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Mustafa Kemal ATATÜRK

Bana 
        Göre

Mustafa ArýgümüþUmudun umutsuzluðu

Hayatta 
en 
hakiki 
mürþit,
ilimdir.

Son yýllarda her Aralýk sonunda yaþanan yýl ve 
yaþanacak yeni yýlla ilgili bir þeyler yazmak özetler 
çýkarmak isterim.
Ama inanýn yaklaþýk 10 yýldýr bahsedecek güzel þeyler 
bulmakta zorlanýr hale geldim.
Çünkü büyüklerimizin de dediði gibi “Gelen yýl, giden 
yýlý aratýr” oldu.
***
Elbette biten yýl içinde güzellikler yaþanmadý deðil. 
En büyük güzelliðin yeni bir yýla ulaþabilmek 
olduðuna göre herkesin saðlýk ve güzellikler içinde 
yeni yýla ulaþmalarý en büyük temennimdir.
Ama ne hikmetse nefis; daha güzelini, daha sorunsuz 
yýlý, umduklarýmýza, isteklerimize, özlemlerimize 
kavuþmayý daha fazla istiyor.
Param, pulum, arabam, evim olsun derken o 
günlerden bu günlere “Artýk benim de iþim olsun” 
diyenlerin çoðaldýðýný görmek ne acý.
***
Kahveler, lokaller, sokaklar, caddeler iþsiz gençlerle ve 
bu gidiþte geleceðin iþsiz adaylarýyla dolu.
Onursuz deðiller ama iþ de bulamýyorlar.
Ailelerine yük olmak, babanýn, çaktýrmadan annenin 
verdiði harçlýklarla günleri yaþamak gençlerimiz için 
elbette kolay deðil.
Çok eskiden ilkokul mezunu, daha sonra ortaokul, 
sonrasýnda lise ve günümüzde de üniversite mezunu 
olmanýn önemli oluþu çoktan geride kalýrken bu 
önemsizliði yaþayarak gören, görmeye de devam 
eden bir kuþaktaným. Devamý sayfa 2’de

Kütahya ilçe ve beldelerinde görev yapan AK Partili Belediye Baþkanlarý, 
Ýstiþare ve Deðerlendirme Toplantýsýný Gediz Belediye Baþkaný 
Muharrem Akçadurak'ýn ev sahipliðinde gerçekleþtirdi.
Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Baþkan Yardýmcýsý ve ayný 
zamanda Bilecik Milletvekili olan Selim Yaðcý baþkanlýðýnda  yapýlan “AK 
Parti Belediye Baþkanlarý Ýstiþare ve Deðerlendirme Toplantýsý”nda 
Simav Belediye Baþkaný Av. Adil Biçer ile birlikte Simav'ýn AK Partili 
belediyeye sahip Çitgöl, Kuþu, Akdað, Demirciköy ve Naþa belediye 
baþkanlarý da yer aldý.

AK PARTÝLÝ BELEDÝYE BAÞKANLARI 

GEDÝZ'DE TOPLANDI

Haber: Kemal Yalçýn

GÖREV ADAMI DOÇ. DR. ÖZALP

Simav'a komþu ilçelerden Þaphane'de 
bulunan Þaphane Meslek Yüksek 
Okulu Müdürü hemþerimiz Doç. Dr. 
Murat Özalp'i Þaphane Tayyar Emre 
Mahmutoðlu ziyaret etti. 

Kaymakam Mahmutoðlu'na yöneticisi 
olduðu Meslek Yüksek Okuluna iliþkin 
bölümler, personel ve öðrenci sayýlarýna 
iliþkin bilgi veren hemþerimiz Doç. Dr. 
Murat Özalp, Kütahya Dumlupýnar 
Üniversitesi içinde birden fazla görevi 
üstlenen ender öðretim üyelerinden birisi 
olarak gösteriliyor.
Kütahya Dumlupýnar Üniversitesine baðlý 
Simav Teknoloji Fakültesi Aðaç Ýþleri 

Endüstri Mühendisliðindeki görevi yaný 
sýra Þaphane Meslek Yüksekokulu 
Müdürü olan Doç. Dr. Özalp ayný 
zamanda Dumlupýnar Üniversitesinde 
Þaphane Meslek Yüksek Okulu'nun 
senato temsilciliðini de yerine getiriyor.
Bu görevlerinin yaný sýra Kütahya 
Dumlupýnar Üniversitesi Kalite 
Komisyonunda Komisyon Üyesi, Simav 
Teknoloji Fakültesi Senato Temsilcisi, 
ÖSYM (Ölçme, Seçme Ve Yerleþtirme 
Merkezi Baþkanlýðý) Simav Sýnav 
Koordinatörü olan Özalp, Dumlupýnar 
Üniversitesine baðlý Simav Teknoloji 
Fakültesinde Dekan Yardýmcýsý olarak da 
görevini sürdürüyor.

***

Murat Özalp
Tayyar Emre 
Mahmutoðlu

Haber: Þerif Erel

Simav'ýn doða harikasý 1450 rakýmlý Gölcük 
Mesire Alaný, her mevsimde olduðu gibi kýþ 
mevsiminde de cazibesini koruyor. Geride 
kalan Kasým ayýnýn son günlerinde ilk kar 
yaðýþý ile karþý karþýya kalan Gölcük, 2019 
yýlýnýn son günlerinde yaðan karlarla 
cazibesini daha da artýrdý.
Krater gölün çevresi ve çam aðaçlarý 
karlarla kaplanýrken, hem doða fotoðrafý 
tutkunlarý hem de kýþ gezisi yapmak 
isteyenlere gün doðdu.
Eynal kaplýcalarýnda konaklayan termal 
turizmin konuklarýnýn da ilgisini çeken 
Gölcük'e vatandaþlar tarafýndan kýþ ve dað 
turizmine iliþkin tesisler yapýlmasý isteniyor. 
Geçtiðimiz Pazar günü araçlarýyla Gölcük 
turu atmaya gelen birçok Simavlý, Gölcük'ün 
adeta saklý bir Cennet olduðunu ifade 
ettiler. Haber: Kemal Yalçýn

