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KAYMAKAM HALÝM'DEN

SÝMAV'DA ÝLK KEZ

ENKAM'A ZÝYARET

“HAMSÝ ÞÖLENÝ”

Hasan
Aydar

Kaymakam
T.Çaðatay
Halim

Simav Kaymakamý Türker
Çaðatay Halim, köy ve belde
ziyaretleri yaný sýra ilçe
merkezindeki özel sektör
kuruluþlarýný da ziyaret etmeyi
sürdürüyor.
Kuruluþ ve tesisleþme çalýþmalarýný
tamamlayan Simav'ýn yemek sanayi
sektöründeki yeni ismi Enkam
Yemek Sanayisi'ni Çavdýr Mahallesi
Cumhuriyet caddesindeki yerinde
ziyaret eden Kaymakam Türker
Çaðatay Halim, Simav'ýn genç iþ
adamlarýndan Rýza Çýplak ve
Hasan Aydar'dan tesisle ilgili bilgi
aldý. Ýþadamý Zafer Çýplak ile de
sohbet etti.
“Enkam Yemek Sanayi” olarak
sabah kahvaltýsý dahil günde 3 öðün
sýcak yemek sunabilecek tesisin 1
kiþiden 15 bin kiþiye kadar yemek
kapasiteli olduðu, sadece Simav'a
deðil, yakýn çevredeki ilçe ve illere
baðlý ilçelere de hizmet verebileceði
öðrenilirken mesleki baþarýsýný
ispatlamýþ usta aþçýlar ve yemek
alanýnda hizmet verecek kalifiyeli
toplam 25 dolayýnda personelin yer
aldýðý tesiste süt iþletmeciliðine
baðlý yoðurt, tereyað ve ayrýca

Rýza
Çýplak

ekmek üretimi hedeflenerek yemek
üretim ve sunumunda gerekli olan
birçok girdinin de imalatý
hedefleniyor.
Tesiste, iþ yerlerinden gelecek
taleplerin kiþi sayýsý kaç olursa
olsun karþýlýk verileceðini, mevcut
mönü dýþýnda özel mönülerin de
kabul edileceðini gazetemize
bildiren Enkam Yemek Sanayi
yöneticileri, düðün, sünnet, özel gün
ve vefatlarda kiþi sayýsýna göre özel
mönü hizmeti de vereceklerini
açýkladýlar.
Enkam yöneticilerinden Rýza Çýplak
ve Hasan Aydar ile birlikte yemek
fabrikasýnýn bölümlerini yerinde
gören, tesiste beðendiði hijyenik
þartlarýn sürekliliðini temenni eden
Kaymakam Halim daha sonra
kendisine ikram edilen mönü
tadýmýyla yemeklerdeki lezzeti de
beðendiðini dile getirdi.
Simav'ýn her alanda olduðu gibi
toplumu yakýndan ilgilendiren toplu
yemek üretim yerlerinin de önemli
olduðunu vurgulayan Halim, Enkam
yöneticilerine teþekkür edip baþarý
dileðinde bulunarak tesislerden
ayrýldý.
Haber: Kemal Yalçýn

Kýsa adý AKHOK olarak bilinen Ankara Akçabat Horon Gençlik ve Spor Kulübü
Simav Belediyesinin davetlisi olarak geldiði ilçede ilk kez Hamsi Festivali
düzenledi ve yaklaþýk 3 bin kiþiye ekmek arasý Hamsi ikram edildi.
Simav Belediyesi ve
Ankara Akçabat Horon
Gençlik ve Spor Kulübü
tarafýndan Belediye
Meydanýnda ilk kez
gerçekleþtirilen Hamsi
Þöleni hava muhalefeti
nedeniyle 2 gün
gecikmeyle önceki gün
gerçekleþtirildi.
Balýk pazarýnda
Kaymakam
Belediye
Karadeniz bölgesinin
T. Çaðatay
Baþkaný
yöresel ürünlerinin
Halim
Adil Biçer
Devamý sayfa 2’de

