan ile müdürlük personeli
Tayfun Eryýlmaz birinci oldu. Ýkili
ödüllerini Ýl Müdürü Turan'ýn elinden
aldý.

iþletme için önemli olan nakit akýþý
yönetimi ancak doðru þekilde
yapýldýðý takdirde uzun vadeli,
baþarýlý ve sürdürülebilir büyüme ile
karlýlýk söz konusu olabilmekte,
þirketlerin devamlýlýðý garanti altýna
alýnabilmektedir.
Þirketlerin baþarýsýzlýðýna genel
olarak baktýðýmýzda iþe baþlamadan
önceki planlama sürecine yeterince
özen göstermemeleri, ihtiyaçlarýn
farkýnda olmamalarý, detaylý fizibilite
yapmadan iþe baþlandýðý için
gerçekçi beklentilerinin oluþmamasý,
iþ modellerinin karlý ve sürdürülebilir
olmamasý ve en önemlisi nakit
akýþlarýný doðru yönetememeleri en
önemli nedenler olarak ön plana

çýkýyor.
Kamu Özel Ortaklýðý (PPP) ve
Proje Finansmaný Uzmaný ayný
zamanda Dinamo Danýþmanlýk
kurucusu olan Fatih Kuran: “Dünya
genelinde þirket ömürlerinin kýsaldýðý
konuþulsa da süreler bizimkilere göre
çok daha yüksek. Giriþimcilik
ruhumuzda var ama maalesef
yatýrýmcýlarýn çok fazla hesap
yapmadan ve iþe baþlamadan nakit
akýþýný düzenleme konusunda
yeterince bilgi sahibi olmadan yola
çýkmalarý ile eksik olduklarý konularda
danýþmanlýk almamalarý þirket
iflaslarýnda en önemli sorun.
Planlama yapmadan yola
çýkýldýðýndan proje yönetimi, finans,

faaliyet ve diðer alanlarda zafiyet
yaþanmasý kaçýnýlmazdýr” dedi.

DART TURNUVASI SONA ERDÝ
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KAVUNCU’DAN YÜKSELEN AKADEMÝSYENLERE TEBRÝK

Kütahya Saðlýk Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural
Kavuncu, unvanlarýnda yükselen
akademisyenleri makamýnda aðýrlayarak tebrik etti.
Kütahya Saðlýk Bilimleri
Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr.

Vural Kavuncu yakýn zamanda
doçentlik kadrosundan profesörlük
kadrosuna, doktor öðretim görevlisi
kadrosundan doçentlik kadrosuna
geçmeye hak kazanan akademisyenleri Rektörlük makamýnda konuk etti.
Kavuncu, “Üniversite Yönetim

Kurulu-muzca yapýlan
deðerlendirmeler sonucunda
akademik unvanda yüksel-meleri
uygun görülen Týp Fakültesi öðretim
üyelerimizden Prof. Dr. Nadi Keskin,
Prof. Dr. Fatih Özcura, Doç. Dr. Orhan
Özatik ve Doç. Dr. Sezgin Ze-ren'in

atamalarýný imzalamaktan mut-luluk
duydum. Kendilerine, ailelerine,
Üniversitemize ve ülkemize hayýrlý
olmasýný diliyor, akademik yaþamlarýnda baþarýlarýnýn devamýný diliyorum”
diyerek tebrik ederek, yeni
görevlerinde baþarýlar diledi.

CENAZEYE GÝDERKEN KAZA YAPTILAR
Emet'te cenazeye gitmek için yola çýkan özel
hastane çalýþanlarý buzlanan yolda kamyonetle
kafa kafaya çarpýþarak kaza yaptý.
Kaza, Çavdarhisar-Emet karayolu üzerinde
meydana geldi. Emet'teki bir cenaze törenine
gitmek için yola çýkan hastane çalýþanlarý
Çavdarhisar-Emet arasýndaki Çerte yol
ayrýmýnda, buzlanan yolda kamyonet ile kafa
kafaya çarpýþarak kaza yaptý. Kazada 1 kiþi
yaralanýrken yol trafiðe kapandý. Kazayý gören
diðer sürücülerin ihbarý üzerine gelen saðlýk
ekipleri, yaralý yolcuya ilk müdahaleyi yaptýktan
sonra ambulansla Çavdarhisar Devlet
Hastanesi götürdü.