SAKLI CENNET “GÖLCÜK”
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Karamsar mýyým?
Evet, hem de fazlasýyla.
PKK,  FETÖ örgütleri ile mücadelemizi 
sürdürürken, Suriye meselesi ve 5 milyona 
dayanan Suriyeli göçleriyle sarmalanmýþken, 
Kýbrýs Barýþ Harekâtý döneminde ülkemize uçak 
yakýtý veren Libya ile yeni bir boyut kazanan 
sürece girerken, Kanal Ýstanbul ile yatýp, Kanal 
Ýstanbul ile kalkarken, tanýtýlan milli arabanýn, 
yerli mi olduðunu tartýþýlýrken, ülkede gerçek 
iþsizlik rakamlarý tam olarak açýklanmazken, bir 
aylýk askeri ücret masalý yetersizlikle 
sonuçlanýrken sorunlarla geride kalan bir yýlýn 
ardýndan 2020 yýlýnýn güzellikler ve beklentileri 
getirmesini beklemek bence hayal olur.
***
Eðitimde en son göze çarpan baþarýmýzýn 2011 
depreminde Üniversite Sýnavlarýnda Türkiye 
Þampiyonu olan Tuðçe Çelik olduðunu 
hatýrlarsak, devasa okullarýmýza, yeterince 
öðretmenlerimize raðmen yaþanan baþarýlarýn 
tekrar yaþanmamasýnýn muhasebesini de 
yapmamýz gerekmez mi?
Öðrenci azalmasý ya da okul ihtiyacý nedeniyle bir 
lisenin kapatýlmasýnýn, bir baþka okula 
taþýnmasýnýn sessiz bir çýðlýk gibi tartýþýldýðý þu 
Simav'da gerçekler ne zaman seslendirilecek, 
bilgi kirliliðine kimler son verecek?
Yeni yýlla ilgili güzel þeyler yazmak isteyip de 
Simav için yazamamak ve yine de gelecekten 
umutlanmak, umut aþýlamak kolay mý?
Bunun adý bana göre; “Umudun umutsuzluðu”.
***
Bugünlük bu kadar.
Yine de adet yerini bulsun;
“Tüm okurlarýmýn yeni yýlýný kutlarým..”

Sayfa 1’den devam

Yoncalý'daki fizik 
tedavi ve 
rehabilitasyon 
hastanesiyle ilgili çýkan 
haberle ilgili bir basýn 
açýklamasý yayýmlayan 
Kütahya Valiliði, 
binanýn yýkým deðil 
güçlendirme raporunun 
bulunduðunu bildirdi.

Kütahya Valiliði tarafýndan 
yapýlan basýn açýklamasýnda, 
Þehir Hastanesi il merkezinde 
510 yataklý genel hastane ve 
Yoncalý mahallesinde 100 
yataklý Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Hastanesi 
olmak üzere 610 yataklý 
olarak projelendirildiði 
hatýrlatýldý.

YÜZDE 40'I TAMAM
Yapýmý devam etmekte 

olan 100 yataklý Yoncalý Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon 
Hastanesinin fiziki 
gerçekleþme oranýnýn yüzde 
40 olduðu ve kýsa sürede 
tamamlanmasýnýn beklendiði 
belirtilen açýklamada, “Saðlýk 
Bakanlýðý tarafýndan taþýnma 
sonrasý hali hazýrdaki binaya 
yönelik bir planlama henüz 
yapýlmamýþtýr. Binanýn yýkým 
deðil güçlendirme raporu 
bulunmaktadýr” ifadelerine 
yer verildi.

YIKIM DEÐÝL GÜÇLENDÝRME RAPORU VAR!

KÜTAHYA ÝL ÖZEL ÝDARESÝ SAÐLIK 

VE ALTYAPI YATIRIMLARINA HIZ VERDÝ

Saðlýk yatýrýmlarý kapsamýnda 
Kütahya merkez ve ilçelere Aile 
Saðlýðý merkezleri kazandýrma 
çalýþmalarý hýz kazanmýþ 
durumda. 

Tavþanlý Kuruçay Aile Saðlýðý merkezinin 
yapýmýna 26.09.2018 tarihinde baþlandý ve 
01.10.2019 tarihinde hizmet vermeye baþladý. 
Merkez Cumhuriyet Aile Saðlýðý Merkezi %99 
oranýnda tamamlanmýþ durumda en kýsa sürede 
hizmete açýlmasý planlanýyor. Þaphane Aile Saðlýðý 
Merkezi ise %95 oranýnda tamamlandý. 2020 yýlý 
içerisinde hizmet vermeye baþlamasý hedefleniyor. 

Eski Saðlýk Müdürlüðü ve TSM Hizmet Binasý 
olarak kullanýlan taþýnmaz üzerine yapýlmasý 
planlanan Gediz Ýlçe Aile Saðlýðý Merkezinin 
yapýmýna 23.05.2019 tarihinde baþlandý ve %75 
oranýnda tamamlandý yine 2020 yýlý içerisinde 
hizmet vermeye baþlamasý planlanýyor. Kütahya Ýl 
Özel Ýdaresi köylerde vatandaþlarýn yaþam 
kalitesini arttýrmak amacý ile altyapý çalýþmalarýný 
sürdürüyor. Yapýlan çalýþmalar kapsamýnda Merkez 
Sabuncupýnar köyünde 100 metreküplük su 
deposu, Merkez Yazlýca köyünde 30 metreküplük 
su deposu, Altýntaþ'ýn Sadýkkýrý köyünde ise 50 
metreküplük su deposu tamamlanarak 
vatandaþlarýn hizmetine sunuldu.
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Ýmam hatip ortaokulu öðretmenler, öðrenciler ve veliler Betül Türkan üçüncü oldu. Genç Ortaokulu öðrencisi Hüseyin Saygýn 
öðrencileri arasýnda gerçekleþtirilen katýldý. Muhafýzlar Hafýzlýk Yarýþmasýnda üçüncü oldu.
hafýzlýk, Kur'an-ý Kerîm'i güzel okuma 39 ÖÐRENCÝ 5 KATEGORÝDE Ergun Çelebi Ýmam Hatip Ortaokulu ÖDÜLLERÝNÝ PROTOKOLÜN 
ve ezan okuma yarýþmalarý Ýl Milli MÜCADELE ETTÝ öðrencisi Ali Ýhsan Uysal birinci, ELÝNDEN ALDILAR
Eðitim Müdürlüðü Beylerbeyi 5 farklý kategoride Evliya Çelebi Anadolu Ýmam Hatip Yarýþmada birinci olan 
Konferans Salonu'nda yapýldý gerçekleþtirilen yarýþmalara 15 kýz 24 Lisesi öðrencisi Semih Kaylý ikinci ve öðrencilerin ödüllerini Vali Dr. Ömer 