SANAYÝ VE TARIMIN TEMSÝLCÝLERÝ BULUÞTU

Kadir Bütüner

Þeref Kazcýoðlu
Simav'ýn en önemli sivil toplum kuruluþlarýndan olan Simav Ticaret ve
Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Þeref Kazcýoðlu, ilçenin bir diðer
önemli sivil toplum kuruluþu yöneticisi olan Simav Ziraat Odasý Baþkaný
Kadir Bütüner'i Ziraat Odasýnýn hizmet binasýnda ziyaret etti.
“Tarýmsýz Sanayii, Sanayisiz Tarým olmaz” gerçeðinin Simav'daki en önemli
temsilcileri olan Kazcýoðlu ve Bütüner gündemdeki ilçe meseleleri ve
organize sera bölgesi konularýnda sohbet etti. Ziyaret sonunda baþkan
Bütüner, baþkan Kazcýoðlu'na teþekkür etti.
Haber: Þerif Erel
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SÝMAV'DA ÝLK KEZ “HAMSÝ ÞÖLENÝ”

geçtiðimiz Pazar gününden itibaren Simavlý
tüketiciler ve Karadeniz bölgesinden gelerek ilçede
ikamet eden Karadenizlilerin ilgi gösterdiði standýn
yaný sýra etkinliklerin son gününde yaklaþýk 3 bin
kiþiye hamsi ikramý yapýldý. 1 ton 200 kilogram

dolayýndaki temizlenmiþ hamsilerin dev tavalarda
piþirilerek ekmek arasý olarak ikramý yaklaþýk 2 saat
sürerken yüzlerce vatandaþ balýk-ekmek kuyruðuna
girdi.
Türkiye'deki yörelerin her yönüyle tanýtýmý, yöre

insanlarýnýn birbiriyle kaynaþmasý amaçlanan
Simav'ýn ilk hamsi þenliðinde Belediye Baþkaný Av.
Adil Biçer de hamsi-ekmek daðýtýmýna katýlýrken
AKHOK Karadeniz Halk Danslarý Ekibi Karadeniz
yöresinden halk oyunlarýyla þölene renk kattý.

ESKÝ BAKAN YARDIMCISINDAN FTR HASTANESÝ MEMNUNÝYETÝ
Eski Bakan Yardýmcýsý ve 23. Dönem
Antalya Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman
Arýcý, Kütahya Saðlýk Bilimleri Üniversitesi
(KSBÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
(FTR) Hastanesinde gördüðü tedaviden
memnun kaldýðýný ifade ederek, Rektör
Prof. Dr. Vural Kavuncu’ya teþekkür
ziyareti gerçekleþtirdi.
KSBÜ- Þu an Türkiye Futbol Federasyonu
Temsilciler Kurulu Baþkanlýðý ve Türkiye
Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri
Derneði (TFFGHD) Baþkanlýðýný yapan
Prof. Dr. Abdurrahman Arýcý; Türkiye
Futbol Antrenörleri Derneði Baþkaný Prof.
Dr. Mehmet Acet ve TFFGHD Kütahya
Þubesi Baþkaný Ahmet Ýlhan Aydýn ile
birlikte KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural
Kavuncu’ya teþekkür ziyareti
gerçekleþtirerek, FTR Hastanesinde bel
fýtýðýndan dolayý gördüðü tedaviden
memnuniyetini dile getirdi.
Arýcý beraberindeki heyet ile birlikte Rektör
Kavuncu’ya hakem formasý takdim etti.
Kavuncu, Arýcý’ya nazik ziyaretlerinden
dolayý teþekkürlerini ileterek, Kütahya
sanatýný temsil eden çinili vazo armaðan
etti.
Haber: KSBÜ
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RÜÞVET DAVASINDA BÝR TAHLÝYE DAHA
Kütahya'da rüþvet iddiasýyla haklarýnda dava açýlan iki
emniyet müdürü ve 12 kiþinin yargýlanmasýyla ilgili ikinci duruþma
görüldü. Duruþma sonrasý eski istihbarat müdürü N.T. tahliye
edildi.
Kiþisel verileri usulsüz kullandýklarý ve karþýlýðýnda rüþvet
aldýðý iddiasýyla eski istihbarat þube müdürü N.T. ile þoförü M.Þ.,
tombala oynatan kiþilere yol verdikleri gerekçesiyle de eski asayiþ
þube müdürü S.K., polis memuru H.B. ve esnaflar Ý.Ç., A.Y. ve C.Y.
hakkýnda açýlan davada ikinci duruþma görüldü. Ýlk duruþmada eski
asayiþ müdürü S.K.'nýn adli kontrol þartýyla tahliye edilirken, eski
istihbarat müdürü N.T.'nin tutukluluðunun devam etmesine karar
verilmiþti. Görülen ikinci duruþmanýn ardýndan eski istihbarat
müdürünün de tahliyesine karar verilirken, tüm sanýklarý adli
kontrol þartlarý mahkeme tarafýndan kaldýrýldý.