ÖZEL ÝDAREDE ÝÞ SAÐLIÐI EÐÝTÝMÝ
Kütahya Ýl Özel idaresi ve bünyesinde bulunan
çalýþanlara iþ güvenliði uzmanlarý ve iþ yeri
hekimince temel iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimleri
verildi.
Ýþ Saðlýðý Güvenliði Kurulunun oluþturularak bu
kurula çalýþanlarýn katýlýmlarýný saðlamak amacýyla Ýþ
Saðlýðý Ve Güvenliði Kurullarý Hakkýnda Yönetmelik
kapsamýnca Kurum bünyesinde faaliyet gösteren iþ
kollarýnda ayrý ayrý çalýþan temsilci ve destek elemaný
atamasý yapýldý. Periyodik olarak yapýlan çalýþma ve
ortam gözetimlerinde tehlike ve riskler belirlenerek
risk analizi ve deðerlendirmesi tamamlandý. Acil
durumlar hakkýnda yönetmelik kapsamýnda
hazýrlanan Acil Durum Eylem planlarý da, Arama
Kurtarma Eðitimleri AFAD Ýl Müdürlüðünce yapýldý.
Yangýn eðitimleri ve yangýn tatbikatý ise Kütahya
Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðünce tamamlanarak ilk
yardým eðitimleri uzman personellerce verildi. Ýl
Saðlýk Müdürlüðünce sýnavlarý yapýlan katýlýmcýlara
belgeleri de verildi.
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2018 YILINDA GOOGLE’DA EN ÇOK BU BAÞLIKLAR ARANDI

2018 yýlýnda dünya genelinde
yapýlan Google aramalarýnda en çok
World Cup arandýðý görülürken,
Türkiye'nin genel arama kategorisinde
dolarý arattýðý saptandý.
PRNet'in Google Trends
verilerinden ve medya
yansýmalarýndan derlediði bilgilere
göre, bu yýl dünya genelinde en çok

aratýlan kelimenin World Cup olduðu
görüldü.
Bu durum Türkiye'de farklýlýk
gösterirken, Türklerin genel anlamda
en çok arattýðý kelime dolar olarak
saptandý. Kiþi bazýnda bakýldýðýnda ise
Türklerin en çok Mina Baþaran'ý
arattýðý görülürken, dizi baþlýðýnda Sen
Anlat Karadeniz, “Nasýl Yapýlýr?”

baþlýðýnda ise Ziron ilk sýrada yer aldý.
Ajans Press ve PRNet'in Google
Trends verilerinden derlediði baþlýklara
göre, genel aramalarda dolardan
sonra en çok aratýlan sözcüklerin; Soy
aðacý/ e-devlet, Dünya Kupasý, emüfredat, seçim sonuçlarý, bedelli
askerlik ve yeþil uzaylý olduðu
saptandý.

SAÐLIK-SAÐLIK-SAÐLIK-SAÐLIK-

“Kiþi” baþlýðýnda ise Mina
Baþaran'ýn ardýndan en çok Arda Öziri,
Ali Koç, Münir Özkul ve Cenk Tosun
aratýldý.
Dizi baþlýðýnda Sen Anlat
Karadeniz'in ardýndan en çok Çukur,
Ufak Tefek Cinayetler, Bir Zamanlar
Çukurova ve Erkenci Kuþ olarak
sýralandý.

ve dogru hazirlanarak uygun dozlarda tüketildiklerinde faydali olurlar.
Özellikle kronik bir rahatsizlik nedeniyle düzenli ilaç kullananlar bitki
çaylarina basvurmadan önce mutlaka doktoruna danismali” dedi.
BITKI ÇAYLARI KARANFIL, TARÇIN VE BALLA TATLANDIRILABILIR
Kis aylarinda en çok tercih edilen çaylarin ise basta ihlamur ve zencefil
olmak üzere kusburnu, elma, papatya çaylari gibi çaylarinin oldugunu
söyleyen Sibel Mumcu, “Çaylari tatlandirmak için limon, karanfil, tarçin, bal
gibi tatlandiricilar kullanilabilir” önerisinde bulunarak bitki çaylarinin
faydalarini söyle siraladi:
• Kusburnu, en çok C vitamini içeren meyvelerden biridir. Ayrica B
vitaminleri, potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum gibi mineraller ve
meyve asitleri içerir. C vitamini enfeksiyon ve soguk alginligina karsi
vücudu güçlendirir. B vitaminleri enerji metabolizmasini düzenler, içerdigi
meyve asitleri sindirim sistemine faydalidir.
• Ihlamur, güçlü antioksidan bilesikler içerir. Bu nedenle soguk alginligi,
nezle ve gribal enfeksiyonlarin destek tedavisinde tercih edilir. Ihlamur
çayinin buhari burun tikanikligini açar, sicak çayi ise bogaz agrisina ve
öksürüge iyi gelir. Ihlamura bal ve limon eklenebilir. Limon ile tüketildiginde
bagisiklik sistemini güçlendirir. Üsütmeden kaynaklanan öksürüge karsi iyi
gelir. Stresi azaltici etkisi bulunan ihlamur çayi, sinirleri yatistirir ve uykuya
geçisi kolaylastirir.