Millî Eðitim Bakanlýðý Din erkek toplam 39 öðrenci katýldý. Kütahya Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Toraman, ikinci olanlarýn ödüllerini Ýl 
Öðretimi Genel Müdürlüðü Yarýþmalar sonunda Genç Nida öðrencisi Selim Erten üçüncü oldu. Millî Eðitim Müdürü Hasan Baþyiðit, 
tarafýndan düzenlenen imam hatip Hafýzlýk Yarýþmasýnda Kütahya Genç Sadâ Kur'an-ý Kerîm'i Güzel üçüncü olanlarýn ödüllerini de Ýl 
ortaokulu öðrencileri arasý 2019- Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Okuma yarýþmasýnda Þule Mete Tetik Müftüsü Hüseyin Hazýrlar verdi. Genç 
2020 Eðitim-Öðretim Yýlý Genç Nida Nesibe Karaman birinci, Þule Mete Ýmam Hatip Ortaokulu öðrencisi Muhâfýzlar Hafýzlýk Yarýþmasý birincisi 
Hafýzlýk Yarýþmasý, Genç Nida Kur'an- Tetik Ýmam Hatip Ortaokulu Abdurrahim Karazeybek birinci, olan öðrenci 22 Mart 2020 tarihinde 
ý Kerîm'i Güzel Okuma Yarýþmasý, öðrencisi Zeynep Þeyma Kalender Evliya Çelebi Anadolu Ýmam Hatip Muðla'da yapýlacak bölge 
Genç Sadâ Kur'an-ý Kerîm'i Güzel ikinci ve Ertuðrul Gazi Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Mustafa Numan yarýþmasýnda; Genç Sadâ Kuran-ý 
Okuma Yarýþmasý, Genç Muhafýzlar Ortaokulu öðrencisi Sümeyye Akýncý Birsen ikinci, Ahteri Ýmam Hatip Kerimi Güzel Okuma Yarýþmasý 
Hafýzlýk Yarýþmasý ve Genç Bilâller üçüncü oldu. Genç Nida Kur'an-ý Ortaokulu öðrencisi Hüseyin Eren birincisi olan öðrenci 14 Mart 2020 
Ezan Okuma Yarýþmasý Ergun Çelebi Kerîm'i Güzel Okuma yarýþmasýnda Gamsýz üçüncü oldu. Genç Bilâller tarihinde Uþak'ta yapýlacak bölge 
Ýmam Hatip Ortaokulu'nun Þule Mete Tetik Ýmam Hatip Ezan Okuma Yarýþmasýnda Ahteri yarýþmasýnda; Genç Bilâller Ezan 
koordinatörlüðünde gerçekleþtirildi. Ortaokulu öðrencisi Yaðmur Alak Ýmam Hatip Ortaokulu öðrencisi Okuma Yarýþmasý birincisi olan 
Programa Vali Dr. Ömer Toraman, Ýl birinci, Kütahya Anadolu Ýmam Hatip Tevfik Enes Küle birinci,Adnan öðrenci 21 Mart 2020 tarihinde 
Millî Eðitim Müdürü Hasan Baþyiðit, Lisesi öðrencisi Meryem Akkuþ ikinci Menderes Ýmam Hatip Ortaokulu Kütahya'da yapýlacak bölge 
Ýl Müftüsü Hüseyin Hazýrlar, þube ve Kütahya Akþemsettin Kýz Anadolu öðrencisi Muhammed Türkdönmez yarýþmasýnda þehri temsil edecek. 
müdürleri, okul müdürleri, Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Zeynep ikinci ve Ertuðrul Gazi Ýmam Hatip 

Kütahya Orman Bölge Müdürlüðü Domaniç Orman Ýþletme Müdürlüðü bitiþiðinde 
ormanlarý gelecek nesillere en iyi þekilde bulunan Ýnegöl Orman Ýþletme Müdürlüðü 
taþýmak ve ormanlarýn saðlýðýný korumak için kayýn ormanlarýnda ortaya çýkan, kayýn 
çalýþmalarýný sürdürüyor. aðaçlarýnýn yapraklarýný yiyerek zarar oluþturan 

ORMAN BÖLGE MÜCADELEYE BAÞLADI
ve yayýlma eðilimi gösteren Kýzýl Kuyruklu Kayýn Týrtýlý 
zararlýsýnýn Domaniç ormanlarýna sirayet etme riskine karþýlýk 
mücadele çalýþmalarýna baþlandý. 

2019 yýlýnda Bölge Müdürlüðü sýnýrlarýnda bulunan kayýn 
ormanlarýnda zararý görülmese de önümüzdeki yýllarda böceðin 
yayýlýþýnýn daha da geniþlememesi ve zararlýnýn 
popülasyonunun düþürülmesi amacýyla yapýlan çalýþmalar 
çerçevesinde Domaniç Orman Ýþletme Müdürlüðü Kocayayla 
Orman Deposunda zararlýnýn yýrtýcýlarýný üretmek için mücadele 
laboratuvarý kuruldu. Bölge Müdürü Hasan Keskin olasý bir riske 
karþý; Kýzýl Kuyruklu Kayýn Týrtýlý ile mücadele çalýþmalarýnýn 
sürdüðünü söyledi ve ormanlarda kesinlikle kimyasal bir 
ilaçlama yapýlmadýðýný, biyolojik mücadele ile çalýþmalarýný 
sürdürdüklerini belirtti. Keskin, “Ormanlarýmýzýn saðlýðýný 
etkileyen faktörlerin baþýnda önemli bir yer tutan böceklerle 
ormanlarýmýza zarar vermeden mücadele ediyoruz. Kayýn 
aðaçlarýnýn yapraklarý ile beslenen Kýzýl Kuyruklu Kayýn Týrtýlý 
ormanlarýmýzda potansiyel bir tehdit olmadan çalýþmalara 
baþladýk. Domaniç'te kurulan laboratuvarýmýzda pupa dönemine 
geçmiþ olan zararlýlar ilkbahar dönemine kadar belli ýsý ve nem 
ortamýnda özel kutular içerisine saklanacak ve yýrtýcýlarý 
çoðaltýlýp doðaya salýnmak suretiyle biyolojik mücadele 
çalýþmasý yapýlacaktýr” þeklinde konuþtu. 
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Keramika'da geleneksel hale 
gelen yýlsonu etkinliði yine büyük 
bir coþkuya sahne oldu. 