ÖN KAYITLAR BASLADI
Miniklere kapýlarýný açmaya hazýrlanan
Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakýmevi
için ön kayýtlar baþladý.
Belediye Baþkaný Prof. Dr. Alim Iþýk'ýn
Sosyal Sorumluluk projeleri kapsamýnda
açýlan Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk
Bakýmevi 3 ile 6 yaþ arasý minikleri
aðýrlayacak. Kütahya Belediyesi Kadýn ve Aile
Hizmetleri Müdürlüðü bünyesinde tam ve
yarým gün olarak hizmet verecek olan Gündüz
Çocuk Bakýmevinde incelemelerde bulunan
Belediye Baþkaný Prof. Dr. Alim Iþýk,
hazýrlýklarý sürdüren personele çalýþmalarýnda
baþarýlar diledi. Çalýþan annelerin çocuklarýný
güvenle emanet edebileceði ve kadýn
istihdamýna katký saðlayacak olan Kütahya
Belediyesi Çocuk Bakýmevinde ön kayýtlar
baþladý.
Gündüz Çocuk Bakýmevine baþvuru yapmak
isteyen vatandaþlarýn Kütahya Belediyesi
hizmet binasýnda bulunan Kadýn ve Aile
Hizmetleri Müdürlüðüne müracaat etmeleri
gerekiyor.

SOÐUK HAVALARLA GELEN FARENJÝT TEHLÝKESÝNE DÝKKAT!

Son dönemlerde boðazýnýzda aðrý,
kuruluk, yutma güçlüðü ve yüksek
ateþ gibi þikayetler yaþýyorsanýz
nedeni akut farenjit olabilir. Özellikle
soðuk havalarda artýþ gösteren bu
rahatsýzlýk gün içinde halsizliðe neden
olarak yaþam kalitesini de
düþürmektedir. Memorial Þiþli
Hastanesi KBB Bölümü'nden Op. Dr.

Nurten Küçük, akut farenjit ve tedavisi
hakkýnda bilgi verdi.
Enfeksiyonlara baðlý olarak
geliþiyor
Farenjit küçük dil bölgesi ile
bademciklerin arka tarafýndaki farinks
denilen aðýz boþluðunun iltihabý ve
iritasyonu þeklinde tanýmlanmaktadýr.
Akut ve kronik olarak 2 þekilde ortaya
çýkabilmektedir. Akut farenjit
enfeksiyon kaynaklý geliþirken kronik
farenjit ise daha çok yutak bölgesinin
enfeksiyonlar dýþýnda çeþitli nedenlerle
sürekli tahriþ olmasýyla meydana
gelmektedir. Akut farenjitte neden
olan enfeksiyonlar, bakteriler, virüsler
çok nadir olarak da mantarlardan
kaynaklanabilmektedir. Akut farenjitte
enfeksiyonun çeþidine göre tedavi
yöntemi deðiþebilmektedir.
Halsizliðinize öksürük de eklenebilir
Akut farenjitte sýklýkla üst solunum
yollarý ile ilgili þikayetler ve ateþ
görülmektedir. Vücutta halsizlik,
kýrgýnlýk, yemek yemede zorlanma ve
öksürükte görülen diðer belirtiler
arasýnda yer almaktadýr. Hastanýn kan
tahlillerine bakýldýðýnda ise enfeksiyon
deðerlerinden CRP, lenfosit, notrofil,

lökosit gibi deðerlerde yükselme
görülebilmektedir.
Bulaþýcý olduðu için çok dikkat
edilmeli
Akut farenjit genelde viral
olmakla beraber ara ara bakteriyel
enfeksiyon olarak da
geliþebilmektedir. Çok nadir olarak
mantar kaynaklý enfeksiyonlar da
görülebilmektedir. Bakteriyel ya da
viral kaynaklý farenjit bulaþýcýdýr.
Genelde hava damlacýklarý yolu ile ya
da el temasý ile bulaþmaktadýr, Ayrýca
tüketilen besinler iyi temizlenmezse
farenjit kaynaðý olabilmektedir.
Evde kendi kendinize iyileþmeyi
beklemeyin
Akut farenjitin teþhisi fizik
muayene, boðaz kültürü ve kan testi
sonucunda konmaktadýr. Fizik
muayenede yutak bölgesinde þiþme,
kýzarýklýk, beyazlýk ya da grilik
oluþumu kontrol edilmektedir.
Gerektiði durumlarda boðazdan
örnek alýnýp incelemeye
gönderilebilir. Kan tahlillerinde ise
enfeksiyon deðerlerinde yükselme
olup olmadýðý araþtýrýlmaktadýr.
Farenjit larenjite çevirebilir