Kýþ çaylarý DOÐRU TÜKETÝLMELÝ...
Havalarýn sogumasiyla birlikte özellikle üst solunum yolu hastaliklari, soguk
alginligi, nezle ve grip gibi hastaliklarin görülme sikligi da artiyor. Kis aylarinda
bagisiklik sisteminin güçlendirilmesinin önemli. Diyetisyen Sibel Mumcu, bitki
çaylarinin tüketimi hakkinda uyarida bulundu.
BITKI ÇAYLARI FAYDALI
Üst solunum yolu hastaliklari, soguk alginligi, nezle ve grip gibi hastaliklardan
korunmak için bagisiklik sisteminin güçlü olmasi gerektigini hatirlatan Mumcu,
“Tedavide mutlaka uzman bir doktor takibi gerekirken, bagisiklik sistemini
güçlendirmek için destek de sarttir. Bunun için ise yeterli ve dengeli beslenme
düzeni esastir. Beslenmeye ek olarak bitki çayi tüketimi de bagisikligin
güçlendirilmesine katki saglar” dedi.
BITKI ÇAYLARI DOGRU TÜKETILDIGINDE FAYDALI
Bitki çaylarinin amacina göre dogu bitkilerin kullanilarak hazirlanmasinin önemli
oldugunu belirten Saglikli Yasam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “Çünkü
biliyoruz ki bitkilerin dogal yapisinda, yararli oldugu kadar zararli bilesikler de var
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OTOMOBÝL MARKETE DALDI!
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

Þerif Erel
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Atatürk Bulvarý üzerinde buzlanan yolda
kontrolden çýkan otomobil markete daldý. Sürücü
olayýn ardýndan aracýný býrakýp kaçtý.
Kaza, gece saatlerinde Kütahya'da Atatürk
Bulvarý Erdoðan Atasoy Caddesi giriþinde
meydana geldi.
Sürücüsü belirlenemeyen otomobil merkez
istikametinden Eskiþehir istikametine gittiði
esnada buzlanan yolda kontrolden çýkýp kayarak
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köþe baþýndaki marketin kafeterya bölümüne
daldý. Alkollü olduðu tahmin edilen sürücü
kazanýn ardýndan olay yerinden yaya olarak
uzaklaþtý. Ýhbar üzerine olay yerine gelen trafik
polisleri, sürücüsü olmayan otomobili kurtarýcý ile
çektirerek tedbir amaçlý emniyet otoparkýna
götürdü. Kazada ölen yada yaralanan olmazken,
iþ yeri sahibi kazaya sebebiyet veren sürücüden
þikayetçi oldu.
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TANITIMDAKÝ EKSÝKLÝK YÝNE GÜN YÜZÜNE ÇIKTI!
Kim Milyoner Olmak Ýster yarýþmasýnda çýkan Kütahya sorusuna
seyircilerin yanlýþ cevap vermesi Kütahya'nýn tanýtýmda yaþadýðý
eksikliði bir kere daha gözler önüne serdi.
Kim Milyoner Olmak Ýster yarýþmasýnda çýkan Kütahya sorusuna seyircilerin yanlýþ
cevap vermesi Kütahya'nýn tanýtýmda yaþadýðý eksikliði bir kere daha gözler önüne
serdi.
Atv'nin en çok kazandýran bilgi yarýþmasý Kim Milyoner Olmak Ýster yarýþmasýnýn
795. bölümünde bir yarýþmacýya Kütahya ile ilgili soru soruldu. 7 bin 500 lira
deðerindeki 'Çavdarhisar Aizonai Antik Kenti'ni gördükten sonra Domaniç Ormanlarýnda
geziyorsanýz hangi ildesinizdir?' sorusunda yarýþmacý seyirci jokerini kullandý. Eþine az
rastlanýr bir durumun yaþandýðý yarýþmada seyircilerin yüzde 45'inin Balýkesir þýkkýný
seçmesi ve soruya yanlýþ cevap vermesi bölüme damga vurdu. Seyircilerin soruya
yanlýþ cevap vermesi Kütahya kamuoyunda ve sosyal medyada, þehrin yaþadýðý tanýtým
eksikliðini bir kere daha gözler önüne sererken, yarýþmacý seyircileri dinlemeyerek
doðru cevap olan Kütahya'yý seçti. Yarýþmanýn ardýndan sosyal medya geniþ yanký
uyandýran olaya Kütahyalý siyasetçilerde dahil olurken, tanýtým eksikliðinin bir an önce
giderilmesi gerektiðini ve bunun için çalýþmalar yapacaklarýný dile getirdiler.

