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Tarým ve Orman Bakanlýðý tarafýndan baþlatýlan 
buzaðý desteklemelerine iliþkin Simav Tarým ve 
Orman Müdürü Murat Tokdemir açýklamada 
bulundu. Tokdemir; “Bilindiði gibi Tarým ve Orman 
Bakanlýðýmýzca üreticilerimizin iþletmesindeki 
buzaðýlara, bakanlýkça zorunlu olan aþýlarý (Þap, 
Çiçek ve Brucella) yapýlmýþ ve küpesi takýlý olup, 
doðduðu iþletmesinde en az 4 ay kayýtlý olmak 
þartýyla buzaðý baþýna 350 TL den baþlayan ve 
artarak devam eden destekleme ödemesi 
yapýlmaktadýr. Ýlçe Müdürlüðümüzde görevli 
veteriner hekimlerimiz yýl boyunca tüm 
iþletmelere defalarca giderek hayvanlara gerekli 
aþýlarý yapmakta ve yeni doðan buzaðýlara da 
küpelerini takarak Türkvet kayýt sistemine kayýt 
etmektedirler. Bunun yanýnda hatýrlanacaðý gibi 
2018 yýlýnda doðan buzaðýlardan 2.döneminde 
(Mayýs-Haziran 2019 ) Ýlçe Tarým ve Orman 
Müdürlüðüne baþvuru yapanlarýn listeleri 
Temmuz 2019 da askýya çýkartýlmýþtý. T.C. Kimlik 
numarasýnýn son hanesi 0 ve 2 olan 
üreticilerimize 24 Ocak 2020 tarihinde saat 18 
den sonra, 4, 6 olanlarýn hesaplarýna destekleme 
bedelleri yatýrýlmýþtý. Son rakamý 8 olanlara ise 
31 Ocak 2020 tarihinde saat 18 den sonra 
hesaplarýna aktarýlacaktýr. 2018 yýlý 2. dönem 
baþvurularý neticesinde 8566 buzaðý için 2730 
çiftçimize bu 2 hafta içinde ödenecek miktar 
yaklaþýk 3.024.000 (Üçmilyon yirmidörtbin) TL 
dir. 2018 yýlýnda doðan yaklaþýk 13600 buzaðýya 
ödenen toplam destekleme miktarý da yaklaþýk 
4.812.000 (Dörtmilyon sekizyüzonikibin) TL dir. 
Ýlçemiz ekonomisinde önemli bir yer tutan 

BUZAÐI DESTEKLEMELERÝ ÖDENÝYOR
2018 yýlýnda doðan 13.653 
buzaðýya toplam 4.812.000 
(Dört milyon sekizyüz oniki  bin) 
TL ödeme yapýlýyor.

hayvancýlýk sektörü için önemli bir miktar 
olan bu ödemeler ilçe ekonomimize de katký 
saðlamaktadýr” dedi.
2017 de destekleme yapýlan buzaðý sayýsý 
10.114 iken 2018 de 13.653 buzaðý için 
destekleme yapýldýðýna da dikkat çeken 
Tokdemir, “Bu rakamýn artmasýnýn en önemli 
sebebi ise Ýlçe Müdürlüðümüzün en ücra 
köylerdeki üreticilerimize bile ulaþýp, 
desteklemelerle ilgili olarak üreticilere bilgi 
vererek buzaðýlara küpelerini takarak 
sisteme kayýt etmeleridir. Her üreticimizin 
bakanlýðýmýzýn desteklemelerinden 
yararlanmasý için çaba harcýyor ve 
bilgilendirmelerimizi sürdürüyoruz” diyerek 
sözlerini tamamladý. 
Edinilen bilgilere göre; Tarým ve Orman 
Bakanlýðý tarafýndan baþlatýlan buzaðý 
desteklemelerinde: 
4 aAy ve üzeri buzaðýlara 350 TL/baþ
Soy kütüðüne kayýtlý 500 Tl/Baþ
Döl Kontrollü Boðanýn Yavrusu (ilave) 50 
TL/Baþ
Yetiþtiricilik Bölgesi Ýlleri (ilave) 200 TL/Baþ 
veriliyor.

Murat
Tokdemir

Haber: Kemal Yalçýn

TEMA GÖNÜLLÜ SORUMLUSU PAK: 

TOPRAK DEDEMÝZ 
SADIK YÂRÝNE KAVUÞTU

Gazetemize yazýlý bir açýklama göndererek TEMA'nýn 
kurucu onursal baþkaný Hayrettin Karaca ile ilgili TEMA 
Vakfýnýn basýn açýklamasýný paylaþan Gönül Pak, ”Bu 
topraklar Sayýn Hayrettin Karaca'yý sonsuza dek 
unutmayacaktýr” açýklamasýnda bulundu.
TEMA Simav Gönüllü Sorumlusu Gönül Pak'ýn gönderdiði 
merhum Karaca ile ilgili TEMA Vakfýnýn basýn açýklamasý 
þöyle:

TOPRAK DEDE ÇOK SEVDÝÐÝ TOPRAÐA 
KAVUÞTU..
Doðanýn korunmasý için örnek bir mücadele sergileyen, 
Anadolu'yu köy köy gezerek Türkiye'nin doðasýna ve 
erozyon tehlikesine dikkat çeken TEMA Vakfý Kurucu 
Onursal Baþkaný Toprak Dede Hayrettin Karaca, 97 
yaþýnda aramýzdan ayrýldý. 
Hayrettin Karaca 22 Ocak Çarþamba günü Cemal Reþit 
Rey Salonu'nda düzenlenen törenin ardýndan Ýstanbul'da 
binlerce kiþinin katýlýmýyla topraða verildi. 
Toprak sevgisi gençlik yýllarýnda baþlayan ve hayatýný bu 
sevgiyi koruyup tüm nesillere aktarmaya adayan Toprak 
Dede Hayrettin Karaca için düzenlenen veda törenine, 
ülkenin dört bir yanýndan binlerce TEMA Vakfý gönüllüsü 
ve doðasever katýldý. 
Bir baþka toprak sevdalýsý Nihat Gökyiðit ile bugün 
Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluþlarýndan biri 
olan TEMA Vakfý'ný kurduðunda 70 yaþýndaydý. 27 yýl 
sürdürdüðü doða koruma çalýþmalarýyla, alternatif Nobel 
olarak bilinen Doðru Yaþam Onur Ödülü'nün sahibi olan 
ve Birleþmiþ Milletler tarafýndan “Orman Kahramaný” 
seçilen Toprak Dede Türkiye'nin ilk özel arboretumu olan 
Karaca Arboretum'unun da kurucusuydu. 