Akut farenjit bir üst solunum yolu
enfeksiyonudur. Düzgün tedavi
edilmediðinde enfeksiyon daha
aþaðýya inerek larenjite
çevirebilmektedir. Daha ileri
durumlarda ise akciðere kadar inerek
akciðer enfeksiyonlarýna neden
olabilmektedir. Akut farenjitin viral
mi bakteriyel mi olduðunun iyi ayýrt
edilmesi gerekmektedir. Viral
enfeksiyonlarýn neden olduðu akut
faranjit tablolarýnda aðrý kesici,
boðaz pastili ve spreyi gibi tedaviler
verilmektedir. Antiseptik gargaralar
ve bol su tüketimiyle boðaz hijyeni
saðlanarak tedavi edilebilmektedir.
Eðer bakteri kaynaklý olduðu
düþünülüyorsa ya da boðazdan
alýnan örnekte bakteri üremesi
bulunuyorsa antibiyotik tedavisine
baþlanmasý gerekmektedir.
Antibiyotikle beraber aðrý kesici ve
ateþ düþürücü ilaçlar, burunu
etkileyen bir durum varsa burnu
açmak için burun spreyleri
kullanýlmaktadýr. Boðaz hijyenini
saðlamak açýsýndan bol su içilmelidir.
Çok sýcak olmamak kaydýyla bitki
çaylarý da tercih edilebilir.
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HAKEMLER KOKARTINA KAVUÞTU

Türkiye Faal Futbol Hakemleri
ve Gözlemcileri Derneði (TFFHGD)
Kütahya þubesi tarafýndan
düzenlenen gecede il hakemliðine
terfi eden 30 hakeme törenle
kokartlarý takýldý.
Yoncalý Uygulama Otelinde
düzenlenen Türkiye Faal Futbol
Hakemleri ve Gözlemcileri Derneði
Kokart Gecesi'ne; Kütahya Valisi Dr.
Ömer Toraman, Kütahya Hava Er
Eðitim Tugay ve Garnizon Komutaný
Hava Piyade Tuðgeneral Necati

Gündüz, Kütahya Belediye Baþkaný
Prof. Dr. Alim Iþýk, Ýl Jandarma
Komutaný Albay Mustafa Çekiç,
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve
Gözlemcileri Derneði Genel Baþkaný
Abdurrahman Arýcý, Ýl Hakem Kurulu
Baþkaný Hasan Küpeli, TFFHGD
Kütahya Þube Baþkaný Ahmet Ýlhan
Aydýn, Kütahya Gençlik ve Spor
Müdürü Feyzullah Gayret, bazý daire
müdürleri, STK Temsilcileri, hakemler
ve sporcular katýldý.
Terfi eden hakemleri tebrik

eden Vali Dr. Ömer Toraman,
“Hakemlik zor bir meslek ve sahaya
çýkma cesaretini göstermek büyük bir
þey. Karþýlaþtýklarý muameleler iþlerini
daha da zorlaþtýrabiliyor.
Mesleðe gönül veren
hakemleri tebrik ediyorum” dedi.
'ÖNEMLÝ OLAN CENTÝLMENLÝK'
Spora verdiði önemden söz
eden Vali Toraman, “Çocuklarýmýzý ve
gençlerimizi spora teþvik etmeye
çalýþýyoruz. Çocuklarýmýzýn spor
yapmasý için imkanlarýmýzý seferber

ediyor, uygun ortamlar
oluþturuyoruz. Önemli olan
kazanmak ya da kaybetmek deðil,
hangi spor dalýný seçtikleri de önemli
deðil. Önemli olan centilmence
mücadele etmek ve takým olabilmek.
Spor yapan kiþi sayýsý ne kadar
çoðalýrsa spor kültürünün de
oluþacaðýný düþünüyorum” diye
konuþtu. Gecede il hakemliðine terfi
eden 30 hakeme sertifikalarý Vali
Toraman ile protokol üyeleri
tarafýndan verildi.

KÜTAHYA TARIMI ÝÇÝN BAKANLA GÖRÜÞTÜ
Tarým ve Orman Bakaný
Bekir Pakdemirli, Son
Baþbakan, Ýzmir Milletvekili
Binali Yýldýrým, Ege ve
Akdeniz Bölge
Milletvekilleriyle bir araya
gelerek bölgenin tarýmsal
üretimini, yatýrýmlarýný ve
kalkýnma hedeflerini
detaylýca deðerlendirerek
fikir alýþveriþinde
bulundular.
Toplantýya katýlan
isimler arasýnda AK Parti
Kütahya Milletvekili Ceyda
Çetin Erenler de yer aldý.
Ege ve Akdeniz Bölge
Milletvekilleri, Tarým ve
Orman Bakaný Bekir
Pakdemirli'nin daveti ile
Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nde Son Baþbakan,
Ýzmir Milletvekili Binali
Yýldýrým'ýn da katýlýmýyla bir
araya geldi.
Tarýmsal konularýn
bulunuldu.
gündeme geldiði
AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda
toplantýda, bölgedeki
Çetin Erenler de toplantýya katýlarak
yatýrýmlar ve çalýþmalar
Kütahya'nýn sorunlarýný ve taleplerini
hakkýnda bilgi alýþveriþinde iletti. Erenler, toplantý ile ilgili yaptýðý

