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ütahya Ticaret Borsasý (KÜTBO)
tarafýndan Türk Patent Enstitüsüne
baþvurusu yapýlan Kütahya Viþnesi için
coðrafi iþaret süreci baþarýyla tamamlandý.
018 yýlýnýn Aðustos ayýnda Simav Ticaret ve
sanayi Odasýnýn daveti üzerine ilk Simav
Ziyaretini gerçekleþtiren Kütahya Ticaret
Borsasý Baþkaný Necati Gültekin yaptýklarý ziyarette
seracýlýðýn Simav'daki önemini ve deðerini
gördüklerini ifade ederken “Ünü sýnýrlarý aþan 'Göl
Fasulyesi' kiraz ve viþnede coðrafi iþaret uygulamasý
için gerekli giriþimler gerçekleþtirilmeli. Bizler
Kütahya Ticaret Borsasý olarak tüm bunlarýn

gerçekleþmesi için üreticilerimizin yanýndayýz”
þeklindeki ifadesinde bulunan viþnede coðrafi iþaret
gerçekleþti.
ÜTBO Yönetim Kurulu Baþkaný Necati Gültekin,
konuyla ilgili olarak basýna yaptýðý açýklamada;
Kütahya, Simav, Þaphane, Pazarlar bölgesinde
yetiþtirilen, tadý, rengi ve aromasýyla diðer viþne
çeþitlerine göre daha zengin olan Kütahya Viþnesinin
“Þaphane Viþnesi” adýnda Coðrafi Ýþaret alýnmasý
sürecinin, KÜTBO tarafýndan yapýlan çalýþma ve
takipleri sonucunda tamamlandýðýný ve önümüzdeki
günlerde “Þaphane Viþnesi” adý altýnda Coðrafi Ýþaret
Devamý sayfa 2’de
Belgesinin alýnacaðýný belirtti.

K

SOKAK DOSTLARINI ÖZYURT PÝLÝÇ DOYURDU
Özlenen kar yaðýþý geç de olsa
çiftçileri ve vatandaþlarý sevindirirken
kar yaðýþýna paralel soðuk günler
yaþayan Simav Belediye
Barýnaðýndaki sokak dostlarýnýn
açlýklarýný gidermede en büyük
desteði Özyurt Piliç verdi.
Simav ve yakýn çevresinde en önemli tavuk
yetiþtiricisi ve tavuk ürünleri pazarlamacýsý olan
Özyurt tavukçuluk, Uþak Organize Sanayi
Bölgesi yakýnýndaki Piliç Üretim Çiftliðinde
yetiþtirdiði piliçleri Simav'a baðlý Beyce Köydeki
kesim ve paketleme tesisinde mamül ürün
haline getirmeyi sürdürüyor.
Özyurt Piliç Ýþletmecilerinden Sefa Özyurt,
mevsimsel bir özellik taþýyan piliç yetiþtiriciliði ve
buna paralel piliç kesimhaneciliðinde önemli bir
istihdamla bölgeye hitap ettiklerini belirtti. Simav'da Kýþla ve
Atatürk caddelerindeki piliç ürünleri satýþ merkezleri yaný sýra,
özel araçlarla her türlü piliç ve piliç ürününü bayilikler
aracýlýðýyla satýþa sunarak Tüketiciye ulaþmayý sürdürdüklerini
ifade eden Özyurt, “Beyce Köydeki tesislerimizde kesim ve
paketleme yaparken 'çorbalýk' olarak tabir edilen piliç
parçalarýyla yaþadýðýmýz þu aðýr kýþ þartlarýnda Simav
Belediye Barýnaðýnda yer alan sokak dostlarýný doyuruyoruz”
dedi.
Sokak dostlarýnýn her gün yiyeceðe ihtiyacý olduðunu,
belediyenin ve duyarlý vatandaþlarýn saðladýðý yiyeceklerle
karýnlarýnýn doyurulduðunu hatýrlatan Özyurt, “Özyurt Piliç
olarak iþletmemizde çorbalýk olarak adlandýrýlan tüm parçalarý
Sayderesi'nde barýndýrýlan sokak dostlarýna daðýtýyoruz.
Duyarlý vatandaþlarýmýzý bunlarýn bakýmý ve karýnlarýnýn
doyurulmasýna destek olmaya davet ediyorum. Bu konuda
giriþimde bulunmak isteyenlere Belediye Zabýta Müdürlüðü
ve Belediye Veterinerliði yardýmcý oluyor” þeklinde konuþtu.
Haber: Kemal Yalçýn

Ey yükselen
yeni nesil!
Ýstikbal sizindir.
Cumhuriyeti
biz kurduk,
onu devam
ettirecek
sizlersiniz. Mustafa Kemal ATATÜRK

www.simavinsesigazetesi.com

DenizBank’tan
SÜT ÜRETÝCÝLERÝNE
AVANTAJLI KREDÝ FIRSATI

DenizBank Simav Þube Müdürü
Kenan Tahir Uncu
Üreticinin ihtiyaçlarýna yönelik özel
çözümler geliþtiren DenizBank, avantajlý
kredi fýrsatýný hizmete aldý. Üreticiler süt
kredisi kampanyasý ile aylýk % 0.99 faiz
oraný ve 60 aya varan vadelerle
ihtiyaçlarýný rahatça karþýlayabilecek.
Çiftçinin bankasý DenizBank, sunduðu pratik finansal çözümler ile üreticinin hayatýný kolaylaþtýrmaya
devam ediyor. Banka bu çerçevede hizmete aldýðý
süt kredisi kampanyasý ile üreticiye aylýk % 0,99
faiz oraný, %0,5 dosya masrafý ve 60 aya varan
vadelerle avantajlý kredi imkaný sunuyor.
“Tarýma verdiðimiz destekle amacýmýz
çiftçilerimizin hayatlarýna deðer katabilmektir”
DEVAMI SAYFA 2’DE
diyerek konuyla ilgili olarak..