2019 yýlýný deðerlendiren 
Keramika Genel Müdürü Emin Yüce, 
tüm dünyadaki trendleri, müþteri 
beklentilerini, ihtiyaçlarýný göz 
önüne alarak birçok yatýrým 
yaptýklarýný ve üretim kapasitesinin 
yüzde 45 oranýnda arttýrýldýðýný 
söyledi.

Tüm yönetim ekibinin ve 
çalýþanlarýnýn hazýr bulunduðu 
deðerlendirme toplantýsý Keramika 
Genel Müdürü Emin Yüce'nin açýlýþ 
konuþmasýyla baþladý. 

2019 yýlýnda hem insan hem 
makine yatýrýmlarýnýn baþarýlý þekilde 
yürütüldüðünü, 2018 yýlýndaki 
ekonomik çalkantýlarýnýn yanýnda 
dünyadaki ekonomik kriz ve siyasi 
olumsuz durumlar karþýsýnda doðru 
planlamalar ve stratejiler ile baþarýlý 
þekilde üstesinden gelindiðini 
söyleyen Yüce, bunlarýn sonucu 
olarak da tüm dünyadaki trendleri, 
müþteri beklentilerini ve ihtiyaçlarýný 
göz önüne alarak, üretim 
kapasitesinin yüzde 45 oranýnda 
arttýrýldýðýný paylaþtý.

TÜM DÜNYA'YA KERAMÝKA VE 
KÜTAHYA'YI TANITTILAR

Uluslararasý fuarlara da katýlým 
saðladýklarýnýn altýný çizen Emin 
Yüce, Arjantin'den Kore'ye, 
Fransa'dan Avustralya'ya kadar tüm 
ülkelerde Keramika markasýný, 
Kütahya'yý ve Türkiye'yi baþarýlý 
þekilde temsil etmenin mutluluðunu 
yaþadýðýný belirtti. Keramika Ailesinin 
her bir ferdinin ve ailelerinin deðerli 
olduðu, tüm çalýþanlarýn kendini 
geliþtirmeye, ilkeli ve kendini sürekli 

“Yýlbaþý akþamý da diyet olmaz atlamamaya; özellikle poðaça, börek, mutluluk ve enerji verici hormonlarýn Kafein tüketimi, yoðun geçen 
ki!” düþüncesiyle, bütün yýl salam, sosis, reçel gibi besinlerden salgýlanmasýna yardýmcý oluyor. Bu da bir günün ardýndan kalp atýþýnýzý 
beslenmesine en çok dikkat eden uzak durarak saðlýklý bir kahvaltý yýlýn ilk gününde daha enerjik ve hýzlandýrýp, huzursuz olmanýza neden 
kiþiler bile ipin ucunu kaçýrabiliyor. yapmaya özen gösterin. Proteinden pozitif olunmasýný saðlýyor.  olabilir. Gün içerisinde üç dört orta 
Ancak bir gecelik kaçamak kronik zengin besinler, yumurta, beyaz 1 kase yoðurt tüketin boy fincan çay ve kahveyi 
hastalýklarda ciddi tehlikelere yol peynir, zeytin, ceviz, tam buðday Beslenme ve Diyet Uzmaný geçmemeye özen gösterin. Her 
açabilirken, saðlýklý kiþilerde de yeni ekmek ve yeþillikten oluþan hafif bir Roksi Menase “Baðýrsak floramýz; içtiðiniz çay veya kahvenin yanýnda 
yýlýn ilk günü baþ aðrýsý, hazýmsýzlýk ve kahvaltý; önceki akþam yediðiniz aðýr yiyip içtiklerimizden, besinlerin ayný miktarda su için.
þiþkinlik sorunlarýný ortaya yemeði dengelemenize yardýmcý içerisindeki koruyucu ve katký Bol sebze tüketin
çýkarabiliyor. Acýbadem Maslak oluyor. maddelerinden, ilaçlardan, stresten Antioksidan içerikli besinleri 
Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmaný 'Dün akþam çok kaçýrdým' ve diðer birçok faktörden etkilenir. tüketmek; kötü beslenme 
Roksi Menase, yeni yýlýn ilk günü deyip aç kalmayýn Baðýrsak floramýzý korumak baðýþýklýk alýþkanlýklarý ile vücutta oluþan ve 
vücudu toksinlerden arýndýrmak Çok fazla kaçýrdýðýnýzý sistemimiz kadar ruh saðlýðýmýz için baðýþýklýk sistemini olumsuz 
gerektiðini belirterek, bunun için düþünerek kendinizi uzun saatler aç de çok önemlidir. Bir kase yoðurt ya etkileyerek hastalanma riskini artýran 
mutlaka dikkat edilmesi gereken bazý býrakmak yanlýþ. Kan þekerinizi da bir bardak kefir gibi probiyotik serbest radikallerden korunmamýzý 
basit ama etkili kurallar olduðunu dengede tutmak için öðünlerinizi besinler, aðýr yiyecek ve içecekler ile saðlýyor. Mevsim sebzelerini ana 
söylüyor. Beslenme ve Diyet Uzmaný aksatmayýn. Önemli olan tükettiðiniz geçen bir akþamdan sonra baðýrsak yemeklerinizde mutlaka tüketin. 
Roksi Menase, 1 Ocak'ta vücudu besinlerin içeriði. Hazýr gýdalar, saðlýðýmýzý olumlu etkileyecektir” Akþam yemeðinizi erken 
toksinlerden arýndýrmanýn ve karbonhidrattan zengin öðünler diyor. bitirin
metabolizmayý dengelemenin 9 yerine protein aðýrlýklý besinler ile Gün içerisinde sýk sýk bol su için Beslenme ve Diyet Uzmaný 
yolunu anlattý, önemli uyarýlar ve bitkisel kaynaklý besinleri tüketmeye Yýlbaþý gecesi yemeðin Roksi Menase “Akþam yemeðini 
önerilerde bulundu. özen gösterin. yanýnda su içmek ihmal edilip; erken bitirmek en etkili dengeleme 
Uyanýr uyanmaz bir bardak su için Yürüyüþ yapýn þekerli, gazlý ve alkollü içecekler gibi yöntemlerinden biri. Yiyeceklerin 