deðerlendirmede þu ifadelere yer verdi:
“Tarým ve Orman Bakanýmýz Sayýn Bekir
Pakdemirli'nin nazik davetinde Ege Bölge
Vekilleri olarak Türkiye Büyük Millet
Meclisinde Eski Baþbakanýmýz Ýzmir

Milletvekilimiz Sayýn Binali Yýldýrým ile bir
araya geldik. Kütahya'mýzýn tarýmsal
faaliyet ve yatýrýmlarýný
deðerlendirdiðimiz toplantý için
Bakanýmýza müteþekkiriz.”
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Öðün atlamak:
Gün içerisinde dört saatten uzun aç kalýnca kan þekerinin düþmesi
sonucunda gerginlik seviyesi yükselir. Özellikle hipoglisemi hastalarýnda
bu durum ciddi öfke ataklarýna yol açabilir. Gün içerisinde üç ana öðün
ve 1-2 ara öðün mutlaka tüketilmelidir.
Karbonhidratsýz beslenmek:
Düþük karbonhidratlý diyetler hem sinir sistemi açýsýndan önemli rolü
olan B vitaminlerini yetersiz içerir hem de vücutta proteinlerin enerji
olarak kullanýlmasýna yol açarak kanda keton cisimlerin artmasýna sebep
olur. Ýki durumun da depresyona ve öfkeye yol açtýðýna dair bilimsel
veriler mevcuttur.
Ýþte öfkenizi yenmenizi saðlayacak 4 besin...
Kivi:
Vücudunuzda þehir yaþantýsý sebebi ile biriken serbest radikaller yeteri
kadar temizlenmediðinde daha kolay öfkelenmenize sebep olabilir. Bu
nedenle antioksidan etkisi ile hayatýmýzda büyük önemi olan C
vitamininden zengin besinleri yeterli tüketmek gerekir. Kivi, C
vitamininin en zengin kaynaklarýndan biridir. Bir adet kivi ortalama
günlük C vitamini ihtiyacýnýn %80'ini karþýlar.

Çabuk Sinirleniyorsanýz Eðer, Bu Habere Bir Bakýn...
Gün içerisindeki yoðun iþ hayatý ve hýzlý akan þehir temposunda kendinizi çok
gergin, sinirli hatta öfkeli hissedebilirsiniz.
Yetersiz ve dengesiz beslenme, sinir sistemi için gerekli vitamin ve mineralleri eksik
almanýza yol açacaðýndan ötürü toleransýnýzýn azalmasýna neden olabilir.
Bazý besinlerin diðer besinlere göre öfkenizi kontrol altýna almakta ve tolerans
sahibi olmanýzda daha etkin olduðu biliniyor.

Kabak Çekirdeði:
Ýçerdiði yüksek oranda magnezyum ile kaslarýn gevþemesine ve daha
rahat hissetmeye yardýmcý olur. Günde 1 avuç kabak çekirdeði öfkenizi
kontrol etmenizi ve daha esnek hissetmenizi saðlamakta destekçiniz
olacaktýr.
Balýk:
Ýçerdiði omega-3 yað asitleri ile sinir sistemi saðlýðýný koruduðu
bilinmektedir. Ayný zamanda yeterli omega-3 alan kiþilerin depresyona
yakalanma riskinin daha düþük olduðu ve daha az öfkelendikleri bilimsel
çalýþmalarca gösterilmiþtir. Haftada 2-3 defa balýk tüketmek kendinizi
daha mutlu hissetmenize yardýmcý olur.

Ýþte çabuk öfkelenmenizin besinsel nedenleri ve þifa kaynaklarý:
Az su tüketimi:
Gün içerisinde suyun yetersiz tüketimi ve vücuttan kaybedilen sývýnýn
karþýlanamamasý daha çabuk gerilmenize sebep olan faktörlerin baþýnda gelir.
Vücudunuzun susuz kaldýðýný idrar renginizden anlayabilirsiniz. Eðer idrar renginiz
açýk sarý deðil ise bolca su tüketmenin vakti gelmiþ demektir.