Bana
Göre
TANIKLIÐIMIZ YAÞADIKLARIMIZDIR

Mustafa Arýgümüþ

Son günlerde sosyal medyada; “BÝZ, 19601990 ARASINDA DOÐAN ÝNSANLAR;
BÝZ SINIRLI SAYIDA ÜRETÝLDÝK” þeklinde
bir makale dolaþýyor.
Önemli bir ilgi gördüðü muhakkak.
Çünkü söz konusu kuþak içinde doðanlar;
bahsedilen her türlü geliþmeyi, yaþananlarý, bilen
ve gören insanlar.
***
Ben de onlardan biriyim.
Zaman zaman eski dostlarla, halk deyimiyle
'akranlarýmla' bir araya geldiðimde eskileri
anarken, karþýlýklý olarak yaþadýklarýmýzý birbirimizi
teyit ettiðimiz çok olmuþtur.
Türkiye'nin ekonomik, siyasal ve kültürel açýdan
önemli yýllarýný kapsayan bu süreçte var olan her
kiþi unutulmamalýdýr ki yaþadýklarý sürecin
tanýðýdýr.
***
Söz konusu makale 60'lý kuþaktan baþlayarak þu
ifadelerde bulunuyor;
“Bu yüzden; bizden keyf alýn, bizden öðrenin,
hazine biziz.
Dünyadan yok olmadan önce her þeyi ve herkesi
özellikle bizi çok sevin.
Hayatýmýz, yaþadýklarýmýz ise bizleri neden
sevmeniz gerektiðinin gerçek kanýtýdýr.
*Okuldan sonra akþama kadar sokakta oynardýk.
Hiç televizyon izlemezdik.
DEVAMI SAYFA 2’DE
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Sayfa 2
Sayfa 1’den devam

Bana
Göre
TANIKLIÐIMIZ YAÞADIKLARIMIZDIR

Mustafa Arýgümüþ

Sayfa 1’den devam
*Ýnternet arkadaþlarýyla deðil gerçek arkadaþlarla
oynardýk.
*Susadýðýmýz zaman þiþelenmiþ su deðil, musluk
suyu içerdik.
*Ayný bardaðý dört arkadaþla paylaþtýðýmýz halde
hastalanmazdýk.
*Her gün çok pilav yediðimiz halde hiçbir zaman kilo
almadýk.
*Çýplak ayakla dolaþýrdýk ama ayaklarýmýza bir þey
olmazdý.
*Annemiz ve babamýz bizi saðlýklý tutmak için hiçbir
zaman ek gýda takviyeleri, vitaminler vermezlerdi.
*Kendi oyuncaklarýmýzý kendimiz yaratýr ve onlarla
oynardýk.
*Ailemiz zengin deðildi. Bize mal mülk deðil, sevgi
verdiler.
*Cep telefonlarýmýz, DVD'lerimiz, oyun istasyonumuz,
XBox'ýmýz, video oyunlarýmýz, kiþisel bilgisayarlarýmýz,
internet sohbetimiz olmadý. Ama bizim gerçek
arkadaþlarýmýz vardý.
*Arkadaþýmýzýn evini davet olmadan istediðimizde
ziyaret eder ve onlarla birlikte eðlenerek yemek
yerdik.
*Senin dünyandan çok farklý olarak bütün akrabalarla
iç içe yaþar, aramýzda sýký baðlar olurdu.
*Çektiðimiz fotoðraflar siyah beyazdý ama renkli
anýlarla dolu idi.
*Ülkeyi güzel günlere taþýmak, çok okumak, adam
olmak gibi ülkülerimiz vardý ki belki tam yapamadýk,
yenildik ama uðrunda çok bedeller ödedik.
*Delikli kuruþlarý, kýsa dalga, uzun dalga radyolarý,
Meteoroloji, Polis, Türkiye'nin Sesi, Budapeþte gibi
radyo istasyonlarýný,
*Siyah-Beyaz televizyon yayýnlarýný, Bonanza'yý,
Küçük Evi, Kaçak'ý, Uzay Yolu'nu hiç unutmadýk.
Çizgi roman serileri de pek güzeldi. Hala hele Zagor,
Tommiks, Ten Ten, Tarkan, Karaoðlan, Tex, Kaptan
Swing, Conan, Tom Miks...
*Biz kendine has, anlayýþlý bir nesiliz, çünkü biz
ebeveynlerinin söylediðini dinleyen son nesiliz.
Ayrýca, çocuklarýný dinleyen ve dikkate alan ilk
nesiliz..

KÜTAHYA B
VÝÞNESÝ
COÐRAFÝ
ÝÞARET K
SÜRECÝ
TAMAMLANDI

aþkan Gültekin,
ilimiz yaný sýra
diðer illerde de
yetiþtirilen ve yapýsý
itibariyle deðerli bir viþne
çeþidi olan Kütahya
Viþnesinin Coðrafi Ýþaretli
olmasý ile gerçek
üreticinin korunmasýnýn
yaný sýra, ürüne yurt içi
ve yurt dýþý pazarlama
gücü katacaðýný belirtti.
ütahya Viþnesine
coðrafi iþaret
alýnmasý sürecinde
destek veren Ýl Tarým ve
Orman Müdürlüðü'ne
teþekkür eden KÜTBO
Yönetim Kurulu Baþkaný
Necati Gültekin,
Ülkemize, Ýlimize,
Üreticimize ve
Üyelerimize hayýrlý olmasý
temennisinde bulundu.
Haber: Þerif Erel