Uyandýðýnýzda içtiðiniz 1 Yýlbaþý akþamý fazla yüksek karbonhidrat içeriðine sahip vücutta sindirilme süresi 2-6 saat 
bardak su, önceki akþam tükettiðiniz tükettiðiniz yiyecekleri sindirebilmek içecekler tüketilebiliyor. Yüksek arasý deðiþiyor. 
yüksek yaðlý gýdalar veya þekerli ve midenizi rahatlatmak için dýþarý karbonhidrat tüketiminin ise vücutta Buna göre; akþam yemeðinizi 
içecekler sonrasý vücutta oluþan çýkýp yarým saat tempolu yürüyüþ su tutma etkisi var. O nedenle ertesi uykudan 4 saat, gece yiyeceðiniz 
toksinleri temizlemeye yardýmcý yapýn. Tempolu yürüyüþ, harcadýðýnýz gün en az iki litre su içmeyi ihmal hafif bir ara öðünü ise en az 2 saat 
oluyor; iç organlara oksijenin enerji miktarýný artýrýrken, bir önceki etmeyin. Su içmek, vücudunuzda önce bitirmeniz kendinizi daha iyi 
ulaþmasýný ve cildin nemini gün aldýðýnýz fazla enerjiyi ödem oluþmasýný engellediði gibi, hissetmenizi saðlar. Özellikle reflü ya 
korumasýný saðlýyor. dengelemenize yardýmcý oluyor. oluþan toksik maddelerin de da uyku apnesi gibi rahatsýzlýklarýnýz 

Kahvaltýyý sakýn atlamayýn Ayrýca fiziksel aktivite serotonin, atýlmasýný saðlýyor. varsa bu süreye çok daha dikkat 
Geç uyansanýz da kahvaltýyý dopamin ve norepinefrin gibi Çay ve kahveyi sýnýrlandýrýn edin” diyor.

yenileyen bir vizona sahip olmaya edeceðinin vurgusunun yapýldýðý ekip bir araya geldi. Hazýrlanan 
devam edeceðini vurgulayan Genel toplantý sonrasý, gelecekteki eðlenceli video sürprizleri akþamýn 
Müdür Emin Yüce, çalýþma ortamýnda çalýþmalara ýþýk tutabilmek adýna, keyifli geçeceðinin iþareti oldu. Tüm 
huzurun, birlikte omuz omuza Stratejik Pazarlama ve Marka çalýþanlar canlý müzik eþliðinde 
olmanýn bizleri her zaman baþarýya Yönetimi Uzmaný Yelda Ýpekli ile gönüllerince eðlenip yorgunluk attýlar. 
taþýmaya devam edeceðini belirtti. interaktif ve keyifli bir seminer Sürpriz yarýþmalarýn, hediye 
2020 yýlýnýn tüm çalýþanlara ve gerçekleþtirdi. Ýlgili alanlarda çekiliþlerinin olduðu kutlamanýn 
ailelerine saðlýk, huzur, mutluluk ve deneyimleri ve bilgilerini aktaran ardýndan geleneksel olarak her yýl 
baþarý getirmesini dileyen Yüce, Yelda Ýpekli, Keramika'ýn geçmiþte yapýlan ve Keramika Ailesine yeni 
konuþmasýný tamamladý. olduðu gibi gelecekte birçok baþarýya katýlanlar tarafýndan yeni yýl pastasý 

SÜRDÜRÜLEBÝLÝR BAÞARI imza atacaðýna inandýðýný paylaþtý. kesildi. 
KONUÞULDU KERAMÝKA AÝLESÝ YENÝ YILI Birbirlerini tebrik eden yeni üyeler 

2019 yýlýnýn deðerlendirilmesinin KUTLADI tecrübeli çalýþma arkadaþlarý ile 
ardýndan birim yöneticileri 2020 yýlý Deðerlendirme toplantýsý ve birlikte Keramika Ailesinin bir parçasý 
temennilerini paylaþtýlar. Tüm yýlýn seminerin ardýndan yýlýn olarak ayný çatý altýnda olmaktan 
deðerlendirmesinin ardýndan, 2019 yorgunluðunu atabilmek, yeni yýla mutlu olduklarýný, tüm güçleriyle 
yýlýnda olduðu gibi 2020 yýlýnda da daha güçlü ve heyecanlý girebilmek hedefler doðrultusunda çalýþacaklarýný 
baþarýlarýn katlanarak devam için özel olarak hazýrlanan alanda tüm belirtiler.