 TEMA Vakfýnýn Simav 
Gönüllü Sorumlusu 
Gönül Pak, sadece 
TEMA'nýn deðil tüm 
Türkiye'nin hatta 
sayýsýz dünya 
ülkelerinin vefatýna 
üzüldüðü vakfýn 
kurucularýndan 
Hayrettin Karaca'nýn 
sadýk yâri olan 
topraðýna 
kavuþtuðunu bildirdi.

Gönül Pak

Türkiye’nin Toprak Dedesi
Hayrettin Karaca

Devamý sayfa 2’de

ÝYÝ Parti Simav Ýlçe Baþkanlýðý basýndan sorumlu baþkan 
yardýmcýsý Taner Akbal, partisinin ilçe baþkanlýðý için ikinci 
kez olaðan kongre kararý alýndýðýný bildirdi.
Yapýlan açýklamaya göre, ÝYÝ Parti Simav Ýlçe Baþkaný Ahmet 
Tarýk Küçüker'in saðlýk sorunlarý nedeniyle istifasýnýn ardýndan 
geçici yönetim kurulu ile yoluna devam eden Ýlçe 
baþkanlýðýnda, ÝYÝ Parti Genel Merkezince 2.Olaðan Kongre 
kararý alýndý.
Çoðunluk saðlanýrsa 22 Þubat 2020 tarihinde saat 12.00'de 
Yeni Düðün Salonunda, çoðunluk saðlanamazsa 23 Þubat 
2020 Pazar günü ayný adres ve saatte yapýlacaðý bildirilen ÝYÝ 
Parti olaðan genel kuruluna yakýn ilçelerin ve il teþkilatýnýn yaný 
sýra ÝYÝ Parti'li milletvekilinin de katýlmasý bekleniyor. 

ÝYÝ PARTÝ SÝMAV'DA KONGRE KARARI

Taner Akbal
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TOPRAK DEDEMÝZ 
SADIK YÂRÝNE KAVUÞTU

Toprak... Toprak... Toprak... Toplumsal barýþýn topraktan geleceðine inanan 
Hayrettin Karaca, ömrünü erozyonla mücadele ve verimli üst topraðýn 
korunmasýna adadý. Gelecek kuþaklara daha yaþanabilir bir dünya býrakmak için 
aðaçlandýrma ve doða eðitimlerinin önemine dikkat çekti. Etkin bir kamuoyu 
oluþturmak için kurduðu TEMA Vakfý aracýlýðý ile Türkiye'nin dört bir yanýnda 
milyonlarca fidaný toprakla buluþturuldu ve 3,5 milyondan fazla çocuk doða eðitimi 
aldý. Yýllarca üzerinden çýkarmadýðý ve onunla simgeleþen kýrmýzý süveterini; 
“Param var ama hakkým yok. Aldýðýmýz her þeyin doðaya bir bedeli var” diyerek 
açýklayan Karaca, sürdürülebilir bir yaþamýn “tüketerek deðil paylaþarak” mümkün 
olduðuna inanýyordu.
Sadece TEMA Vakfý için deðil tüm dünya için büyük kayýp Hayrettin Karaca'nýn 
kaybý üzerine konuþan TEMA Vakfý Yönetim Kurulu Baþkaný Deniz Ataç, “Bugün 
emsali dünyada nadir görülen bir deðer olan Hayrettin Karaca'yý, ömrünü 
savunmaya adadýðý topraða uðurluyoruz. Topraðý, havayý, suyu, meralarý, 
ormanlarý savunan; tüm sessizlerin sesi olan Hayrettin Karaca'nýn gezegen için 
yaptýklarýný tarih muhakkak minnetle hatýrlayacaktýr. Sadece bir doða savunucusu 
deðil ayný zamanda sürdürülebilir yaþamýn da mimarý olan Sayýn Karaca'nýn 
hepimize örnek olarak 70 yaþýnda kurduðu ve bugün 850 bini aþkýn gönüllüsüyle 
bir halk hareketine dönüþmüþ olan TEMA Vakfý'ný, kendisinin en büyük mirasý 
olarak kabul ediyoruz. Örnek aldýðýmýz doða sevgisi, fikirleri, yaþam tarzý ve 
Atatürkçülüðü ile onun izinde yürümeye devam edeceðiz. Bu topraklar onu 
sonsuza dek unutmayacaktýr” dedi. Umut Yeþertiyoruz  

TEMA Vakfý

Sayfa 1’den devam

28 Mart 2007’de Hayrettin Karaca,
Simav TEMA Gönüllüsü
Ömer Önder’in davetiyle Simav’a gelmiþti

Sayfa 2

Ýstanbul Üniversitesi (ÝÜ) Þehir Politikalarý Uygulama ve Araþtýrma 
Merkezi tarafýndan hazýrlanan ve bu yýl üçüncüsü açýklanan “Ýller Arasý 
Rekabet Endeksi” yayýmlandý. Buna göre; Kütahya 33. sýrada yer aldý.
Ýstanbul Üniversitesi (ÝÜ) Þehir Politikalarý Uygulama ve Araþtýrma 
Merkezi tarafýndan hazýrlanan ve bu yýl üçüncüsü açýklanan “Ýller Arasý 
Rekabet Endeksi” yayýmlandý.
Merkez müdürü Prof. Dr. Murat Þeker, 81 il düzeyinde 2018-2019 dönemi 
verileri kullanýlarak hesaplanan rekabet endeksi skorlarýnýn, 2009 ve 
2014 dönemlerine ait veriler kullanýlarak da açýklandýðýný, böylece 
rekabet açýsýndan illerin 2009- 2019 periyodunda 10 yýllýk performans 
seyrinin izlendiðini belirtti.
Buna göre; Kütahya 33. sýrada yer alýrken, komþu iller ise sýrasýyla Bursa 
6., Eskiþehir 7., Balýkesir 13., Manisa 26., Uþak 34., Afyonkarahisar 37., 
Bilecik 45. sýrada yer aldý.

KÜTAHYA 33. SIRADA
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Milliyetçi Hareket Partisi 
Kütahya Milletvekili Ahmet 
Erbaþ, TBMM Bayýndýrlýk, Ýmar, 
Ulaþtýrma ve Turizm Komisyonu 
toplantýsýna katýldý. 

Ulaþtýrma ve Altyapý 
Bakaný Cahit Turhan'ýn 
baþkanlýk ettiði toplantýda, 
Milletvekili Erbaþ, Turhan'a 
Kütahya ilçe baðlantý yollarýný 
sorarak kendisinden Kütahya 
Zafer Havalimanýna Sivil 
Havacýlýða Uçuþ okulu ( Plotaj)  
açýlmasýný talep etti.