CUMHURBAÞKANLIÐI ÝLETÝÞÝM BAÞKANLIÐINDAN

DenizBank’tan
SÜT ÜRETÝCÝLERÝNE
AVANTAJLI KREDÝ FIRSATI
Sayfa 1’den devam
gazetemize deðerlendirmelerde bulunan DenizBank Simav
Þube Müdürü Kenan Tahir Uncu þunlarý söyledi;
“Gýdanýn üretildiði, istihdam olanaðý sunan, ulusal gelire
ve ihracata önemli katký saðlayan tarým ve hayvancýlýk
sektörüne desteði milli mesele olarak görüyoruz. Tarýmýn
finansmaný konusunda sadece Türkiye'de deðil dünyada
da en büyük know-how'a (tecrübelere) sahip
bankalardan biriyiz. Her türlü tarýmsal ihtiyacý
karþýlayabilecek geniþ ürün yelpazemiz ile Türkiye'nin 81
ilinde hizmet veriyoruz. Süt üreticisi müþterilerimizin
iþlerini kolaylaþtýrmak hedefiyle hayat geçirdiðimiz yenilikçi
kredimiz ile soframýzdaki ekmeði borçlu olduðumuz
çiftçimize destek olmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Bu
yöndeki çalýþmalarýmýz artarak devam edecek.”
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OKUMA YAZMA ORANI %97,4

Türkiye Ýstatistik Kurumu
Baþkanlýðýnca yayýnlanan Ulusal Eðitim
Ýstatistikleri Veri tabaný sonuçlarýna
göre; Domaniç'te okuma yazma bilen
kiþi sayýsý 2018 yýlýnda bir önceki yýla
göre yüzde 0,4 artarak 13 bin 888 kiþi
olurken, okuma yazma bilenlerin oraný
ise yüzde 97'den yüzde 97,4'e
yükseldi.
Domaniç yüzde 97,4'lük okuma
yazma bilenlerin oraný ile Kütahya'da
en yüksek 6. ilçe oldu.
Kütahya ise yüzde 98,0'lýk

okuma yazma bilenlerin oraný ile
Türkiye'de okuma yazma bilenlerin
oraný en yüksek 15. il, Ege Bölgesinde
5. il konumunda.
Domaniç'te okuma yazma bilen
kiþi sayýsý 13 bin 888 kiþi, bilmeyen ise
371 kiþi.
2018 yýlý verilerine göre
Kütahya ilçeleri arasýnda en yüksek
okuma yazma bilenlerin oraný,
98.6 ile Merkez, 98.5 ile Tavþanlý, 98.4
ile Altýntaþ, 98.1 ile Emet, 97.5 ile
Gediz, 97.4 ile Domaniç, 97.3 ile

Hisarcýk, 96.4 ile Simav, 96.3 ile
Aslanapa, 96.1 ile Dumlupýnar, 95.7 ile
Pazarlar, 94.5 ile Çavdarhisar, 94.3 ile
Þaphane oldu.
2018 yýlý verilerine göre
Kütahya ilçeleri arasýnda ise okuma
yazma bilmeyenlerin oraný en
yüksekten en küçüðe doðru sýrasýyla
Þaphane yüzde 5,7, Çavdarhisar yüzde
5,5, Pazarlar yüzde 4,3, Dumlupýnar
yüzde 3,9, Aslanapa yüzde 3,7, Simav
yüzde 3,6, Hisarcýk yüzde 2,7,
Domaniç yüzde 2,6, Gediz yüzde 2,5,

Emet yüzde 1,9, Altýntaþ yüzde 1,6,
Tavþanlý yüzde 1,5 ve Merkez yüzde
1,4 þeklinde.
2018 yýlýnda Türkiye'de okuma
yazma bilenlerin oraný en yüksek
olduðu 5 il sýrasýyla Antalya (98,9),
Çanakkale(98,6) , Denizli (98,6), Ýzmir
(98,6) ve Tekirdað (98,6)'dýr.
Okuma yazma bilmeyenlerin
oraný en yüksek olduðu 5 il ise
sýrasýyla Mardin (8,2), Þanlýurfa (8,0) ,
Siirt (7,5), Muþ (7,4) ve Aðrý (7,2).

AÐAÇ KESME FÝDAN DÝK
Müdürü Hasan Keskin; 2020
yýlýna yeni umutlar ile girdiðimizi
belirterek; þunlarý söyledi: “2019
yýlýný bitirip 2020 yýlýna girdik. Yeni
bir yýla güzel ve yeni umutlar ile
giriyoruz. Yeni yýlda saðlýk, mutluluk
ve baþarý için dileklerimize Orman
Bölge Müdürlüðü olarak bir de
armaðan kattýk. Vatandaþlarýmýza
birer fidan verelim, fidanlarýmýzý
diksinler ve yeni bir yýla bu
güzellikle girsinler istedik. 'Aðaç
Kesme Fidan Dik' Kampanyamýz
çerçevesinde tüm illerde olduðu gibi

Kütahya Orman Bölge
Müdürlüðü “Yeni Yýla Aðaç Keserek
Deðil, Fidan Dikerek Girelim” diyerek
vatandaþlara 2 bin 20 adet fidan
daðýttý.
Yeni bir yýla girerken yýlbaþý
aðacý temini maksadýyla aðaç
kesilmesini önlemek ve ülke genelinde
fidan dikme alýþkanlýðýný
yaygýnlaþtýrmak maksadýyla Tarým ve
Orman Bakanlýðý tarafýndan “Aðaç

Kesme Fidan Dik” sloganýyla ülke
genelinde baþlatýlan ücretsiz fidan
daðýtýmlarýndan biri de Kütahya'da
gerçekleþtirildi. Kütahya Sevgi Yolu ve
Sera Alýþveriþ Merkezinde düzenlenen
fidan daðýtým etkinliðinde Kütahya'da
yaþayan vatandaþlara belki yeni yýlda
sevdiklerine armaðan etmek
isteyebilecekleri ya da kendileri
dikebilecekleri 2 bin 20 adet fidan
daðýtýldý. Kütahya Orman Bölge