ÜRETÝM KAPASÝTESÝ YÜZDE 45 ARTTI

“YILBAÞI AKÞAMI ÇOK KAÇIRDIM” DÝYENLER DÝKKAT!
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SAÐLIK-SAÐLIK-SAÐLIK-SAÐLIK- Her 4 kiþiden biri muzdarip... NE YAPMALI?
Türkiye'de her 4 kiþiden birinde görülen þiþkinlik 
ve gaz problemine iliþkin bilgiler veren 
Gastroenteroloji Uzmaný Doç. Dr. Suna Yapalý, 9 
öneri sýraladý.
Gastroenteroloji Uzmaný Doç. Dr. Suna Yapalý “Gaz 
ve þiþkinlik yaþam kalitesini etkileyen önemli bir 
sorun. Toplumumuzda yaklaþýk her 4 kiþiden birinde 
görülüyor ve gastroenteroloji poliklinik baþvurularýnýn 
önemli bir kýsmýný oluþturuyor. 
Bu nedenle iyi bir hekim-hasta iþbirliði ile hastalara 
zaman ayrýlarak sebeplerin ve düzeltilebilir faktörlerin 
anlatýlmasý baþarý oranlarýný artýracaktýr” dedi. Doç. 
Dr. Suna Yapalý, gaz ve þiþkinlikten kurtulmanýn 9 
yolunu anlattý, çok önemli uyarýlar ve önerilerde 
bulundu. Ýþte o uyarý ve tavsiyeler;
1.Aþýrý hava yutmayýn!
Yutulan hava, sindirim sistemindeki gazýn en önemli 
sebeplerinden birisi. Hýzlý yemek yemek, yemek 
yerken konuþmak, sakýz çiðnemek, sigara, puro ya da 
pipo kullanmak, içecekleri pipetle içmek, derin iç 
çekmek daha fazla hava yutulmasýna neden olurken 
gaz ve þiþkinliðe yol açýyor. Hava dýþarý atýlamazsa 
aþaðýya baðýrsaklara inerek karýnda dolgunluk, 
þiþkinlik ve aðrýya yol açabiliyor.
Bu nedenle telaþeden uzak, iyice çiðneyerek yemek 
yemeli, yerken çok konuþmamalý, katý besinleri su ile 
yutmamalý, içecekler geniþ aðýzlý bardaklardan 
içilmeli, puro, pipo, sigara içmemeli, aðýz açýk 
uyumamalý ve derin iç çekmelerden kaçýnýlmalý.
2.Az yaðlý ve küçük porsiyonlar tüketin
Bir oturuþta büyük porsiyonlar yerine, daha az ve 
daha sýk yemeye özen gösterin. Yemekler az yaðlý 
olmalý çünkü yað ve hava beraberliðinde mide 
içerisindeki basýnç artýyor, ayrýca yaðlý gýdalar mide 
boþalýmýný yavaþlatarak karýnda rahatsýzlýk ve 
þiþkinliðe yol açýyor.
3.Yemek sonrasý uzanmayýn
Kiþinin oturuþ ve duruþ þekli gazýn baðýrsaklara 

iletilmesinde önemli rol oynuyor. Oturma 
pozisyonunda yutulan hava yemek borusundan geri 
çýkarak aðýzdan atýlýrken, yatar pozisyonda ise ince 
baðýrsaklara geçiyor. Yemeklerden sonra sýrt üstü 
yatmayýn. Dik oturun, ayakta durun ya da yürüyüþ 
yapýn. Ayrýca bazý kiþilerde yapýsal olarak karýn 
kaslarýndaki gevþeklik ve yemek sonrasý kambur 
oturmaya baðlý olarak baðýrsaklardan gaz çýkýþý 
saðlanamýyor.
4.Yürüyüþ ve egzersiz yapýn
Fiziksel aktivite baðýrsaklarý daha düzenli hareket 
ettirerek gaz atýlýmýný ve dýþkýlamayý kolaylaþtýrýyor. 
Yemeklerden 2 saat sonra yapýlan yürüyüþ gazýn 
atýlmasýný saðlýyor. Ayrýca yoga gibi karýn kaslarýný 
çalýþtýran egzersizler de sindirim kanalýndan gaz 
çýkýþýna fayda saðlýyor.
5.Laktoz intoleransýna dikkat
Gastroenteroloji Uzmaný Doç. Dr. Suna Yapalý “Bazý 
kiþiler belirli karbonhidratlarý sindiremezler. Klasik bir 
örnek, süt ürünlerinde bulunan ana þeker olan 
laktozdur. Bu nedenle, büyük miktarlarda laktoz 
içeren süt, yoðurt, ayran, krema, tereyaðý ve 
dondurma tüketmek, kramp ve ishal ile birlikte artan 
gaz üretimine yol açabilir. Laktoz içerikleri düþük 
olduðu için kaþar peyniri, beyaz peynir, süzme peynir, 
labne peynir ve lor peyniri gibi peynir türleri ciddi 
semptomlara yol açmýyorsa tüketilebilir” diyor.
6.Sebze, meyve ve lifli gýdada aþýrýya kaçmayýn
Lifli gýdalar sindirim sistemi saðlýðý için gerekli ancak 
lifli gýda alýmýný yavaþ yavaþ artýrýn ve vücudunuzun 
adaptasyonunu saðlayýn. Aþýrý sebze ve meyve 
tüketiminin de gaz üretimini artýracaðýný unutmayýn.
7.Gazlý, þekerli içecekler ve tatlandýrýcýlardan uzak 
durun
Gazlý içecekler, maden suyu, kola, bira, soda, fruktoz 
içeren meyve sularý, tatlandýrýcýlar ve bu 
tatlandýrýcýlarýn kullanýldýðý sakýzlar dahil ürünler ile 
efervesan tabletlerden (suya atýldýðý zaman küçük 

gaz kabarcýklarý çýkartarak köpüren eriyen tabletler) 
uzak durun.
8.Bu besinleri tek baþýna tüketerek diyet listesi tutun
Brüksel lahanasý, lahana, brokoli gibi gýdalar daha 
fazla gaz üretimine yol açarak gaz ve þiþkinlik 
yakýnmasýna yol açabiliyor. Bunun yaný sýra, 
sarýmsak, soðan, fasulye, nohut, bakla, bezelye, 
havuç, kereviz, patates, patlýcan, mantar, turp, pýrasa, 
kuru üzüm, muz, kayýsý, erik, kiraz, çilek, 
kavun,karpuz, elma, ekþi meyveler (portakal, kivi, 
armut), þeftali, bulgur, mercimek, buðday tohumu, 
simit, hamur iþleri, çok þekerli tatlýlar da gaz üretimini 
artýrýyor. Kiþiden kiþiye farklýlýklar olmakla beraber 
gaz ve þiþkinlik yakýnmanýz varsa bu gýdalarý tek 
baþýna tüketin. Diyet günlüðü tutarak þikayetinizi 
artýrdýðýný tespit ettiðiniz gýdadan uzak durun.
9. Psikiyatrik destek almaktan kaçýnmayýn
Huzursuz Baðýrsak Sendromu’nda, baðýrsaktan 
mesaj taþýyan sinirler aþýrý aktif oluyor ve normal 
miktardaki gazýn daha fazla ve daha aktif 
hissedilmesine yol açýyor. Karýn aðrýsý, þiþkinlik, ishal 
ve/veya kabýzlýða neden olabiliyor. Huzursuz 
Baðýrsak Sendromu tanýsý organik bir hastalýk 
dýþlandýktan sonra konulmalý. Hekim önerisi 
doðrultusunda ilaç tedavisi ve gerektiðinde psikiyatrik 
destek almaktan kaçýnmayýn.
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Ýl Jandarma Komutanlýðý Kaçakçýlýk ve Ekipler otomobili Fatih Mahallesinde 
Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü durdurarak araçta bulunan H.T., Ý.K., M.Ç. ve 
ekipleri tarafýndan yapýlan uyuþturucu H.S isimli biri kadýn 4 kiþiyi gözaltýna aldý. 
operasyonunda üzerinden uyuþturucu haplar Cumhuriyet savcýsýnýn talimatýyla yapýlan 
çýkan 16 yaþýndaki H.S. yakalandý aramada 16 yaþýndaki H.S.'nin üzerinde satýþa 