YOLLAR TAMAMLANSIN
TBMM Bayýndýrlýk, Ýmar, 

Ulaþtýrma ve Turizm Komisyonu 
toplantýsýna katýlan komisyon 
üyesi ve MHP Kütahya 
Milletvekili Ahmet Erbaþ; “Sayýn 
bakaným, Kütahya'yý Ýzmir'e 
baðlayan Gediz – Uþak yolunun 
yaklaþýk 11 km yolu kaldý. 
Buranýnda acilen 
tamamlanmasýný istiyoruz.

 Ayný zamanda Tavþanlý- 
Domaniç yolumuzun da belirli 
bir kýsmý hala yapýlmadý bu yolu 
da tamamlarsanýz, Kütahya – 
Bursa yoluna alternatif bir yol 
yapýlmýþ olacaktýr” diyerek 
Bakan Turhan'dan Kütahya 
yollarýnýn yapýlmasýný talep etti.

ATATÜRK TRENÝ 
KÜTAHYA'DA SERGÝLENSÝN

Toplantýda 30 Aðustos 
Zafer Bayramýnýn Kütahya için 
çok önemli olduðuna vurgu 
yapan MHP Kütahya Milletvekili 
Ahmet Erbaþ ; “ Sayýn 
bakaným, zaferin temellerinin 
atýldýðý topraklar Kütahya 
sýnýrlarý içerisinde yer 
almaktadýr.

 30 Aðustos Zafer 
Bayramý her yýl Kütahya 
Dumlupýnar'da kutlanmaktadýr. 
Geçtiðimiz günlerde KÜTAHYA 

SENÝ BEKLÝYOR adý altýnda bir üyesi MHP Kütahya Milletvekili Ahmet dedi.
etkinlik yaparak, tüm vatandaþlarýmýzý Erbaþ ; “ Sayýn bakaným, ne yaparsak DEVLET DEMÝR YOLLARI GENEL 
ilimize davet ettik. yapalým maalesef Zafer Havalimanýný MÜDÜRÜ UYGUN ATATÜRK TRENÝ 

30 Aðustos Zafer Bayramýnýn etkin hale getiremedik. Bu alana bir ÞARTLAR UYGUNSA GÖNDERELÝM
daha coþkulu ilimizde kutlanmasý sivil Havacýlýk Okulu açarsak, bu alanýn MHP Kütahya Milletvekili Ahmet 
içinde çalýþmalar yapýyoruz. Bu konuda daha aktif kullanýlmasýna vesile oluruz. Erbaþ'ýn sergilenmek için istemiþ 
da çok iyi neticeler aldýk. Her yýl Ayný zamanda burada okuyacak olan olduðu Atatürk treni hakkýnda konuþan 
Dumlupýnar'da düzenlenen kutlamalara öðrenciler de Kütahya'da ikamet Devlet Demiryollarý Genel Müdürü Ali 
daha fazla misafir gelmektedir. Ancak edecekleri için ilimizde de ekonomik Ýhsan Uygun ; “ Ýstemiþ olduðunuz 
Dumlupýnar'a gelen misafirlerimizi anlamda bir canlýlýk oluþacaktýr” diye trenin Kütahya'ya gelebilmesi mümkün 
maalesef Kütahya'ya getiremiyoruz. konuþtu. ise Atatürk trenin 30 Aðustos Zafer 
Burada düzenlenen etkinliklere paralel BAKAN TURHAN; YOLLAR Bayramýnda Kütahya'ya göndereceðiz. 
ayný gün Kütahya'da da farklý YAPILACAK “ diye konuþtu.
etkinlikler yapmak istiyoruz. Ýzmir'de MHP Kütahya Milletvekili Ahmet TBMM Bayýndýrlýk, Ýmar, Ulaþtýrma 
bulunan Atatürk treninin 30 Aðustos'ta Erbaþ'ýn taleplerine cevap veren ve Turizm Komisyonu toplantýsýna, 
Kütahya'da sergilenmesini istiyoruz” Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný Cahit Ulaþtýrma ve Altyapý Bakanlýðý Strateji 
dedi. Turhan ; “ Gediz-Uþak yolunda Geliþtirme Baþkaný Erol Yanar, 

HAVALÝMANI CANLANSIN çalýþmalar devam ediyor. En kýsa süre Karayollarý Genel Müdürü Abdülkadir 
Zafer Havalimanýnda yolcu içerisinde bu yol tamamlanacak. Uraloðlu, Demiryollarý Genel Müdürü 

sayýsýnýn artýrýlmasý konusunda yapýlan Tavþanlý- Domaniç yolu için Ali Ýhsan Uygun, Sivil Havacýlýk Genel 
tüm çalýþmalara raðmen baþarýlý çalýþmalarýmýz devam ediyor. Burada Müdürü Bahri Kesici, PTT A.Þ Genel 
olamadýklarýný ifade eden Bayýndýrlýk, yeniden ikmal ihalesi yaparak Müdürü Hakan Gülten, Haberleþme 
Ýmar, Ulaþtýrma ve Turizm Komisyonu çalýþmalara yeniden baþlayacaðýz” Genel Müdürü Gökhan Evren'de katýldý.

SÝVÝL HAVACILIK OKULU AÇILSIN

Saðlýk Bilimleri Üniversitesi’nden koronavirüsü hakkýnda açýklama 
Kütahya Saðlýk Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Týbbi 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalý (AD) Baþkaný Prof. Dr. 
Duygu Perçin Renders, Türkiye’nin Çin’de ortaya 
çýkan koronavirüsüne karþý etkili tedbirler aldýðýný 
ifade etti.
Çin’in Wuhan þehrinde ortaya çýkan koronavirüs, 
þimdiye kadar o ülkede birçok can aldý. Hýzla yayýlan 
virüse karþý dünya alarma geçti. Türkiye’nin bu virüse 
karþý etkili tedbirler aldýðýný belirten KSBÜ Týbbi 
Mikrobiyoloji AD Baþkaný Prof. Dr. Duygu Perçin 
Renders, “Salgýn Çin’de baþlamýþ olmakla birlikte; 
Tayland, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Vietnam ve 
Amerika Birleþik Devletleri’nden de vakalar 
bildirilmiþtir. Bu nedenle, Çin’de ve bütün dünyada 
olduðu gibi ülkemizde de bir halk saðlýðý problemi 
olarak deðerlendirilip önleyici tedbirler alýnmaya 
baþlanmýþtýr. Wuhan-Türkiye uçuþlarý durdurulmuþ, 
Çin’den gelen tüm uçaklarýn yolcularý termal 
kameralarla taranmaya baþlanmýþ, havalimanlarýnda 
karantina odalarý hazýrlanmýþtýr. Bu tedbirler, henüz 
Türkiye’de görülmemiþ olan yeni koronavirüsünün 
ülkemizde tehdit olmasýný engellemek adýna çok 
önemlidir.” diye konuþtu.
“KÜTAHYA ÝÇÝN KORONAVÝRÜS ENFEKSÝYONU 
TEHDÝDÝ BULUNMAMAKTADIR”
Prof. Dr. Renders, þu an Kütahya için koronavirüs 
enfeksiyon tehdidinin bulunmadýðýný ifade ederek, 
“Bugünlerde grip vakalarý yoðun olarak görülmektedir 
ancak bunlar koronavirüs deðil, grip aþýsý ile 
korunulabilen grip enfeksiyonlarýdýr.” dedi. 