Kütahya'mýzda da ücretsiz olarak
vatandaþlarýmýza fidanlarýmýzý
daðýttýk. Ýlgi için herkese teþekkür
ediyor, yeni yýlýnýzý þimdiden
kutluyor, saðlýk ve mutluluklar
diliyorum.”
Kütahya Orman Bölge
Müdürlüðü tarafýndan daðýtýlan
badem, ceviz ve sedir fidanlarý
vatandaþlar tarafýndan ilgi ile
karþýlanýrken, “Aðaç Kesme, Fidan
Dik” sloganýmýz da þehrin muhtelif
yerlerinde yer alarak vatandaþlarýn
bilinçlenmesi saðlandý.
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7 BÝN ÜNÝVERSÝTE ÖÐRENCÝSÝ ÝKAMET KART SAHÝBÝ OLDU
Kütahya Belediyesinin
çaðrýsýna kulak veren
yaklaþýk 7 bin üniversite
öðrencisi ikametgah
adresini Kütahya'ya aldý.
Kütahya Belediye
Baþkaný Alim Iþýk'ýn Sosyal
Sorumluluk projeleri
arasýnda yer alan Ýkamet
Kart projesi kapsamýnda
Kütahya Dumlupýnar
Üniversitesi (DPÜ) ve
Kütahya Saðlýk Bilimleri
Üniversitesi'nde (KSBÜ)
eðitim gören yaklaþýk 7 bin
üniversite öðrencisi birinci
adresini Kütahya'ya alarak
Ýkamet Kart sahibi oldu.
Ýkamet Kart sahibi olan
üniversite öðrencileri,
Kütahya Belediyesinin
ulaþým ve su indiriminden
yararlanabilecek.
Ayrýca öðrenciler,
gönüllülük esasý ile Kütahya
Belediyesinin Ýkamet Kart
projesine destek olan
esnaflarýn yaptýðý %10'lýk
indirimden de
faydalanabilecekler.
Kütahya Belediyesinin
Ýkamet Kart projesi ile ilgili
açýklamalarda bulunan
Belediye Baþkaný Alim Iþýk;
“Hedefimiz þehrimiz
merkez nüfusunun 250
binin üzerine çýkartmaktý.
Bunun nedeni ise belediyemizin statü deðiþtirmesi. Yani belediyemiz
nüfusu 100 bin ile 250 bin

nüfuslu olan belediyeler kategorisinden
deðerlendiriliyor ve bu göre devletten
vergi gelirleri payýný alýyordu. 250 ile 500
bin olmasý halinde Kütahya Belediyesi

orta büyük belediyeler grubuna girecek
ve vergi gelirleri buna göre belediyemizi
etkileyecek. Ýnþallah 250 bini aþan bir
nüfusu 31 Ocak 2020 tarihi itibariyle

resmi kayýtlara göre görürüz diye umut
ediyorum. Emeði geçen, katký saðlayan
tüm hemþehri-lerime teþekkürlerimi
sunuyorum” dedi.

ÇOCUKLARDA ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSÝYONLARINA YOL AÇAN 6 RÝSK FAKTÖRÜ

Çocukluk çaðý hastalýklarý
arasýnda üst solunum yolu
enfeksiyonlarý (ÜSYE) sýkça görülüyor.
Kýþ aylarýnda belirgin bir artýþ
gösteren, viral ya da bakteriyel
kökenli olabilen bu hastalýklarýn
tedavisinde, nedenin çok iyi
belirlenmesi gerekiyor. Çünkü
gereksiz antibiyotik kullanýmý florayý
baskýlayarak; antibiyotik kaynaklý
ishale, ileride daha dirençli
enfeksiyonlara, alerjik ve otoimmünromatolojik hastalýklara yol açabiliyor.
Memorial Antalya Hastanesi Çocuk
Saðlýðý ve Hastalýklarý Bölümü'nden
Uz. Dr. Ahmet Yýldýrým, çocuklarda

görülen üst solunum yolu hastalýklarý
ve tedavisi hakkýnda bilgi verdi.
Kalabalýk ortamlar hasta
edebilir
Çocuklar yýlda genellikle 3-8,
eriþkinler ise 2-5 kez soðuk algýnlýðý
geçirebilir. Üst solunum yolu
enfeksiyonlarýnýn viral veya bakteriyel
kaynaklý olup olmadýklarýnýn ayrýmýnýn
çok iyi yapýlmasý gerekir. Kreþ, okul
ve 2 yaþa kadar olan süt çocukluðu
dönemlerinde ÜSYE ile oldukça sýk
karþýlaþýlmaktadýr. Okul-kreþe gitme,
okul-kreþe giden kardeþ varlýðý,
kalabalýk ortamlarda çalýþan
ebeveynlerin olmasý gibi faktörler,
hastalýklarýn bulaþmasý için risk
yaratmaktadýr. Hastalýklar havada
asýlý kalan damlacýklar, kirli ellerle
direkt temas ya da temiz olmayan
yüzeylere el temasý ile bulaþmaktadýr.
Soðuk algýnlýðý, viral veya bakteriyel
rinofarenjit, tonsilit, akut otitis
media, akut rinosinüzit ve krup
olmak üzere alt baþlýklar altýnda
incelenir.
ÜSYE'de risk faktörleri ve risk
gruplarýna dikkat!
.Kreþ ve okul çocuklarý için
özellikle kreþin ilk yýllarý,
.Ýyi havalandýrýlmayan
ortamlar, güneþ ýþýnlarýnýn az oluþu
ve toplu yaþanýlan alanlar; akciðer,
kalp, baðýþýklýk sistemi, metabolik ve

