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AK PARTÝ SÝMAV ÝLÇE BAÞKANI KULAT:

“KÜTAHYA VE 50 ÝL ÝLE 2 ÝLÇEDE
SGK TEÞVÝK SÜRESÝ UZATILDI”
2137 Sayýlý Cumhurbaþkanlýðý Kararnamesi ile
Kütahya ilinde SGK Ýþveren Payýnda uygulanan
%6'lýk ilave iÝndirim uygulamasnýn 31.12.2020'ye
kadar uzatýldýðýný müjdeleyen AK Parti Simav Ýlçe
Baþkaný Ecz. Ahmet Kulat, “Ýlimiz Kütahya ve
Simav ile birlikte diðer ilçelerimizde istihdamýn
arttýrýlmasýnda ciddi bir katký saðlayan bu SGK

AK Parti Ýlçe Baþkaný
Ecz. Ahmet Kulat

Teþvik Süresi'nin uzatýlmasý uygulamasýnýn
devam etmesinde emeði olan herkese teþekkür
ediyorum” açýklamasýnda bulundu.
Cumhurbaþkanlýðý Kararnamesine baðlý olarak
Ýlçe Baþkaný Kulat'ýn müjdelediði uzatýlan Teþvik
Süresine iliþkin olarak kamuoyuna bir açýklama
da Aile, Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Bakaný
Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Selçuk, konuya
iliþkin yaptýðý yazýlý açýklamada, "Sayýn
Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn
imzasýyla, iþverenlerimizin iþçilerimiz adýna
ödeyecekleri SGK primlerinden 5 puanlýk
indirime ilave olarak 6 puan daha indirim
uygulamasýný bir yýl daha uzattýk. Ýþ vereni,
iþçiyi ve istihdamý korumaya ve desteklemeye
devam ediyoruz. Bu ilave teþvikten
sosyoekonomik geliþmiþlik endeksi düþük olan il
ve ilçelerde üretim ve istihdamý artýrmak için
özel sektörde iþçi çalýþtýran iþverenler
yararlanabilecek" dedi.
1 Ocak 2013 tarihinden beri yürürlükte olan
ilave 6 puanlýk indirimin uygulanacaðý il ve
ilçeler þöyle:
Kütahya, Afyonkarahisar, Amasya, Artvin,
Bartýn, Çorum, Düzce, Elâzýð, Erzincan, Hatay,
Karaman, Kastamonu, Kýrýkkale, Kýrþehir,
Malatya, Nevþehir, Rize, Sivas, Trabzon, Uþak,

Adýyaman, Aksaray, Bayburt, Çankýrý, Erzurum, Giresun,
Gümüþhane, Kahramanmaraþ, Kilis, Niðde, Ordu,
Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat, Aðrý, Ardahan,
Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakýr, Hakkâri, Iðdýr, Kars,
Mardin, Muþ, Siirt, Þanlýurfa, Þýrnak, Van illeriyle
Bozcaada-Gökçeada ilçeleri.
Haber: Kemal Yalçýn

SÝMAV’DA HASTA VE YAÞLI BAKIM KURSU AÇILACAK
Simav Halk Eðitimi Merkezi ve
Akþam Sanat Okulu (HEM) Müdürü
Halil Aktay, açýklamada bulunarak
ilçe merkezinde Hasta ve Yaþlý Öz
Bakýmýna Destek Olacaklarýn Eðitim
Kursu açýlacaðýný bildirdi.

SÝMAV

Simav Halk Eðitimi Merkezi Müdürü
Halil Aktay
HEM'de toplam 160 saatlik Hasta ve Yaþlý Öz Bakýmýna
Destek Olacaklarýn Eðitimi Kursuna katýlmak
isteyenlerin merkeze müracaatlarý gerektiðini ve son
müracaat tarihinin de 6 Mart 2020 Cuma günü mesai
bitimi olduðuna dikkat çeken Halil Aktay, “Hasta Ve Yaþlý
Öz Bakýmýna Destek Olacaklarýn Eðitiminde; etik ile ilgili
kavram ve ilkeleri benimsemesi, kiþisel bakýmýn önemini