Yer fýstýðý:
Vücutta mutluluk hormonu olarak bilinen seratoninin salgýlanmasýný
saðlayan triptofandan zengin olan yer fýstýðý öfke kontrolü için yardýmcý
olacak bir diðer besindir. Mümkünse tuzsuz olaný tercih edilmeli ve
yüksek kalorili bir besin olduðundan ötürü aþýrý miktarda
tüketilmemelidir.

AYDIN
OSGB

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

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

HÝZMETÝNÝZDEYÝZ...
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KISKIVRAK YAKALANDILAR

Tavþanlý ilçesinde otomobil çalarak kaçan iki
þüpheli kovalamaca sonucu yakalandý. Ýki þüpheli
gözaltýna alýnarak Emniyet Müdürlüðü'ne
götürüldü.
Olay Tavþanlý ilçesinin Hanýmçeþme
Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir
kooperatife ait otomobili çalan 2 kiþi olay
yerinden kaçtý. Ýhbar üzerine polis ilçe içinde
arama çalýþmasý baþlattý. Hanýmçeþme
yakýnlarýnda otomobil fark eden asayiþ polisleri,

Simav,ýn Sesi

otomobil takip olarak 'dur' ihtarýnda bulundu.
Ýhtarlara uymayan sürücü mahalle içinde
kaçmaya devam etti. 20 dakika süren
kovalamaca sonrasý otomobili býrakýp yaya olarak
kaçmaya devam eden 2 þüpheli polisler
tarafýndan yakalanarak gözaltýna alýndý. Çalýntý
otomobil olay yeri inceleme polislerinin yaptýðý
incelemenin ardýndan sahibine teslim edildi.
Þüpheli 2 kiþi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý.
Olayla ilgili soruþturma devam ediyor.

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

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

ÝLAN TARÝFESÝ
Dernek Kongre : 300 TL
Resmi Ýlan (Cm) : 17.00 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.
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TOSUN, “ÜZERÝMÝZE DÜÞENÝ YAPMAYA HAZIRIZ”
Müstakil Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (MÜSÝAD) Kütahya Þube Baþkaný Ýsmail
Tosun, Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn onayýyla
2020 yýlý yatýrým programýna alýnmasýnýn ardýndan önemli açýklamalarda bulundu.

ÝLAN

MESAH HÝZMETÝ ALINACAKTIR
ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ-SÝMAV DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
Müstakil Sanayici ve
Ýþ Adamlarý Derneði
(MÜSÝAD) Kütahya Þube
Baþkaný Ýsmail Tosun
Zafer OSB'nin faaliyete geçmesiyle
Kütahya'nýn bölgenin yýldýzý
olacaðýna inandýðýný belirten
Tosun, MÜSÝAD olarak üzerlerine
düþen görevi yapmaya hazýr
olduklarýný vurguladý.
Altýntaþ Zafer OSB'nin 376 hektar
alana sahip 1. etabýnýn alt
yapýsýnýn Sanayi ve Teknoloji
Bakanlýðý tarafýndan yapýlmasý
kararýnýn Kütahya'da büyük bir
sevinçle
karþýlandýðýný söyleyen MÜSÝAD
Kütahya Þube Baþkaný Ýsmail
Tosun, baþta Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan olmak üzere
emeði geçen herkese teþekkür
etti.

'EN BÜYÜK TERCÝH
SEBEBÝ LOKASYONU'
Zafer OSB'nin tamamlandýðýnda
Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden
biri olacaðýna deðinen Baþkan
Tosun, “Konumu bakýmýndan da
yatýrýmcýlarýn tercih edeceði bir
OSB olacak.
Yatýrýmcý, neden Zafer OSB'yi
tercih edeceðim dediðinde; hava
ulaþýmý bakýmýndan Türkiye'nin 4.
havalimanýna 1 km uzaklýkta
olmasý, yeni yapýlacak AnkaraÝzmir otobanýna 5 km. uzaklýkta
olmasý, Ýstanbul-Antalya YHT
demiryolunun hemen önünden
geçecek olmasý, yapýlmakta olan
Ýzmir Limanýna ve Ýzmit Limanýna
yaklaþýk 2-3 saat uzaklýkta olmasý,
ayrýca önemlisi Türkiye nüfusunun
yüzde 65'ine sahip olan Ýstanbul,
Ankara, Ýzmir, Konya, Antalya gibi
illere yaklaþýk 3-3,5 saat uzaklýkta
olmasý en büyük tercih sebebidir”
dedi.