genetik hastalýklar ile obezite,
.5yaþýn altýndaki özellikle 2
yaþ öncesi çocuklar,
.19aþýndan genç olup uzun
süreli aspirin kullanan kiþiler,
.Gebeler,
.65 yaþýn üzerindeki kiþiler…
Hangi hastalýða hangi tedavi?
Viral veya bakteriyel
rinofarenjit; soðuk algýnlýðý-nezle
olarak bilinir ve hastalýðýn etkeni %95
oranýnda viraldir. Tedavisinde
antibiyotiðin yeri büyük oranda
yoktur. Hastada öksürük, ses kýsýklýðý
ve burun akýntýsý, göz iltihabý, kýrýklýk,
halsizlik, iþtahsýzlýk, hafif ateþ, aðýz içi
aftlar, ishal görülebilir. Tonsillit ise
bademcik enfeksiyonu olarak bilinir.
Nedeni genellikle 2 yaþ altý viral, 2
yaþ üstü bakteriyeldir. 2 yaþ altýnda
tedavide antibiyotik kullanýmý çoðu
vakada gereksizdir. Orta kulak
enfeksiyonlarýnda bakteriyel etkenler
daha fazladýr. %80 oranýnda
bakterilerden kaynaklanan sinüzit,
burun etrafý kemik içi hava
boþluklarýnýn enfeksiyonudur. Ses
tellerinin iltihabý olan akut larenjit ise
%95-100 oranýnda viraldir. Havlar
tarzda öksürme, ateþ ve iþtahsýzlýk ile
kendini gösterir. Otit, sinüzit ve 2 yaþ
üstü tonsilit dýþýnda antibiyotik
tedavisi genellikle gereksizdir. Tüm
hastalýklarýn tedavisi ve olasý

komplikasyonlarý açýsýndan çocuk
hastalýklarý uzman muayenesi
önemlidir.
ÜSYE'de doðru bilinen
yanlýþlar…
Hava akýmýna maruz kalmak
ÜSYE'ye neden olmaz. ÜSYE mikrobik
bir hastalýktýr. Dýþ ortam ýsýsýndan
daha çok havasýz ortamda bulunmak
bu hastalýða yol açar.
Yeþil veya koyu renkli burun
akýntýsý antibiyotik gerektirmez.
Burun akýntýlarý hangi renkte olursa
olsun genellikle viral enfeksiyonlarda
daha sýk karþýlaþýlýr. Antibiyotik
gerekliliði çok azdýr.
Kalýn giyinmek hastalýðýn
engellenmesinde önemli bir yere
sahip deðildir. Vücut direncini
düþürmeyecek þekilde, yaþanýlan
bölgenin iklimine uygun giyinmek
yeterlidir. Kalýn ve kat kat giyinmenin
faydasý yoktur.
ÜSYE'nin antibiyotikle tedavi
edilmemesinin zatürreye yol açacaðý
kanýsý yanlýþtýr.
Hasta olan kiþilerle yakýn
temas halinde olmamak, hastalýðýn
bulaþmasýný engellemez. Mümkün
oldukça havalandýrýlmýþ ortam
saðlamak önemlidir. Çünkü hastalýk
hava yolu ile bulaþýr.
Soðuk algýnlýðýnda 'akciðerler
üþütülmez'. Soðuk algýnlýðý,

Simav
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TÝYATRO ÖDÜLLERÝ SAHÝPLERÝNÝ BULDU
Kütahya Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðü ve Kütahya
Gençlik ve Spor Ýl
Müdürlüðü iþbirliðinde bu
yýl dördüncüsü
düzenlenen 'Tiyatral
Etkinlik' sonuçlarý
açýklandý.
Ortaokul ve liselerde
öðrenimine devam eden
öðrencilerin sanatsal
faaliyetler vasýtasýyla temel
yaþam becerileri kazanmalarý,
milli ve manevi duygularýn
pekiþmesi, arkadaþlýk ve aile
baðlarýnýn güçlendirilmesi
amacýyla Kütahya Ýl Milli
Eðitim Müdürlüðü ve Kütahya
Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü
iþ birliðinde gerçekleþtirilen
'Tiyatral Etkinlik' sonuçlarý
açýklandý.
SAHNE BÝTTÝ SIRA
ÖDÜLDE
16-20 Aralýk 2019 tarihleri
arasýnda ortaokul, 23-26
Aralýk 2019 tarihleri arasýnda
lise öðrencilerinin sahne aldýðý
etkinliklerde, 'En Ýyi Senaryo,
En Ýyi Takým, Gelecek
Vadeden En Ýyi Oyuncu, En
Ýyi Yönetmen, En Ýyi Erkek
Oyuncu, En Ýyi Kýz Oyuncu,
En Ýyi Dekor, En Ýyi Kostüm,
En Ýyi Afiþ' alanlarýnda ödüller
sahiplerini buldu.

DERECEYE GÝRENLER BELLÝ OLDU
Ortaokullarda birinciliði Þule Mete Tetik Ýmam Hatip
Ortaokulu, ikinci Aðaçköy Ortaokulu ve Ticaret Borsasý Bölcek
Ortaokulu, üçüncü Sýrören Ortaokulu ve Atatürk Ortaokulu
oldu. Ortaokullar arasýnda en iyi senaryo Zeynep Özden,
Gelecek Vadeden En Ýyi Oyuncu Menekþe Mavi ve Efe Kaðan
Kaba, En Ýyi Yönetmen Hasan Hüseyin Sönmez, En Ýyi Erkek
Oyuncu Mustafa Demirbað, En Ýyi Kýz Oyuncu Beyza Nur Göl
seçildi.

LÝSE ÞAMPÝYONU FATÝH ANADOLU LÝSESÝ
Liseler arasýnda ise birincilik ödülü Fatih Anadolu Lisesinin
oldu. Ýkinciliði Germiyan MTAL ile Kütahya Kýz Anadolu Ýmam
Hatip Lisesi, üçüncülüðü Atatürk Anadolu Lisesi ve Seyitömer
ÇPAL paylaþtý.
Lise kategorisinde en iyi senaryo Recep Er'in, Gelecek
Vadeden En Ýyi Oyuncu Resul Çakýr, En Ýyi Yönetmen Mertcan
Atasoy, En Ýyi Erkek Oyuncu Hakan Batýn Tosun ve En Ýyi Kýz
Oyuncu Nazmiye Aydemir'in oldu.