Kütahya Saðlýk Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Týbbi 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalý (AD) Baþkaný Prof. Dr. 
Duygu Perçin Renders, Türkiye’nin Çin’de ortaya çýkan 
koronavirüsüne karþý etkili tedbirler aldýðýný ifade etti.
Çin’in Wuhan þehrinde ortaya çýkan koronavirüs, 
þimdiye kadar o ülkede birçok can aldý. Hýzla yayýlan 
virüse karþý dünya alarma geçti. Türkiye’nin bu virüse 
karþý etkili tedbirler aldýðýný belirten KSBÜ Týbbi 
Mikrobiyoloji AD Baþkaný Prof. Dr. Duygu Perçin 
Renders, “Salgýn Çin’de baþlamýþ olmakla birlikte; 
Tayland, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Vietnam ve 
Amerika Birleþik Devletleri’nden de vakalar bildirilmiþtir. 
Bu nedenle, Çin’de ve bütün dünyada olduðu gibi 
ülkemizde de bir halk saðlýðý problemi olarak 
deðerlendirilip önleyici tedbirler alýnmaya baþlanmýþtýr. 
Wuhan-Türkiye uçuþlarý durdurulmuþ, Çin’den gelen 
tüm uçaklarýn yolcularý termal kameralarla taranmaya 
baþlanmýþ, havalimanlarýnda karantina odalarý 
hazýrlanmýþtýr. Bu tedbirler, henüz Türkiye’de 
görülmemiþ olan yeni koronavirüsünün ülkemizde 
tehdit olmasýný engellemek adýna çok önemlidir.” diye 
konuþtu.
“KÜTAHYA ÝÇÝN KORONAVÝRÜS ENFEKSÝYONU 
TEHDÝDÝ BULUNMAMAKTADIR”
Prof. Dr. Renders, þu an Kütahya için koronavirüs 
enfeksiyon tehdidinin bulunmadýðýný ifade ederek, 
“Bugünlerde grip vakalarý yoðun olarak görülmektedir 
ancak bunlar koronavirüs deðil, grip aþýsý ile 
korunulabilen grip enfeksiyonlarýdýr.” dedi.
Prof. Dr. Duygu Perçin Renders, enfeksiyonlara karþý 

korunmak için þu önerileri sundu;
    Kalabalýk ortamlardan (otobüs, alýþveriþ merkezleri, 
marketler vb) ayrýldýktan sonra ellerinizi en az 20 saniye 
su ve sabunla yýkayýn ya da alkollü el antiseptikleri ile 
ellerinizi ovuþturun.
    Kirli ellerinizle yüzünüze, gözünüze, aðzýnýza ve 
burnunuza dokunmayýn.
    Hapþýran, öksüren insanlardan uzak durmaya çalýþýn.
    Hapþýrýk ve öksürüðünüz varsa evinizde kalýn, 
dýþarýdaki insanlarý koruyun. Çýkmak zorundaysanýz 
maske takýn.
    Hapþýrýrken veya öksürürken aðzýnýzý bir kaðýt 
mendille kapatýn ve sonrasýnda mendili çöpe atýn ve 
ellerinizi yýkayýn.
    Yüksek ateþ, öksürük ve nefes darlýðý bulgularýnýz 
varsa hastaneye baþvurun.

Prof. Dr. Duygu Perçin Renders
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Ýçiþleri Bakanlýðý 81 ile gönderdiði genelgeyle, dernek adlarýnda olduðu gibi 
sendika adlarýnda da "Þehit, Gazi" kelimelerinin kullanýlabilmesi için izin 
alýnmasýný istedi.
DERNEK ADLARI ÝÇÝN DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMIÞTI
Geçtiðimiz günlerde Bazý Kanunlarda ve 375 Sayýlý Kanun Hükmünde 
Kararnamede Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun kapsamýnda Dernekler 
Kanunu'nun 28'inci maddesinde deðiþikliðe gidilmiþti. Yapýlan deðiþiklikle 
dernek adlarýnda "Þehit" ve "Gazi" kelimelerinin de týpký "Türk", "Türkiye", "Milli", 
"Cumhuriyet", "Atatürk" ve "Mustafa Kemal" kelimelerinde olduðu gibi Ýçiþleri 
Bakanlýðý'nýn izniyle kullanýlabileceði hüküm altýna alýnmýþtý.
ARTIK BAKANLIKTAN ÝZÝN ALINACAK

Yapýlan bu deðiþiklik üzerine Ýçiþleri Bakanlýðý, 81 il valiliðine bir genelge 
gönderdi. Genelgede; 4688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý ve Toplu 
Sözleþme Kanunu ve 6356 sayýlý Sendikalar ve Toplu Ýþ Sözleþmesi 
Kanunu'nda hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu hükümlerinin 
uygulandýðý belirtildi. Bu nedenle derneklerde olduðu gibi sendikalarýn da 
isimlerinde söz konusu kelimeleri kullanmak istemeleri halinde Ýçiþleri 
Bakanlýðýndan izin almalarý gerektiði vurgulandý.
UYMAYANLARA ADLÝ VE ÝDARÝ ÝÞLEM YAPILACAK
81 il valiliðine gönderilen genelgede, bu kelimeleri izinsiz kullanan sendikalarýn 
uyarýlmasý, uyarýlmalarýna raðmen kanuna aykýrý hareket eden sendika ve 
sendika yöneticileri hakkýnda adli ve idari iþlem yapýlmasý istendi.
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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   : 360 TL (Yýllýk) - SÝMAV  : 30 TL (Aylýk-Adrese Teslim)

YURT DIÞI : 75 € 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 : 35 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

ÝLAN

Ýnþaat malzemeleri alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale 
usulü ile ihale edilecektir.  Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý :2020/38494
1-Ýdarenin
a) Adresi :Tabakhane Mahallesi Belediye Meydaný No:9 43500 

SÝMAV/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarasý :0 274 513 70 07 - 0 274 513 70 10
c) Elektronik Posta Adresi :baskan@simav.bel.tr
ç) Ýhale dokümanýnýn
 görülebileceði internet adresi 
(varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý :4.240 Torba, 23.000 Kilogram, 34.640 Adet, 50 Paket, 1.000 

metre ve 2.300 metrekarelik Ýnþaat malzemelerinin alýmýdýr
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde 
bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.

b) Teslim yerleri :Simav Belediyesi Sýnýrlarý içerisinde idarece gösterilecek 
yerlerdir.

c) Teslim tarihi :Sözleþmenin yürürlüðe girmesi ile birlikte Ýdaremizce 12 ay 
içinde peyderpey alýnacak olup, ihtiyaç olan malzemenin 
yükleniciye sözlü veya yazýlý bildirilmesinden itibaren en geç 
1 saat içinde Ýdaremizce belirtilen yere teslimi 
gerçekleþtirilecektir.