Kütahya Ýl Jandarma Komutanlýðý Kaçakçýlýk hazýr 39 tane uyuþturucu hap ele geçirildi. 
ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü Jandarmaya götürülen þüphelilerden H.T., 
ekipleri uyuþturucu sattýklarý tespit edilen Ý.K., M.Ç. ifadeleri alýndýktan sonra serbest 
þüphelilerin araçla kent merkezine geldikleri býrakýlýrken üzerinden uyuþturucu hap çýkan H.S. 
bilgisini alarak aracý takibe aldý. çýkarýldýðý mahkemece serbest býrakýldý.

TAM 39 TANE UYUÞTURUCU HAP ÇIKTI

ZAYÝ

Özgür ÇAYIR
Yeni Mh. SÝMAV

Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüðü'nden 
almýþ olduðum Tasdiknamemi kaybettim.
Hükümsüzdür.
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Engellilere ait alanlara park edenlere 264 lira ceza kesilecek.
Araç yükleme kurallarýna uymayanýn cezasý 275 liradan 6 bin 754 liraya kadar deðiþecek. 
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN1228 LÝRA ÖDEYECEK
Alkollü olarak araç kullandýðý ilk kez tespit edilen, trafiði aksatacak veya tehlikeye sokacak þekilde 

art arda birden fazla þerit deðiþtiren, ters istikamette araç 
süren, emniyet þeridi ihlali yapan ve hýz sýnýrlarýný yüzde 
50'den fazla aþan sürücüler bin 228 lira ödeyecek. 
Korsan yolcu taþýmacýlýðý yapanlara bin 228 liradan 2 bin 
473 liraya kadar ceza kesilecek. Alkollü bir þekilde araç 
kullandýðý ikinci kez belirlenenler bin 539 lira, tescilli aracý 
plakasýz kullanan sürücüler ise 2 bin 81 lira ceza ödemek 
zorunda kalacak. 
TELEFONLA KONUÞMA YAYAYA ÖNCELÝK VER
Kýrmýzý ýþýk ve þerit ihlali yapanlara, yüzde 30'a kadar hýz 
sýnýrýný aþanlara, araç sürerken cep telefonu kullananlara 
288 lira ceza uygulanacak.
Araçlarýna nitelik veya ölçülere aykýrý plaka takan, tescil 
plakasýnda deðiþiklik yapanlara 505 lira ceza kesilecek.
Hýz sýnýrlarýný yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aþan, 
emniyetsiz araç kullanan, yaya veya okul geçitleriyle kavþak 
giriþ ve çýkýþlarýna yaklaþýrken yavaþlamayan ve yayalara 
öncelik vermeyenler 598 lirayla cezalandýrýlacak.
Kýþ lastiði zorunluluðuna uymayanlar ise, 766 lira ceza 
ödeyecek. 

DRÝFT ATIP RÝSK YARATAN YANDI! 
Sahte ya da baþka bir araca ait plakayý takan veya 
kullananlar, 6 bin 129 lira cezayý ödemek zorunda olacak.
Drift/spin atarak trafiði tehlikeye düþürenlere 6 bin 141 lira 
ceza kesilecek.
Uyuþturucu veya uyarýcý madde alarak, araç kullananlar 6 
bin 333 lirayla cezalandýrýlacak.
15 gün içinde ödeyenlere yüzde 25 indirim var.

SAHÝBÝ :
SORUMLU  :YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ

MUHABÝRLER:
SAYFA EDÝTÖRÜ:

    HABER WEB EDÝTÖRÜ: Kemal YALÇIN - ÝSTÝHBARAT ÞEFÝ: Þerif EREL 

BASKI :
MERKEZ: 

Mehmet Adil TURGUT
Zekeriya TÜRKEL
Þerif EREL - Kemal YALÇIN
Ýsmail YALÇIN
 
30 Aðustos Cad. No. 5  - SÝMAV 
MAT OFSET TESÝSLERÝ 30 Aðustos Cad. No. 5 Tel. 513 54 22 - SÝMAV

Gazetemizde yayýnlanan tüm yazýlarýn yasal sorumluluðu yazarýna aittir. 
Gazetemize gönderilen yada bizzat verilen yazý ve resimlerin 

yayýnlanmasý ve geriye iade edilmesi  zorunluluðu yoktur.

ÝLAN TARÝFESÝ

Özel Ylanlar ve Reklamlar Pazarly?a Tabidir
Fiyatlara KDV Dahil De?ildir.

YURT ÝÇÝ   : 240 TL (Yýllýk) - SÝMAV  : 20 TL (Aylýk-Adrese Teslim)

YURT DIÞI : 60 € Euro (Yýllýk)

ZÝRAAT BANKASI SÝMAV ÞB. -H.NO: 

Simav ýn Sesi, Kuruluþ:21 Eylül 1999
Kurucusu:Kamil Muþtu

(27 Ekim 1961)

Dernek Kongre : 300 TL
Resmi Ýlan (Cm) : 15.00 TL
A.Þ. Gen. Kurul/sonuç  : Pazarlýða tabi
Koop. Oda kongre : 350 TL
Zayi : 30 TL

TR.860001000180319993575001

*YEREL SÜRELÝ YAYINDIR*

simavinsesi2010@hotmail.com

Önemli gün, hafta ve konularla ilgili olarak gazetemize köþe yazýsý 
gönderen köþe yazarlarýmýz ücret almadan yazýlarýný yazmaktadýr.