350
Simav,ýn Sesi

Kuruluþ:21 Eylül 1999
Kurucusu:Kamil Muþtu

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

ÝLAN TARÝFESÝ
Dernek Kongre : 300 TL
Resmi Ýlan (Cm) : 15.00 TL
A.Þ. Gen. Kurul/sonuç : Pazarlýða tabi
Koop. Oda kongre : 350 TL
Zayi : 35 TL
Özel Ylanlar ve Reklamlar Pazarly?a Tabidir
Fiyatlara KDV Dahil De?ildir.
simavinsesi2010@hotmail.com
www.simavinsesigazetesi.com

YURT ÝÇÝ : 360 TL (Yýllýk) - SÝMAV : 30 TL (Aylýk-Adrese Teslim)
YURT DIÞI : 75 € 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.

ZAYÝ
Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdürlüðü'nden almýþ olduðum
Diplomamý kaybettim.
Hükümsüzdür. Mesut ULUS
Muradýnlar Mh. SÝMAV

9 OCAK 2020

,ýn Sesi
Simav
Simav ýn
Sesi
,

Sayfa
Sayfa
6 6

DÝKKATSÝZLÝK KAZA GETÝRDÝ
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

8
3 4
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1

Kütahya'da dikkatsizlik sonucu kamyonet ile
otomobil çarpýþtý. Kazada otomobil sürücüsü
yaralandý.
Kaza, Bahçelievler Mahallesinde meydana
geldi. Ana cadde üzerinde seyreden kamyonet
ile ara sokaktan çýkan otomobil dikkatsizlik ve
tedbirsizlik sonucu çapýþtý.
Hurdaya dönen otomobil sürücüsü yaralandý.
Ýhbar üzerine olay yerine polis ve saðlýk ekipleri
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sevk edildi.
Yaralý olay yerine gelen saðlýk ekipleri
tarafýndan ilk müdahalesi yapýlarak ambulansla
Kütahya Saðlýk Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi acil servisine
götürüldü. Kazaya karýþan diðer sürücü ifadesi
alýnmak üzere saðlýk kontrolünden geçirilip Þehit
Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliðine
götürüldü. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý.
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YATIRIM YOKSA ÝZÝN DE YOK!
Kütahya'da dahil toplam 6
santralden 5'inin tamamen, birinin ise
kýsmen kapatýldýðýný açýklayan Çevre
ve Þehircilik Bakaný Murat Kurum,
“Kapatýlan bu santrallerin yönetimleri
gerekli çevresel yatýrýmlarýný
tamamlamadýklarý sürece, bu
tesislerin yeniden faaliyete
geçmelerine izin verilmeyecek” dedi.
Seyitömer ve Tunçbilek termik
santralleriyle ilgili bir basýn açýklamasý
yapan Çevre ve Þehircilik Bakaný
Murat Kurum, süreci anlattý. Çevre
yatýrýmlarýný 31 Aralýk 2019 tarihine
kadar tamamlamalarý gereken 13
termik santral ile ilgili alýnan kararlarý
açýklayan Bakan Kurum, ülke
genelinde 52 kömür ve linyit yakýtlý
termik santralin bulunduðunu hatýrlattý.
Kurum, “Yapýlan yasal düzenlemelerle
2013 yýlýndan itibaren; termik santral
tesislerimize; 6446 sayýlý Elektrik
Piyasasý Kanunu'nun Geçici 8.

10/30

Maddesi'ne göre; gerekli çevresel
yatýrýmlarý yapmalarý ve izinlerini
almalarý için 31 Aralýk 2019 tarihine
kadar süre tanýnmýþtý. Her bir tesisin
bu süre zarfýnda; filtre ve baca gazý
arýtma gibi çevresel yatýrýmlarý
tamamlamasý gerekiyordu. Tüm bu
yatýrýmlarýn takip edilmesi için; Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý ile
Bakanlýðýmýz tarafýndan müþterek bir
komisyon kuruldu. Elektrik üretim
tesisleri iþ termin planlarýný
komisyonumuza sundular; ancak bu
tesislerin bir kýsmýnýn iþ termin
planlarýnda belirtilen çevre
yatýrýmlarýný tamamlamadýðýný tespit
ettik. Þirketlerin bu yatýrýmlarýný
tamamlamalarý için süre uzatýmýna
dair yakýn zamanda bir yasal
düzenleme yapýlmýþtý. Ancak
Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep
Tayyip Erdoðan, vatandaþlarýmýzýn
saðlýðýný her þeyin üstünde tutarak
termik santrallerle ilgili düzenlemeyi
veto etti” dedi.
'GEREKLÝ UYARILARI
DEFAATLE YAPTIK'
Bakanlýk olarak elektrik üretim
tesislerinin yöneticileriyle bir araya
geldiklerini ifade eden Bakan Kurum,
termik santrallerle ilgili yapýlan

inceleme ve denetimler çerçevesinde
almalarý gereken tedbirler konusunda
gerekli uyarýlarý defaatle yaptýklarýna
dikkat çekti. “Milletimizin saðlýðýný
ilgilendiren konulardaki kararlýlýðýmýzý
termik santral temsilcilerine ifade ettik.
Son tahlilde termik santrallere iliþkin
kararlarýmýzý aldýk ve bu doðrultuda
gerekli iþlemleri tamamladýk” diyen
Bakan Kurum, 2872 sayýlý Çevre
Kanunu'nun 11. ve 15. maddeleri
gereði; 5 termik santralin tamamen, 1
termik santralin ise kýsmi olarak
kapatýlmasýna karar verildiðini belirtti.
Kurum, “Diðer 7 santralden 4'üne
geçici faaliyet belgesi verilmiþ, 3
santral ise gerekli çevre izinlerini
almýþlardýr. Kahramanmaraþ Afþin A,
Kütahya Seyitömer, Kütahya
Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak
Çatalaðzý termik santralleri tamamen,
Manisa Soma Termik Santrali ise
kýsmi olarak kapatýlmýþtýr. Burada
termik santralleri; baca gazý arýtma,
sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin
olmamasý veya atýl durumda
bulunmasý, atýk sahasýna iliþkin
Bakanlýðýmýza sunulan raporun
yetersiz olmasý gibi nedenlerle
kapatma kararýný aldýk. Kapatýlan bu
santrallerin yönetimleri; gerekli