3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer :Tabakhane Mh. Belediye Meydaný No:9 Belediye Hizmet 

Binasý Ýhale Salonu Simav/KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati :13.02.2020 - 14:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile 
tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin 
noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 
Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Simav Belediye Baþkanlýðý Fen Ýþleri Müdürlüðü adresine 
elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale 
sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. 
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
14.Diðer hususlar: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin 
ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.
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SÝMAV BELEDÝYE BAÞKANLIÐI FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

Kütahya Dumlupýnar Üniversitesinin uluslararasýlaþma çalýþmalarý Moldova ve 
Kosova'da imzalanan iþ birliði anlaþmasý ile kararlý bir þekilde sürüyor.
Bu kapsamda Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Dýþ Ýliþkiler Koordinatörü 
Doç. Dr. Oktay Þahbaz, Moldova'ya giderek ülkenin en iyi üniversitesiyle uluslararasý 
ortaklýk konusunda görüþmeler gerçekleþtirdi ve bir anlaþma imzaladý.

ÝLK ZÝYARET MOLDOVA TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝNE
Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Doç. Dr. Oktay Þahbaz, Moldova'daki temaslarý sýrasýnda ilk 
ziyaretlerini ülkenin en iyi üniversitelerinden biri olarak gösterilen Moldova Teknik 
Üniversitesine yaptýlar.
Moldova Teknik Üniversitesini Uluslararasý Ýliþkiler Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Larisa 
Bugaian, Uluslararasý Programlar Koordinatörü Doç. Dr. Cristina Popovici ve Yabancý 
Öðrencilerden Sorumlu Doç. Dr. Tatiana Munteanu'nun temsil ettiði toplantýda Erasmus+ 

2020'NÝN ÝLK ULUSLARARASI ANLAÞMALARI ÝMZALANDI

Ortak Ülkelerle Hareketlilik ve Mevlana Deðiþim programý da 
dahil olmak üzere her iki üniversitede ortak olan akademik ve 
araþtýrma alanlarýnda iþ birliði fýrsatlarý tartýþýldý.

MOLDOVA DEVLET ÜNÝVERSÝTESÝ ÝLE ANLAÞMA 
ÝMZALANDI
Prof. Dr. Göçmez ve Doç. Dr. Þahbaz, Moldova'da yaptýklarý 
görüþmelerde Moldova Teknik Üniversitesinin ardýndan Moldova 
Devlet Üniversitesini ziyaret ettiler.
Burada yapýlan ve ev sahibi üniversiteden Dýþ Ýliþkilerden 
Sorumlu Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Angela Niculitsa ve Dýþ 
Ýliþkiler Bölümü Baþkaný Doç. Dr. Lucia Castravet'in katýldýðý 
toplantýlarda her iki üniversitenin eðitim ve araþtýrma altyapýlarý 
görüþüldü. Toplantýda çift diploma, Erasmus+ Ortak Ülkelerle 
Hareketlilik ve Mevlana Deðiþim Programlarý gibi ortaklýk 
faaliyetlerinin baþlamasý için gerekli çalýþmalarýn yapýlmasý 
yönünde fikir birliðine varýldý ve toplantý sonunda iki üniversite 
arasýnda iþ birliði anlaþmasý imzalandý.
Öte yandan yapýlan görüþmelerde özellikle Matematik, Kimya, 
Biyoloji, Güzel Sanatlar ve Eðitim 

fakültelerinin ilgili bölümleri ile Bilgi Teknolojileri alaný 
önceliklendirilerek bölgede yaþayan Gagavuz Türklerin için de 
kültürel birimlerin kurulmasýna yönelik çalýþmalarýn yapýlmasý 
konusunda anlaþma saðlandý.

GÖÇMEZ: GELECEÐE YÖNELÝK ÖNEMLÝ ADIMLAR 
ATILDI
Ýmzalanan anlaþmalarla ilgili bir açýklama yapan Rektör 
Yardýmcýsý Prof. Dr. Hasan Göçmez, “Üniversitemiz personeli ve 
öðrencileri için uluslararasýlaþmaya ve yeni fonlar bulmaya 
çalýþýyoruz. Bu çerçevede geldiðimiz Moldova'da geleceðe 
yönelik önemli adýmlar atýldý. Ortaklýðýmýzýn her iki tarafa da 
baþarý getirmesini temenni ediyorum” dedi.
Yapýlan ziyaretler Moldova basýnýnda da geniþ yanký buldu.

BÝR ANLAÞMA DA KOSOVA'DA
Kütahya Dumlupýnar Üniversitesinin uluslararasýlaþma 
çalýþmalarý kapsamýnda bir anlaþma da Kosova'daki Prizren 
Ukshin Hoti Üniversitesi ile imzalandý.
DPÜ Rektör yardýmcýsý Prof. Dr. Muammer Gavas ve Yabancý 
Uyruklu Öðrenci Birimi Direktörü Prof. Dr. Abdurrahman Ünsal 
tarafýndan temsil edildiði törene Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi 
adýna Dýþ Ýliþkiler ve Kalite Artýþýndan Sorumlu Rektör Yardýmcýsý 
Prof. Ass. Dr. Soner Yýldýrým ve Öðretim, Araþtýrma ve Öðrenci 
Ýþlerinden Sorumlu Rektör Yardýmcýsý Prof. Ass. Dr. Þemsi 
Morina katýldý.
Ýmzalanan anlaþma ile Erasmus ve Mevlana deðiþim 
programlarýnda iþ birliði ve ortak uluslararasý araþtýrma 
projeleri, bilimsel konferanslar ve seminerler düzenlenmesi 
konusunda iþ birliði saðlandý.
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Bedelli askerliðini yapmak üzere Çin'den baþladý. Alýnan kan numuneleri tetkik için 
Kütahya'ya gelen ve ismi açýklanmayan Türk Ankara'ya Saðlýk Bakanlýðýna gönderildi. 
vatandaþý bir asker, Çin'de ortaya çýkan ve birçok Yapýlan tetkikler sonucunda, askerin kanýnda 
insanýn ölümüne neden olan Corona virüsü Corona Virüsüne rastlanmadý.
þüphesiyle Kütahya Saðlýk Bilimleri Üniversitesi Askerin taburcu edilerek birliðine 
Evliya Çelebi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine gönderileceði öðrenildi. 
baþvurdu. Öte yandan yetkililer, sosyal medyada ve 

Bunun üzerine hastane yetkilileri, askeri whatsapp guruplarýndaki söylentilere itibar 
tedbir amaçlý karantina altýna alarak tetkiklere edilmemesi çaðrýsýnda bulundu.