MEVLANA
HAC ve UMRE MALZEMELERÝ

Nitelikli cinsel taciz suçundan 7 yýl kesinleþmiþ hapis cezasý ile
aranan þüpheli kaldýðý apart dairesinde yakalandý.
Kütahya'da nitelikli cinsel taciz suçundan kesinleþmiþ hapis cezasý
ile aranan bir kiþi yakalandý. Saray Mahallesinde bulunan günlük
apartta kalmaya giden M.K.'nýn polisin kimlik bildirimi sistemine
kayýt edildiði esnada arandýðý anlaþýldý. Aparta operasyon
düzenleyen Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri nitelikli cinsel taciz
suçundan kesinleþmiþ 7 yýl hapis cezasý ile aranan M.K.'yý
gözaltýna alarak emniyet müdürlüðüne götürdü. Emniyet
Müdürlüðündeki iþlemlerinin ardýndan tutuklanan M.K. Kütahya E
tipi Kapalý ve Açýk Cezaevine teslim edildi.

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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UZMAN DOKTOR SEVEN:

SÝMAV SAÐLIK HÝZMETLERÝ MYO'YA

SOLUNUM YOLU ENFEKSÝYONLARDAN 9 ÖÐRETÝM GÖREVLÝSÝ ALINIYOR
KORUNMANIN YOLLARI VAR
Havalarýn soðumasý solunum
yolu enfeksiyonlarýnýn
görülme sýklýðýný artýrýyor.
Solunum yolunu etkileyen
hastalýklar kapalý ortamlarda
hýzla yayýlabiliyor; nefes
darlýðý, balgam ve öksürük gibi
belirtilerle kiþinin
yaþam kalitesini olumsuz
etkiliyor. Belirtileri, sýklýkla
griple karýþtýrýlan üst solunum
yolu enfeksiyonlarý
ihmal edildiðinde ciddi
rahatsýzlýklara yol açabiliyor.

AK Parti Simav Ýlçe Baþkaný
Ecz. Ahmet Kulat, geride kalan
2018 yýlýnýn Simav adýna en güzel
geliþmelerinden birisini yýlýn son
günü yaþadýklarýný bildirdi.