çevresel yatýrýmlarýný tamamlamadýklarý sürece, bu tesislerin yeniden
faaliyete geçmelerine izin verilmeyecek. Þayet çevre yatýrýmlarýný tamamlarlarsa, Bakanlýðýmýza müracaat ettikleri takdirde biz de gereðini
yapar, uygun olanlarýn tekrar açýlma-sý
yönünde çalýþmamýzý gerçekleþtiririz.
Yine yaptýðýmýz son denetimlerle
çevresel yatýrýmlarýný tamamlayan; 4
Termik Santrale çevre izninin ilk
aþamasý olan geçici faaliyet belgelerini
verdik. Geçici faaliyet belgesi alan
santraller; Bursa Orhaneli, Muðla
Yataðan, Kahramanmaraþ Afþin B ve
Ankara Çayýrhan termik santralleridir.
Geçici faaliyet belgesi alan bu termik
santraller mevzuat gereðince 6 ay
içerisinde çevre izin ve lisans belgesi
için Bakanlýðýmýza baþvuru
yapacaklar. Biz de bu süreçte
Bakanlýk olarak; santrallerin izleme ve
denetleme süreçlerini 7 gün 24 saat
takip edeceðiz. Tüm çevre
yükümlülüklerini yerine getiren termik
santrallere çevre izin ve lisans belgesi
vereceðiz. Aksi takdirde geçici faaliyet
belgelerini iptal edecek ve kapatma
dahil olmak üzere gerekli tüm cezai
müeyyideleri uygulayacaðýz” diye
konuþtu.
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NÝKÂH TÖRENLERÝ ÝÇÝN TARÝHÝ KARAR
Simav Belediye Meclisi 2020 yýlýnýn
ilk olaðan Meclis Toplantýsýný
gerçekleþtirirken gündeminde yer
alan 10 ayrý konuyu karara baðladý.
Bu kararlar arasýnda vatandaþlar
için en çok dikkat çekeni ise Belediye
tarafýndan kýyýlan resmi nikâhlarýn
bundan böyle Belediye Meclis
Salonunda ya da Kültür Evi
tamamlanýncaya kadar Çavdýr
Mahallesinde belediyeye ait olup
Serkan Korkmaz tarafýndan iþletilen
Çavdýr Düðün Salonunda yapýlmasý
kararý oldu.

***

YILIN ÝLK TOPLANTISI..
Simav Belediye Baþkanlýðý 2020 yýlýnýn olaðan ilk
meclis toplantýsýnda önemli kararlara imza attý.
Meclisi Salonunda Belediye Baþkaný Av. Adil Biçer'in
baþkanlýðýnda gerçekleþen toplantýda öncelikle
Belediye Meclisi Denetim Komisyonu üyelerinin
seçimi yapýldý. Gerçekleþen seçim sonucunda Ahmet
Yaman, Þener Kazcýoðlu, Mehmet Yücel, Ýsmail
Bozyiðit ve Erdoðan Kýlýç Denetim Komisyonu üyesi
seçildiler. Daha sonra yýlýn daha önceki meclis
toplantýlarýnda olduðu gibi aylýk olaðan toplantý günü
ve Meclisin tatil yapacaðý ay belirlendi. Buna göre

Belediye Meclisi olaðan hale gelen her ayýn ilk
pazartesi günü aylýk olaðan toplantýlarýný, Temmuz
ayýnda da tatile girmeyi oy birliðiyle kabul etti.
Meclis üyelerinin huzur hakký ücretlerinin tespiti,
5393 Sayýlý Belediye Kanununun 32.maddesince
Belediye Meclis Üyelerinin huzur hakký ücretlerinin
belirlenmesi, 5393 Sayýlý Belediye Kanununun
49.maddesince görevlendirilen Belediye Baþkan
Yardýmcýsýnýn, Belediye Baþkanýna verilen ödeneðin
2/3'ünü aþmamak üzere ücretinin belirlenmesi,
Belediye ve baðlý kuruluþlar ile Mahalli Ýdare Birlikleri
Norm Kadro Ýlke ve Standartlarýna Dair Yönetmeliðin
24/1 maddesi gereðince Simav Belediyesinde
muhtelif iþlerde geçici iþçi çalýþtýrýlmasý, Zabýta
Müdürlüðü ve Ýtfaiye Müdürlüðünde görev yapmakta
olan memurlarýn aylýk maktu fazla mesai ücretlerinin
belirlenmesi, Belediyede tam zamanlý sözleþmeli
olarak çalýþtýrýlacak Mühendis, Mimar, Peyzaj Mimarý,
Tekniker ve kýsmi zamanlý olarak çalýþtýrýlacak bir
Avukatýn ücretlerinin belirlenmesi konularýnýn da ele
alýnýp karara baðlanmasýnýn ardýndan Meclis üyeleri
mülkiyeti Rafet Gökerkek, Mehmet Uçarcý, Riayet
Aydýnlý, Mürþide Sevil teke, Hikmet Gürkan, Mustafa
Selçuk aydýnlý, Ahmet Esin, Safiye ÞEN, Yurdanur
Bektaþ, Ayþen Özdemir, Ýsmet Tural, Ahmet Uçarcý,
Ýsmail Esin, Kudret Yonar, Türkan Çalbay, Mehmet
Suat Tural, Mesut Tural ve Þükran YAVUZ' a ait Fatih
Mahallesi Eski Garaj Caddesi 13 ada 29 parsel nolu
79,05 m2. yüzölçümlü taþýnmazýn yolda kalmasý

nedeniyle kamulaþtýrýlmasýný da kabul etti.
Kütahya Ýl Afet Acil Durum Müdürlüðünden Arama
Kurtarma Aracý tahsis edilmesi konusunda da olumlu
karar alan Simav Belediye Meclis üyeleri son gündem
maddesi olan nikâh iþlemlerine iliþkin tarihi bir karara
imza attý.