CORONA VÝRÜSÜ KÜTAHYA'DA PANÝÐE NEDEN OLDU
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Kütahya Rahvan Atlý Spor Kulübü Baþkaný Birol Babanoðlu 
Kulübü Baþkaný Birol Babanoðlu ve “Birlik beraberlik çýtasý altýnda 
Baþkan Yardýmcýsý Muharrem buraya gelen tüm arkadaþlarýmýza 
Bitirim'in önderliðinde kulüp teþekkür ederiz. Bundan önce 
yönetim kurulunun desteði ile geçmiþte yaptýðýmýz gibi bizde diðer 
organize edilen Kütahyalý Rahvan illere gidiyoruz. Arkadaþlarýmýzda 
atçýlar birlik ve beraberlik bizleri misafir ediyorlar. Böyle il, il 
yemeðinde buluþtular. Baþkan birlik ve beraberlik içerisinde 
Babanoðlu gelen misafirlere dolaþýyoruz. Senelerden beri 
çekiliþle hediyeler daðýttý. yaptýðýmýz bizim örfümüz ve 

ÝYÝ ATÇILIK YAPABÝLMEK adetimiz dir dedi.  
ÝÇÝN ÝSTÝÞARELER YAPIYORUZ KÜTAHYA'YI ÝYÝ TEMSÝL 

Kütahya Rahvan Atlý Spor EDEN ATÇILAR YETÝÞTÝRÝYORUZ
Kulübü Baþkaný Birol Babanoðlu Babanoðlu “Bundan sonrada 
organizasyonda yaptýðý böyle organizasyonlarýmýz devam 
açýklamasýnda “Kütahya'dan ve edecek daha iyi yarýþlar daha iyi 
Kütahya dýþýndan atçý atlar Kütahya'yý iyi temsil eden 
arkadaþlarýmýzý buraya davet ettik atçýlar yetiþtiriyoruz. Ýnþallah 
ve katýlýmlarýndan dolayý hepsine bundan sonra daha yüksek 
ayrý ayrý teþekkür ederim. Ata baþarýlarla geçecek. Ýleriki yýllarýmýz 
sporumuz, ecdat yadigarýmýzý için bugüne kadar il dýþýna ilçe 
yaþatmak için eski örf ve dýþýna da buradan at sattýk, tay 
adetlerimizi burada birleþtirerek sattýk. Daha önce bunlar yapýldý. 
yemek organizasyonu ile bütün Bundan sonra da daha iyi yerlere 
dostlarýmýzý çaðýrdýk. Gelecekteki da iyi atçýlar ve daha iyi at ve taylar 
atçýlýðý, geçmiþteki atçýlýðýmýzý yetiþtirmeye bütün arkadaþlarýmýz 
deðerlendirerek gelen aldýklarý bilgilerle daha iyisini 
misafirlerimizle istiþareler yaparak yapmaya çalýþacaðýz” dedi.
yarýnlara daha iyi, daha güzel, daha Kütahya Rahvan Atlý Spor 
yüksek bir çýtada, daha iyi atçýlýk Kulübünün düzenlemiþ olduðu birlik 
yaptýrabilmek için istiþareler ve beraberlik yemeðine “Kütahya 
yapýyoruz” dedi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Murat 

BÝZÝM ÖRFÜMÜZ VE Arýk, Fatih Gölgeli Kütahya Rahvan 
ADETÝMÝZDÝR Atlý Spor Kulübü yöneticileri ve 

Kütahya Rahvan Atlý Spor üyeleri il ve ilçe rahvan atlý spor 

Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi günümüzde deðiþen iletiþim 
(TÝM), Türkiye'nin tanýtýmýnda taleplerini karþýlamak amacýyla yeni 
kullanýlan 'Turkey Discover the logo ve etiket kullanýmý için harekete 
Potential' logosu yerine Türkiye geçti. 
logosu için çalýþmalara baþladý. 18 ERKAN GÜRAL: “EN FAZLA 
Ocak tarihli gazetemizde Kütahya ÝHTÝYACIMIZ OLAN KONULARDAN 
Seramik Yönetim Kurulu Baþkaný ayný BÝR TANESÝ MADE IN TURKÝYE 
zamanda Türkiye Genç Ýþ Ýnsanlarý ALGISININ ARTIRILMASI”
Konfederasyonu (TÜGÝK) Baþkaný Kütahya Seramik Yönetim 
Erkal Güral'ýn “Made In Turkiye Kurulu Baþkaný ayný zamanda Türkiye 
Algýsýný Artýrmalýyýz” Baþlýklý haberini Genç Ýþ Ýnsanlarý Konfederasyonu
yayýmlamýþtýk. TÝM Baþkaný Ýsmail (TÜGÝK) Baþkaný Erkal Güral'ýn 
Gülle de, ihraç ürünlerinde 'Made in açýklamalarýndan oluþan haberimizde 
Türkiye' etiketi kullanýlmasý için de “Bizim bir eksiðimiz var ülke olarak, 
ihracatçýlara çaðrýda bulundu. Gülle, Made In Türkiye algýsýnýn artýrýlmasý 
“Ülkemizin küresel ticarete konu ihraç yönünde. Biz bu algýyý hangi 
ürünlerinin coðrafik iþareti Türkiye'dir. sektörümüz olursa olsun tekstilden 
Bu nedenle Türkiye'de üretilmiþ ise seramiðe kadar artýrmamýz bizim 
'Made in Türkiye' denmesi gerekir. Avrupa'daki rakiplerimizle olan 
Türkiye'nin vatansever ihracatçýlarý, rekabetimizde ülkemize getireceðimiz 
ihracatýn çatý kuruluþunun bu yeni gelirin birim fiyat olarak artmasýna 
vizyona verdiði desteðe olumlu bir sebebiyet verecektir.
karþýlýk verirlerse ziyadesiyle mutlu Sanýyorum þu anda en fazla 
oluruz. Bu Devlet ve bu Millet, büyük ihtiyacýmýz olan konulardan bir tanesi 
Türkiye'nin ismiyle yükselmeyi hak MAde In Turkiye algýsýnýn
ediyor” dedi. artýrýlmasýdýr.” Ýfadeleri yer 

Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi almýþtý. TÝM nezdinde faaliyetlerini 
(TÝM),Türkiye markasýnýn iletiþiminde sürdüren Türkiye Tanýtým Grubu TTG 
hedef pazarlarda bilinirliði artýrmak ve bünyesinde ise, Ticaret Bakanlýðý'nýn 

desteðiyle, Türkiye logosu için gerekli bir adýmdýr. Küresel ölçekte 
çalýþma baþlatýldý. Bu kapsamda yasa üretim ve ihracat yapan Türklerin 
taslaðý hazýrlanýrken, yurtdýþý coðrafyasý Türkiye'dir. Ülkemizin 
tanýtýmlar ve iletiþim çalýþmalarýnda küresel ticarete konu ihraç ürünlerin 
kullanýlan “Discover the Potential” ve coðrafik iþareti Türkiye'dir. Bu 
yurtiçinde kullanýlan “Gücünü ve nedenle Türkiye'de üretilmiþ ise 
Potansiyelini Keþfet” sloganlarýnýn 'Made in Türkiye' denmesi gerekir. 
deðiþtirilmesi için de yeni slogan TÝM Baþkaný Ýsmail Gülle, 
çalýþmalarý devreye sokuldu. Yeni ihraç ürünlerinde 'Made in Türkiye' 
slogan çalýþmalarý tamamlanýncaya etiketi kullanýlmasý için ihracatçýlara 
kadar mevcut olanlarýnýn çaðrýda bulundu. Gülle, “Türkiye'nin 
kullanýlmamasý kararý alýndý. vatansever ihracatçýlarý ihracatýn çatý 

ÝSMAÝL GÜLLE: “MADE ÝN kuruluþunun bu yeni vizyona verdiði 
TÜRKÝYE'YÝ TÜM DÜNYAYA MAL desteðe olumlu bir karþýlýk verirlerse 
ETMEK ANLAMLI VE GEREKLÝ BÝR ziyadesiyle mutlu oluruz. Yani 
ADIMDIR” dünyanýn dört bir yanýna ihraç edilen 

Gülle, konuyla ilgili þunlarý Türk Malýnýn etiketlerinin de yeni 
söyledi: “Dünyanýn önde gelen vizyon doðrultusunda 'Made in 
tüccarlarý, Türklerin ana vataný olan Türkiye' olarak deðiþtirmeleri bizi çok 
ülkeye Türkiye ismini yüzyýllardýr ama çok memnun edecektir. Bu 
kullanmaktadýrlar. Küresel ticaretin Devlet ve bu Millet, büyük 
aktörleri Türklerin topraklarýný bu Türkiye'nin ismiyle yükselmeyi hak 
isimle anarken, uluslararasý alanda, ediyor. Biz bu vizyona aracýlýk etmeyi 
Türk Malý adýna 'Made in Türkiye'yi bir vazife olarak görüyoruz. Türkiye 
tüm dünyaya mal etmek anlamlý ve ihracatla yükselecek” dedi.

KÜTAHYA’YI TEMSÝL EDEN ATÇILAR YETÝÞTÝRÝYORUZ

kulübü baþkanlarý ve çok sayýda her platformda duyurmak için tüm atlý 
derneðe gönül vermiþ vatandaþlar katýldý. sporlara gönül veren dostlarýmýz ile 

Kütahya Rahvan Atlý Spor Kulübü buluþarak bir gece düzenledik. Gecenin 
Baþkan Yardýmcýsý Muharrem Bitirim sonunda hem Kütahya il ve ilçelerinden 
“Birlik ve beraberliðin en önemli hem de il dýþýndan gelen deðerli 
simgelerinden birisini örnek teþkil eden baþkanlarýmýza ve üyelerimizin katýlýmý ile 
derneðimiz ve deðerli üyeleri ile çekiliþle hediyeler organize ettik. Bunlarý 
gelecekte örfümüzü ve adetlerimizi bilen çekiliþle daðýtarak birlik ve beraberliðimizi 
nesiller yetiþtirmek ve Kütahya'nýn adýný pekiþtirdik” dedi.

TÝM’DEN ÝHRACATÇILARA “MADE ÝN TÜRKÝYE” ÇAÐRISI
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MÝSAFÝR KALEM
RESMÝ ARIK