'ÝNANIP EL ELE
VERMELÝYÝZ'
MÜSÝAD Kütahya olarak, Zafer
OSB'nin tanýtýmý ve yatýrýmcýlarýn
Kütahya'ya çekilmesi için her
platformda ellerinden geleni
yaptýklarýna dikkat çeken Tosun,
“Zafer OSB'nin faaliyete geçmesi,
Kütahya'nýn bölgenin en cazip ili
ve yýldýzý yapacaðýndan hiç
þüphemiz yoktur.
Bunun içinde Kütahya'nýn baþta
halkýmýz, siyasetçilerimiz,
bürokrasimiz, belediyelerimiz,
odalarýmýz, iþadamlarýmýz,
üniversitelerimiz ve tüm sivil
toplum kuruluþlarý olarak buna
inanýp el ele verip hep birlikte
çalýþmalýyýz.
MÜSÝAD Kütahya olarak biz
inanýyoruz ve bize düþen ne varsa
yapmaya hazýrýz” ifadelerini
kullandý.

Simav Orman Ýþletme Müdürlüðüne baðlý Ýþletme Þefliklerinde mesah iþçiliði hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alýnacaktýr. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN
:2020/89272
1-Ýdarenin
a) Adý
:ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ-SÝMAV DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
b) Adresi
:Hisarardi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 150 43500 SÝMAV/KÜTAHYA
c) Telefon ve faks numarasý
:2745137110 - 2745137111
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði
ve e-imza kullanýlarak
indirilebileceði internet sayfasý :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu hizmet alýmýn
a) Adý
:Simav Orman Ýþletme Müdürlüðüne baðlý Ýþletme Þefliklerinde mesah iþçiliði
b) Niteliði, türü ve miktarý
:35253 m3 Mesah Ýþçiliði Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde
bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer :Simav Orman Ýþletme Müdürlüðüne baðlý Ýþletme Þefliklerinde mesah iþçiliði
ç) Süresi/teslim tarihi
:Ýþe baþlama tarihi 01.04.2020, iþin bitiþ tarihi 31.12.2020
d) Ýþe baþlama tarihi
:01.04.2020
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme)
tarih ve saati
:09.03.2020 - 11:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý
yeri (e-tekliflerin açýlacaðý adres):Simav Orman Ýþletme Müdürlüðü Müdür Yardýmcýsý odasý (104 nolu oda )
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unsurlara iliþkin bilgileri eteklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil,
izin, ruhsat vb. belgeler,
Ýhale konusu danýþmanlýk hizmet alýmý; 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayýlý "Orman Mühendisliði, Orman Endüstri
Mühendisliði ve Aðaç iþleri Endüstri Mühendisliði Hakkýnda Kanuna göre yapýldýðýndan; aday veya ihale istekli
serbest ormancýlýk büro ve þirketin; konusu iþin yerine getirmesi için, ilgili ihale yönetmeliðinde belirtilen (sicil, izin,
ruhsat vb.) belgelerin karþýlýðý ve ihale tarihinde büro ve þirketin faal olduðunu gösteren, 5531 sayýlý Kanunun 4. ve 5.
maddelerindeki orman mühendisliði konularýna ait ihaleli iþler için düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasýndan
alýnmýþ "Serbest Ormancýlýk/Orman Ürünleri/Büro ve Þirketi Oda Tescil ve 5531 Sayýlý Kanuna Ait Mesleki Faaliyet
Ýhale YetkinlikBelgesi”
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine iliþkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
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 sirkülerine iliþkin bilgiler,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6. Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip
ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali
müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz
olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belgeye iliþkin bilgiler,
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:
4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgelere iliþkin bilgiler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranýndan
az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim
belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.
Orman Ýþletmelerinde yapýlmýþ her türlü aðaç damgalama,ölçme-deðerlendirme ve meseha iþçiliði, Silvikültür
Aðaçlandýrma Danýþmanlýk Hizmet alýmlarý
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn, e-imza kullanarak EKAP
üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife iliþkin e-anahtar ile birlikte
ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucunda, üzerine ihale yapýlan istekli ile birim fiyat
sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiþ beþ) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (R) : Diðer Hizmetler/0,80
Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi: Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci
maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir.
Basýn:21
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SÝMAV'IN ATANMIÞ VE SEÇÝLMÝÞLERÝNDEN KÜTAHYA'YA ZÝYARETÝ
Simav Kaymakamý
Türker Çaðatay Halim
Zafer Kalkýnma Ajansý
Genel Sekreteri Veli Oðuz
ZAFER Yatýrým Destek Ofisi Koordinatörü
Kutlu Eser
Simav'ýn üretim ve istihdam alanýnda en
büyük umudu olan Jeotermal Enerjiye Dayalý
Sera Bölgesi çalýþmalarý baþta olmak üzere
Simav ile ilgili daha bir çok konunun ele
alýndýðý Kütahya ziyaretinin Simav için
önemli olduðu ifade edildi.
Simav'ýn atanmýþ ve seçilmiþleri olarak Kaymakam
Türker Çaðatay Halim, Belediye Baþkaný Av. Adil