www.simavinsesigazetesi.com

Sayfa 8’den devam
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Aralýk ayýný geride býraktýk ve yeni yýlýn ilk günlerini yaþamaya baþladýk. 
Erken tatil planý yapmak isteyen vatandaþlar þimdiden 2020 yýlý resmi 
tatiller araþtýrmasý yapmaya baþladý. 2020'de kaç gün resmi tatil var? 
Milyonlarca vatandaþý yakýndan ilgilendiren 2020 yýlý resmi tatilleri için 
þimdiden sorgulamalar yapýlýyor. 2020 yýlýnýn tatil günlerini öðrenen 
vatandaþlar bu sayede planlar yapabilir ve erken rezervasyon 
fýrsatlarýndan faydalanabilir. Ýþte, 2020 yýlý resmi tatiller listesi!
2020 yýlýnda kaç gün tatil olacak? sorusu özellikle çalýþanlar tarafýndan 
merak ediliyor. 2020 yýlýnýn resmi tatilleri belli oldu. 2020 yýlýnda 
Ramazan ve Kurban Bayramlarý hangi günlere denk geliyor? 2020 
tatilleri ile ilgili detaylar...
2020 yýlýnda çalýþanlar, tatillerini birleþtirerek 44 gün izin yapabilecek.
Ramazan ve Kurban Bayramý tatillerinin hafta sonuna denk geleceði 
2020 yýlýnda, birleþtirme yapabilecekler için 44 gün izin imkâný doðacak.
Dini bayramlarýn dýþýndaki resmi tatiller hafta içine denk gelecek. 
Çalýþanlar 13,5 gün izin alarak dilerlerse 44 gün tatil yapabilecekler.
Buna göre; 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý - 23 Nisan Perþembe - 1 
gün
24 Nisan'la birleþtirilip 2 güne çýkartýlabilir.
19 Mayýs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramý - 19 Mayýs - 1 gün
18 Mayýs'la birleþtirilip 2 gün tatil yapýlabilir.
Ramazan Bayramý - 23 Mayýs Cumartesi-26 Mayýs Salý - 4 gün
19 Mayýs'tan sonra 20,21,22 Mayýs günleri ve 27,28,29 Mayýs günleri izin 
alýnýp hafta sonlarý dahil 16 gün izin yapýlabilir.
15 Temmuz Demokrasi Bayramý - 15 Temmuz Çarþamba - 1 gün
Kurban Bayramý - 30 Temmuz Perþembe-3 Aðustos Pazartesi - 4,5 gün
27 Temmuz'dan baþlayarak veya sonrasýnda 4 gün izin alýnarak uzun bir 
tatil yapýlabilir.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramý - 29 Ekim Perþembe - 1,5 gün
30 Ekim Cuma günüyle birleþtirilip 2,5 gün izin yapýlabilir.

2020'DE KAÇ GÜN RESMÝ TATÝL VAR? 

2020'de en yüksek trafik cezasý 32.719 TL
Yeni yýlda en düþük trafik cezasý 104 lirayla taþýma sýnýrý 
üstünde yolcu alanlara kesilecek. En yüksek ceza ise 32 
bin 719 lirayla araç muayenesini 3. kez tekrarlayanlara 
uygulanacak. 
Trafik cezalarý, Hazine ve Maliye Bakanlýðý Gelir Ýdaresi 
Baþkanlýðý'nca belirlenen yeniden deðerleme oranýna göre 
yeni yýlda yüzde 22.58 zamlý uygulanacak. Buna göre, 1 
Ocak 2020'den itibaren uygulanacak trafik ceza miktarlarý da 
yeniden hesaplandý. Buna göre, 2020'de en düþük ceza, 
taþýma sýnýrý üstünde yolcu alan sürücülere 104 lira olarak 
kesilecek. En yüksek ceza ise 32 bin 719 lirayla iþletme 
þartlarýna uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez 
tekrarlayanlar için uygulanacak. Cezalar þöyle:  
'ÇAKAR'A GEÇÝT YOK  
Yetkisi olmadýðý halde aracýnda 'çakar' tabir edilen ýþýklý/sesli 
uyarý sistemlerini kullananlara bin 228 lira ceza kesilecek.
Araç tescil belgesini araçta bulundurmayanlarla tescil 
plakasýný monte edilmesi gereken yerin dýþýnda bir yere 
takanlara 112 lira para cezasý kesilecek.
Emniyet kemeri, kask ve koruma gözlüðü kullanmayanlar, 
trafik kurallarýna uymayan yayalarla araçlardan çöp atanlar 
ve araçlarda yüksek seste müzik açanlar, 132 lirayla 
cezalandýrýlacak. Devamý sayfa 7’de

ÖZEL ÞEREF KOLEJÝ ÝLÇE BÝRÝNCÝSÝ!

Geride kalan 2019 yýlýnýn Simav'da eðitim alanýndaki son 
baþarýsýný Simav Özel þeref Koleji elde etti.
Simav genelinde Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'ne baðlý 18 ortaokulun 
katýldýðý, 8.sýnýf öðrencileri arasýnda yapýlan LGS'ye hazýrlýk deneme 
sýnavýnda, sýnava giren öðrencilerin net ortalama puanlarýnda Özel 
Þeref Koleji'nin ilçe 1.si olduðu öðrenildi. Ayný sýnavda ilk 20 öðrenci 
arasýnda 7 öðrencinin de Þeref Kolejinden olduðunu gazetemize 
açýklayan Þeref Koleji Müdürü Hüseyin Cihan, “Net ortalamalarý ile 
üstün baþarý gösteren 8.sýnýf öðrencilerimizi kutluyoruz. Özveri ile 
çalýþan Þeref Koleji öðretmenlerine, diðer yönetici arkadaþlarýma ve 
desteklerini eksik etmeyen deðerli velilerimize teþekkür ediyorum” 
dedi. Haber: Þerif Erel

Türkiye'de geçtiðimiz yýl üzerinde en 
fazla durulan konulardan biri olan ve 
kitleleri olumsuz etkileyen baðýmlýlýk 
konusunda geçtiðimiz yýlýn son toplantýsý 
Kaymakamlýk Makamý Toplantý 
Salonunda yapýldý.
Baðýmlýlýk ile Mücadele Ýlçe 

BAÐIMLILIKLA MÜCADELE TOPLANTISI YAPILDI

Koordinasyon Kurulu Toplantýsý 
Kaymakam Türker Çaðatay Halim 
baþkanlýðýnda yapýlýrken toplantýda 
ilçedeki tüm okullarda görev yapan 
rehber öðretmenler ve Simav Sosyal 
Hizmet Merkezi görevlileri de hazýr 
bulundu. Haber: Kemal Yalçýn
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