SÜRÜCÜ KURSU DÝREKSÝYON USTA ÖÐRETÝCÝSÝ

TRAFÝKTE TEMEL DEÐERLER
Bu köþe yazýmda sizlere her bireyde bulunmasý 
gereken özelliklerden bahsedeceðim.
SORUMLULUK; Kiþinin kendi davranýþlarýný veya kendi 
yetki alanýna giren herhangi bir olayýn sonuçlarýný 
üstlenmesidir.
YARDIMLAÞMA ; Karþýlýklý yardýmda bulanma demektir.
Trafik ortamý, tüm yol kullanýcýlarýnýn birlikte hareket ettiði 
ve birbirinin olumlu yada olumsuz davranýþlarýndan 
etkilendiði için trafikte yardýmlaþma çok önemlidir.
HOÞGÖRÜ ; Kiþinin kendisinden farklý ahlaki, dini 
deðerlere, dünya görüþlere, düþüncelere, yaþam tarzýna, 
davranýþlara vb. sahip olan baþka insanlara müdahale 
etmekten bilerek veya isteyerek kaçýnmasý eylemidir.
NEZAKET ; Baþkalarýna karþý saygý ve incelikle davranma 
demektir.
SAYGI ; Deðeri, üstünlüðü, yaþlýlýðý, yararlýlýðý, kutsallýðý 
dolayýsýyla bir kimseye, bir þeye karþý dikkatli, özenli, 
ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, baþkalarýný 
rahatsýz etmekten çekinme duygusu demektir.
FERAGAT VE FEDAKARLIK ; Bir amaç uðruna yada 
gerçekleþtirilmesi istenen herhangi bir þey için kendi 
yararlarýndan vazgeçme, hakkýndan kendi isteðiyle 
vazgeçme, özveri demektir.
SABIR ; Zorluða karþý göðüs germek, yaþanan olumsuz 
durumu kabullenmek, çözümü yönünde çaba sarf etmek 
ve uygulanan çözüm faaliyetlerinin sonucunu 
beklemektir.
TRAFÝK KÜLTÜRÜNDE BÝRBÝRÝNÝ UYARMA ; Trafik 
içerisinde hatalý davranýþ sergileyen bir sürücüyü uyarmak 
hem o sürücünün hem de trafikteki diðer sürücülerin kaza 
yapma ya da olumsuz bir durum oluþturma riskini 
azaltacaktýr. Ancak bu uyarý, nezaket ve saygý 
çerçevesinde olmalýdýr.
TRAFÝKTE EMPATÝ VE ÝLETÝÞÝM
EMPATÝ ; Kelime anlamý duygudaþlýk olan empati, bir olay 
ya da bir durumda karþýmýzdaki kiþi hakkýnda herhangi bir 
yargýda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak 
olayý/durumu onun gibi yaþamamýz anlamýndadýr.
DÝÐERGAMLIK ; Kendinden çok baþkalarýný düþünen, 
baþkalarýnýn iyiliði için fedakarlýk yapan, özgeci 
anlamýndadýr.
ÖFKE YÖNETÝMÝ ; Öfke, güçlü bir husumet duygusu, 
kýzgýnlýk, hiddet, gazap, insanlara ve objelere karþý fiziksel 
ya da sözel saldýrý, baðýrma, bastýrma, kendini eleþtirme, 
dikkati baþka yöne çekme, zulmetme anlamlarýna 
gelmektedir.
Öfke yönetiminde amaç, kýzgýnlýðýn ve öfkenin yol açtýðý 
duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltabilmektir. Bunun için, 
önce neden öfkeli olduðunuzu anlamaya çalýþýn, gevþeyin 
ve dinlenin, nefes ve kas egzersizleri yapýn, spor yapýn, 
düþünme tarzýnýzý yeniden yapýlandýrýn.
GÜVENLÝ SÜRÜCÜLÜK ÝÇÝN ALTIN KURAL SAKÝN 
OLMAK VE SAKÝN KALMAKTIR
TRAFÝKTE ÝLETÝÞÝM
BEDEN DÝLÝ ; Sözsüz olarak iletiþim kurmaktýr. Kiþinin 
trafikte seyir halindeyken sürücünün yaptýðý hata sebebi ile 
yüz ifadesi ve el-kol hareketleri kullanarak, diðer sürücüleri 
uyarmasý ya da özür dilemesidir.
Beden dili sözlü iletiþimden daha inandýrýcýdýr.
Bir iletinin %7 si sözcüklerden, %38 i sesten ve %55 i 
beden hareketlerinden oluþmaktadýr.
KONUÞMA ÜSLUBU ; Kiþinin konuþma üslubu bazen 
sözlerinden daha fazla önem taþýr. Ýletiþim sýrasýnda 
mesajýn ne olduðu kadar nasýl söylendiði de önemlidir.
Beden dili ve konuþma üslubu kurallarý açýsýndan olumlu 
bir trafik adabý sahibi olmak güvenli sürücülük açýsýndan 
önem taþýr.
TRAFÝK DENETÝM GÖREVLÝLERÝ ÝLE ÝLETÝÞÝM ; Bir 
sürücü, trafikte çeþitli nedenlerle trafik denetim görevlileri 
ile iletiþim kurmak zorundadýr. Trafik denetim görevlileri ile 
baþarýlý bir iletiþim kurabilmek, kendini ifade edebilmek için 
etkili iletiþim becerileri konusunda bilgi sahibi olmalýdýr.

T.C. KÜTAHYA VALÝLÝÐÝ ÝL SANAYÝ VE 
TEKNOLOJÝ MÜDÜRLÜÐÜ’NDEN DUYURU!
6948 Sayýlý Sanayi Sicil Kanuna göre 
iþletmelere verilmiþ bulunan Sanayi Sicil 
Belgesiyle ilgili olarak 01.01.2020-30.04.2020 
tarihleri arasýnda verilmesi gereken 2019 Yýlý 
Yýllýk Ýþletme Cetvelinin e-devlet üzerinde 
https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/ (Sanayi Sicil 

STSO 
ÝÞLETME 
CETVELLERÝNÝ 
HATIRLATTI

Simav belediyesi ile Simav 
Gençlik Merkezinin her yýl 
sömestri tatilinde ortaklaþa 
gerçekleþtirdiði masa tenisi, 
bilardo ve dart 
kategorilerindeki turnuvalar 
sona erdi. 
Belediye baþkaný Av. Adil Biçer, 
turnuva sonunda Simav Gençlik 
merkezine gelerek turnuvada görevli 
hakemlere, katýlýmcýlara ve dereceye 
girenlere teþekkür etti. Baþkan Biçer, 
daha sonra da büyükler ve küçükler 
kategorilerinde dereceye giren 
sporculara da madalyalarýný takdim 
etti. Masa tenisinde il birincisi olan 
takým oyuncularýný tebrik etti.

TATÝL TURNUVASINDA ÖDÜLLER DAÐITILDI

Ýl birincileri

Haber: Kemal Yalçýn

Bilgi Sistemi-Yýllýk Ýþletme Cetveli iþlemleri) 
internet adresinden mutlaka firmalar tarafýndan 
“ON LINE” giriþlerin yapýlmasý gerekmektedir. 
30.04.2020 tarihine kadar Yýllýk Ýþletme Cetveli 
bilgilerinin giriþlerinin yapýlmadýðý takdirde firma-
lara 1.586,00 (Binbeþyüzseksenaltý) TL Ýdari Paa 
Cezasý uygulanacaktýr.Sanayi Sicil Belgesi olan 
üyelerimize önemle duyurulur.

4 EYLÜL'DE MUTLU SON

Simav'ýn þehir merkezindeki iki ortaokuldan 
birisi olan 4 Eylül Ortaokulu, eðitim 
bloðundaki güçlendirme ve tadilat 
çalýþmalarý nedeniyle 2018-2019 eðitim ve 
öðretim döneminden bu yanan yararlandýðý 
Yusuf Koyuncuoðlu Ýlkokulundaki eðitim 
sürecini tamamladý. 
4 Eylül Ortaokulu'nun 4 Eylül Mahallesi Çevre Yolu 

kenarýnda bulunan eðitim binasýnda güçlendirme 
ve tadilat çalýþmalarýnýn ardýndan geçici kabul 
iþlemlerinin yapýldýðý öðrenilirken, 2019-2020 
eðitim ve öðretim döneminin ilk devresini Yusuf 
Koyuncuoðlu Ýlkokulunda tamamlayan 282 4 
Eylül Ortaokulu öðrencisi eðitim döneminin ikinci 
yarýsýna önümüzdeki Pazartesi günü kendi eðitim 
binasýnda baþlayacaðý bildirildi. Haber: Þerif Erel
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