Dahiliye Uzmaný Dr. Þeref Seven

Doç. Dr. Ýsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi uzman doktorlarýndan
Dahiliye Mütehassýsý Dr. Þeref Seven, konuyla ilgili olarak gazetemize
bilgi aktarýp uyarýlarda bulundu. Dr.Seven, Simav ve çevresinin son
günlerde tarihinin en soðuk dönemlerinden birisini daha yaþadýðýný,
geceleri -14'lere kadar ýsý düþmelerinin oluþtuðunu belirterek kýþ
mevsiminde en sýk görülen hastalýklarla ilgili alýnmasý gereken önlemler
hakkýnda bilgi verdi.
*Astým hastalarý daha dikkatli olmalý!
Havadaki ýsý deðiþimi, viral ve bakteriyel enfeksiyonlarýn ortaya
çýkmasýný kolaylaþtýrýr. Özellikle astým ve solunum yolu alerjisi olan
kiþilerin her türlü solunum yolu enfeksiyonlarýna karþý alerjisi olmayan
kiþilere göre çok daha fazla dikkat etmesi gerekir. Çünkü bu kiþiler gribe
daha kolay yakalanabilir.
Grip, mevcut alerjileri tetikler ve kiþi hem grip hem de alerji ile mücadele
etmek durumunda kaldýðý için vücudun savunma sistemi düþer.
Savunma sistemindeki zayýflama, hastalýðýn daha geç iyileþmesine ve
daha fazla ilaç kullanýmýna neden olduðundan kronikleþme durumunda
yaþam kayýplarýna bile yol açabilir.
*Alerjik hastalýklar da tetiklenebilir
Kýþ mevsiminde grip, sinüzit, larenjit, bronþit ve zatürre gibi alt ve üst
solunum yolu enfeksiyonlarý sýklýkla görülür. Solunum yolu
enfeksiyonlarýnda halsizlik, kýrgýnlýk, boðaz aðrýsý, hapþýrma, öksürük,
ateþ, burun akýntýsý gibi belirtiler ortaya çýkar. Simav'da yaþadýðýmýz þu
soðuk günlerde gördüðümüz alerjiler de benzer belirtilerle ortaya
çýkabilir.
Yaðýþlara baðlý olarak nem oranýn artmasý alerjik hastalýklarý tetikler.
Alerjik bünyesi olan kiþilerin mümkün olduðunca açýk havada vakit
geçirmemesi ve özellikle ormanlýk, çimenlik, aðaçlarýn bol olduðu
yerlerde uzun süre bulunmamasý önerilir.
*Enfeksiyona karþý yeterli su tüketimi
Vücut direncini yüksek tutmanýn en önemli yollarýndan biri de dengeli
beslenmedir. Öðünler atlanmadan karbonhidrat ve protein dengesi
gözetilerek beslenme düzeni ayarlanmalýdýr. Özellikle taze meyve ve
sebze tüketimine önem verilmelidir.
Ayrýca günde ortalama 2,5 litre su tüketilmelidir. Toksin atýmýný ve
vücudu canlandýrmak için hayati önem taþýyan su, solunum yolunun
nemli kalmasýný da saðlar. Solunum yolunda oluþan kuruma,
enfeksiyonlara zemin hazýrlamaktadýr.
*3 gün geçmeyen ateþ varsa…
Kýþ aylarýnda sýklýkla görülen grip tedavi edilmediðinde hýzla alt solunum
yollarýna ilerleyerek virüse baðlý zatürreye neden olabilir. Griple
karýþtýrýlýp tedavisinde geç kalýndýðý zaman da zatürre hayati tehlike
yaratabilir. 3 gün geçmeyen yüksek ateþ ve durum bozukluðu da
zatürrenin en önemli belirtileri arasýndadýr.
*Açýk havada vakit geçirmek önemli
Havalar soðuk olsa da açýk havada zaman geçirmek hem güneþten
daha fazla yararlanmaya, hem de mevsimsel depresyondan korunmaya
yardýmcý olur. Çünkü bazý hormonlar, bu mevsimde güneþin azalmasýyla
birlikte daha çok salgýlanýr. Bu da kiþiyi daha depresif bir duygu
durumuna sokar. Ancak özellikle solunum yolu alerjisi olan kiþilerin
çevresel faktörlere karþý kendilerini korumalarý da önem taþýmaktadýr.
*Solunum yolu enfeksiyonlarýndan korunmak için bu önerileri
dikkate alýn:
-Vücut direncini güçlendirmek için balýk, süt, yumurta, kýrmýzý ve beyaz
et gibi proteinden zengin gýdalarýn tüketin.
-Yeþil yapraklý mevsim sebzeleri, süt ve yoðurt gibi kalsiyum aðýrlýklý
besinleri sofradan eksik etmeyin.
-Depolarda bekletilmiþ ve dondurulmuþ gýdalardan mümkün olduðu
kadar uzak durun.
-Mevsimine uygun meyve-sebzeleri yiyin.
-Baðýþýklýk sistemini kuvvetlendirmek için vitamin ve mineral takviyeleri
alýn.-Günde en az 6-7 saat uyumaya çalýþýn.
-Gün içinde fýrsat buldukça açýk havada temiz havadan ve güneþten
faydalanýn.
-Hava þartlarýna uygun kýyafet seçin, ýsý deðiþimlerinin olduðu süreçte ne
çok kalýn ne de çok ince giyinin.
-Sonbahar aylarýnýn baþýnda grip ve zatürre aþýsý yaptýrýn.
-Ellerinizi sýk sýk yýkayýn.
-Grip ya da soðuk algýnlýðý geçiren kiþilerle temastan kendinizi koruyun.
-Sýk dokunulan eþyalarý sürekli temizleyin.
-Ev iþyeri gibi uzun süre zaman geçirilen ortamlarý havalandýrýn.
-Kalabalýk ortamlardan mümkün olduðunca uzak durun. Haber: Þerif Erel