***

DÜÐÜNSÜZ NÝKÂH DÖNEMÝ BAÞLIYOR..
Simav Belediyesi tarafýndan 18 mahallede sunulan
evlendirme hizmetlerinin nikâh salonunda yapýlmasý
konusunu ele alan Belediye Meclis üyeleri, konuyu
görüþmeye açarak Nikâh iþlemlerinin özellikle ayný
gün ve akþamda birden fazla olmasýnda hem
belediye, hem düðün sahipleri hem de vatandaþlar
için önemli bir sorun olmaya baþladýðýna dikkat
çekildi.
Yapýlan karþýlýklý görüþmeler sonucunda Nikâh
Törenleri için yapýmý devam eden Kültür Evinde bir
nikâh salonu tamamlanýncaya kadar resmi nikâh
iþlemlerinin Belediye Meclis Salonunda ya da belediye
tarafýndan kýsa bir süre önce kiraya verilen Serkan
Korkmaz'ýn çalýþtýrdýðý Çavdýr Düðün Salonunda
yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Resmi nikâh törenleri için
iþletmeci Serkan Korkmaz'ýn ücret talep etmeyeceði
de açýklanarak belediyenin sunduðu nikâh
hizmetlerinin bu þekilde gerçekleþtirilmesi meclis
üyelerince kabul edilerek böylece gündemde yer alan
tüm konular ikinci toplantýya býrakýlmaksýzýn kabul
Haber: Kemal Yalçýn
edildi.

2020 YILININ ÝLK ÝL GENEL MECLÝSÝ TOPLANTISI YAPILDI
2020 yýlýnýn ilk Ýl Genel Meclisi toplantýsý Ýl Genel Meclisi Baþkaný Musa
Yýlmaz Baþkanlýðýnda yapýldý.
Simav’lý Ýl Genel Meclisi 4 üyenin yer aldýðý 2020 yýlýnýn ilk oturumda kýsa bir açýklama
yapan Ýl Genel Meclisi Baþkaný Musa Yýlmaz; “Deðerli Ýl Genel Meclisi üyelerimiz
2020 yýlý Ocak ayý toplantýlarýnýn birinci birleþimini açýyorum. Deðerli arkadaþlar kasým
ayýnda bütçemizi 155 milyon olarak baðladýk. Aralýk ayýnda yasal mevzuat gereði Ýl
Genel Meclisimiz toplantý yapmadý ve 2020'nin ilk toplantýsýnda beraberiz. Öncelikle
2020'nin Ülkemize, ilimize ve tüm insanlýða hayýrlar getirmesini temenni ediyorum.
Etrafýmýzda, bölgemizde yaþanan ve geliþen olaylara baktýðýmýzda 2020 yýlý ülkemiz
açýsýndan gerçekten zor bir yýl olacak. Stratejik olarak ve Ülke olarak öyle bir
noktadayýz ki bu bölgede ayakta kalmak, güçlü olmamýza, birlik ve beraberlik
içerisinde hareket etmemize baðlý. Çevremizde yaþanýlan her olaydan þöyle veya
böyle Ülkemiz etkilenmektedir. Bir medeniyetin bakiyesi olarak ülkemiz her
mazlum’ave maðdura kucak açmak, sorunlarý ile ilgilenmek durumunda. Ýnsanlýk
adýna bugün yeryüzünde bizim milletimiz den baþka mazlumlara kucak açan bir ülke
yok.
Bu bakýmdan, bu asil milletin bir ferdi olarak bizlere düþen, üzerimize siyaseten ve
hemþerilerimizin seçmesiyle yükledikleri sorumluluðu en iyi þekilde ifa etmek, bize
verilen görevi titizlikle ve en ekonomik biçimde hizmete dönüþtürmektir.
Bunu geçmiþte yaptýk. Önümüzdeki yýllar içerisinde de
inþallah yapacaðýz. Allah Ülkemizi her türlü badireden
ve sýkýntýdan korusun. Bu vesileyle tekrar 2020 yýlýnýn
ülkemize hayýrlar getirmesini diliyorum.
Deðerli arkadaþlar bugün gündemimizde birçok konu
var, ama iki konuyu ben sizlerle paylaþmak istiyorum
birincisi yol ve ulaþým hizmetleri müdürlüðü ile su ve
kanal hizmetleri müdürlüðümüzün 2020 yýlý Ýl Özel
Ýdare bütçesinden yapabileceðimiz çalýþmalarý,
komisyonlara havale ederek belirleyeceðiz. Geçmiþte
de böyle yaptýk.Burada ilçelerimize düþen, her ilçenin il
genel meclisi üyelerimiz kendi aralarýnda toplanarak,
özel idare müdürlerimiz ve kaymakamlarýmýzla istiþare
ederek çalýþmalarý ödenekler ölçüsünde öncelikli olarak
belirlemektir.Ýnþallah Mart ayý içerisinde programýmýzý
netleþtirelim. Þimdiden bu çalýþmalarý yaparsak hava
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þartlarý iyileþir iyileþmez hemen hizmete dönüþtürme
fýrsatýný yakalamýþ oluyoruz.Ýkincisi; bazý tahsis
talepleri var. Bunlarý komisyonlarýmýz deðerlendirsin. Ýl
Özel Ýdaresiningayrimenkulleri kapsamýnda ilçelerde
olan taþýnmazlar var, bunlarý bazý kamu kurumlarýndan
olsun, belediyelerden olsun, tahsis talepleri var. bunlarý
görüþeceðiz.
Seçim sonucu denetim komisyonuna seçilen 5
arkadaþýmýza hayýrlý olsun. Hepinize çalýþmalarýmýzda
baþarýlar diliyorum.”dedi.
Konuþmanýn ardýndan Denetim Komisyonu seçimi
yapýldý. Yapýlan seçim sonrasý Denetim Komisyonuna
Kahraman Aktay, Mustafa Altýnbay, Sacit Sayýn, Halil
Mallý ve Osman Güngör seçildi.
Yapýlan seçimin ardýndan gündem maddeleriyle
toplantýya devam edildi.
Haber: Þerif Erel