Kütahya Valisi
Dr. Ömer Toraman

Simav Belediye Baþkaný
Av. Adil Biçer
AK Parti Ýlçe Baþkaný
Ecz. Ahmet Kulat

Biçer ve AK Parti Simav Ýlçe Baþkaný Ecz. Ahmet
Kulat'ýn yer aldýðý Simav gurubunun ilçenin
kurutulmuþ göl arazisinin tarým ve hayvancýlýk
yapýlamayan alanýnda yapýmý planlanan jeotermal
enerjiyle ýsýtýlacak modern seralar için Kütahya Valisi
Dr. Ömer Toraman ile görüþme yapýldýðý belirtildi.
Zafer Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Veli Oðuz ve
Yatýrým Destek Ofisi Koordinatörü Kutlu Eser'in de

bulunduðu ziyarette, Zafer Kalkýnma Ajansý
tarafýndan hazýrlanan Simav 5 Yýldýzlý Termal Saðlýk
Oteli ve SPA Merkezi fizibilite raporu hakkýnda bilgi
aktarýlýrken kurulacak seralarýn standardý, üretilecek
ürünler ve istihdam hakkýnda bilgi verilip, raporun
hýzlý bir þekilde tamamlanabilmesi için teknik
þartname üzerinde fikir alýþ veriþinde bulunulduðu
Haber: Kemal Yalçýn
öðrenildi.

PAZARLARSPOR'DAN 5'DE 5
Simav-Pazarlar 2. Amatör Küme Futbol gurubunda
þampiyonluk parolasý ile lige baþlayan
Pazarlarspor, oynadýðý 5 karþýlaþmada 5 galibiyet
ve topladýðý 15 puan ile namaðlup liderliðini devam
ettiriyor.
Simav- Pazarlar grubu 2. amatör kümede 6 haftaya
girilirken Pazarlarspor kendi sahasýnda ve deplasman
sahalarýnda oynadýðý 5 maçta 22 gol ile en fazla gol
atan takým unvanýný da elinde tutuyor.
Pazarlaspor 5. hafta maçýnda ligin güçlü ekiplerinden
Simav Ýdman Yurdu ile Simav Çitgöl Stadýnda karþýlaþtý.
Karþýlaþmayý 4-3 kazanan Pazarlar spor liderliðini
devam ettirdi. Pazarlarspor puanýný 15'e taþýdý ve firesiz
yoluna devam ediyor.
Oynadýklarý son maçýn ardýndan gazetemize
açýklamalarda bulunan Pazarlarspor Kulübü Baþkaný
Yýldýrým Tuncel, "Þampiyonluk parolasý ile çýktýðýmýz
yolda firesiz devam ediyoruz. Önümüzde uzun bir
maraton var. Her maçý final maçý gibi oynuyoruz.
Rakibimize karþý geriye düþtüðümüz maçý kazanmasýný
bildik. Oyuncularýmýz elinden geleninden fazlasýný
yaptýlar. Tüm oyuncularýmýza ve teknik heyete teþekkür
ederim. Bu hafta sonu kendi sahamýzda oynayacaðýmýz
Simav Gölköy maçýna hazýrlanýyoruz" ifadesinde
Haber: Þerif Erel
bulundu.

ÖÐRENCÝLERE SÝGARANIN ZARARLARI ANLATILDI
Makine Teknolojisi,
Metal Teknolojisi,
Mobilya ve Ýç Mekan
Tasarýmý, ElektrikElektronik Teknolojisi,
Tesisat Teknolojisi ve
Ýklimlendirme, Biliþim
Teknolojisi gibi 6 ayrý
alanda yaklaþýk 400
öðrencinin eðitim ve
öðretim gördüðü Simav
Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesinde
saðlýklý yaþam için
seminer verildi.
Simav Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü
Saðlýklý Hayat Merkezi personeli
tarafýndan Simav Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi konferans
salonunda öðrencilere yönelik
verilen seminerde baðýmlýlýk
konusu ele alýnarak "Sigaranýn
Fiziksel ve Psikolojik Zararlarý"
bütün yönleriyle ele alýndý.
Haber: Kemal Yalçýn