AK Parti Simav Ýlçe Baþkaný
Ecz. Ahmet Kulat

Gazetemize açýklamada bulunarak
Kütahya'da yeni kurulan ve Simav Saðlýk
Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunun baðlý
olduðu Kütahya Saðlýk Bilimleri Üniversitesi
Rektörlüðünün Simav için 9 adet öðretim
görevlisi ilanýna çýktýðýný müjdeleyen baþkan
Kulat, “2018 yýlýnýn son gününü Simav'ýmýz
adýna müjdeli ve güzel bir haber ile
kapatmanýn mutluluðunu yaþadýk. Kütahya
Saðlýk Bilimleri Üniversitesi Simav Saðlýk
Meslek Yüksek Okulu için bugün 9 adet
öðretim görevlisi alým ilanýna çýktý.Mevcut 5
tane olan öðretim görevli kadrosu bu
sayede 3 katýna çýkmýþ olacak ve açýk olan
bölümlerimize öðrenci alýmýna baþlanacak.
Simav'ýn vazgeçilmezi olarak gördüðümüz
ve çok yoðun emek harcadýðýmýz bu
çalýþmanýn meyvesini almak bizleri ziyadesi
ile memnun etti. Simav Saðlýk Hizmetleri
MYO'nun öðretim görevlisi kadrosunun ciddi
anlamda güçlenmesini saðlayan bu ilanda
emeði olan baþta Rektörümüz Prof.Dr.Vural
Kavuncu, AK Parti Ýl Baþkaný Ali Çetinbaþ
ve AK Parti Kütahya Milletvekillerimize
teþekkür ediyor, bu öðretim görevlisi
alýmýnýn ilçemiz ve eðitim camiamýz için
hayýrlý olmasýný diliyorum” dedi.

DÜNYAYI PAYLAÞTIKLARIMIZI TANIYORLAR

Geleceðimizin teminatý, yarýnlarýmýzýn
büyüðü ve umudu olan minik öðrenciler
hayatý tanýmanýn yaný sýra yaþadýðýmýz
dünyayý paylaþtýðýmýz hayvanlarý da
tanýma adýna önemli bir projeye imza
atýyorlar.
Þeref Kolejinin anasýnýflarýnda eðitim ve
öðretim gören minik öðrenciler, okul
idaresinin ve sýnýf öðretmenlerinin
hazýrladýðý projeye baðlý kalarak 100
günde 100 hayvaný tanýyýp tanýtacaklar.
Projeye göre; minik öðrenciler eðitim ve
öðretim için Þeref Kolejine her
geldiklerinde her gün için tanýtýmý
yapýlacak ve seçilen hayvanla ilgili
olarak ailelerinin katkýsýyla bir sunum

gerçekleþtirecek. Tanýtýmý yapýlan
hayvanýn daha iyi bilinmesi açýsýndan
çok yönlü olarak ele alýnacak olan
tanýtýmda öðrenciler sunumu hazýrlayan
arkadaþlarýna sorular da yönetebiliyor.
Bu sayede hayvanlarý tanýma yanýnda
her sunum yapan öðrencinin kendisiyle
ilgili özgüvenini pekiþtirme, anlatýp,
konuþma ve soru sorma becerilerinin de
geliþmesi planlanýyor. Hayvanlarý tanýma
programýnýn 100.günü ise tam bir þölenle
sona erecek. Okul yönetimi, öðretmenler
ve 100 günde 100 hayvaný öðrenip
onlarla ilgili bilgi sahibi olan minik
öðrenciler þahane bir eðlence partisinde
bir araya gelecekler. Haber: Kemal Yalçýn