kavramasý, besin öðeleri ve gruplarýný ayýrt etmesi,
beslenme kurallarý ve deðiþik durumlarda
beslenme özelliklerini açýklamasý, vücut
mekaniðini koruma ve doðru kullanmasý, yaþlý ve
hastalarda fiziksel aktivite ve egzersizin önemini
kavramasý, engelli bireylere sunulan hizmetleri
açýklamasý, akýl ve ruh saðlýðýný korumanýn
öneminin farkýnda olmasý, ilkyardýmýn temel
kavramlarýný, amaçlarýný ve temel uygulamalarýný
açýklamasý, güvenli ilk yardým uygulamasý için

alýnmasý gereken önlemleri ve önemini açýklamasý,
akýlcý ilaç kullanýmýný açýklamasý, akýlcý ilaç
kullanýmýnýn öneminin farkýnda olmasý, ev kazalarý
ve alýnacak önlemler hakkýnda bilgi sahibi olmasý,
aðýr hastalýk ve vefat durumlarýnda yapýlmasý
gerekenler hakkýnda bilgi sahibi olunmasý gibi
konular ele alýnacaktýr. Bu kursumuza katýlarak
baþarýlý bir þekilde tamamlayanlara da sertifika
(Kurs Bitirme Belgesi) takdim edilecektir” dedi.
Haber: Þerif Erel
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Otobüs Kazalarýnýn Önlenmesine Yönelik Degerlendirme Toplantisi

Vali Toraman Baskanliginda Yapildi

Içisleri Bakanliginca uygulamaya
konulan “Trafik Güvenligi Uygulama
Politika Belgesi” dogrultusunda 81 ilde
es zamanli düzenlenen Otobüs
Kazalarinin Önlenmesine Yönelik
Degerlendirme Toplantisi Kütahya’da Vali
Dr. Ömer Toraman baskanliginda
gerçeklestirildi.
Trafikte kural ihlali yapilmasi sonucunda
meydana gelen kazalarin önlenmesine
yönelik kisa vadede yapilacaklarla ilgili
Içisleri Bakanliginca hayata geçirilen “Trafik
Güvenligi Uygulama Politika Belgesi”
kapsaminda Kütahya Il Emniyet
Müdürlügünde, Vali Toraman baskanliginda
düzenlenen toplantiya; Kütahya Belediye
Baskani Prof. Dr. Alim Isik, Il Jandarma
Komutani Albay Mustafa Çekiç, Il Emniyet
Müdürü Necmettin Koç, bazi daire
müdürleri, STK Temsilcileri, trafik
birimlerinde görevli personel ile otobüs
firmalarinin temsilcileri katildi.
Türkiye genelinde es zamanli düzenlenen
Otobüs Kazalarinin Önlenmesine Yönelik
Degerlendirme Toplantisinin illerde vali,
ilçelerde kaymakamlar baskanliginda
gerçeklestirildigini kaydeden Vali Toraman,
toplantilarda otobüs kazalarinin en aza
indirilmesi için alinan mevcut tedbirler ile
alinacak ilave tedbirlerin degerlendirilecegini
kaydetti.
Vali Toraman’in açis konusmasinin ardindan
Kütahya Il Emniyet Müdürlügü ile Kütahya Il
Jandarma Komutanligi tarafindan alinan
tedbirler, alinmasi gereken tedbirler ve
denetimler hakkinda katilimcilar bilgilendirildi.
Emniyet Müdürlügü tarafindan hazirlanan
sunumda Kütahya’da meydana gelen ölümlü
trafik kazalarinda 2 yilda yüzde 18 azalma
oldugu belirtildi.
Il Emniyet Müdürlügü sorumluluk alaninda
2020 yili içinde yolcu tasimaciligi yapan
araçlar ile halk otobüslerinde toplam 5 bin
452 aracin, jandarma sorumluluk alaninda ise
2 yilda 35 bin 570 aracin denetlendigi
kaydedildi.
Toplanti, trafikle ilgili mevcut tedbirlerin ve
alinmasi gereken tedbirlerin
degerlendirilmesiyle sona erdi.
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100’ÜNCÜ YILA ÖZEL 100 PROJE

Dumlupýnar'ýn tarihi
deðerini tekrar kazandýrmak
için yola çýktýklarýný söyleyen
Kütahya Dumlupýnar
Üniversitesi (DPÜ) Rektör
Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa
Aydýn, 'Dumlupýnar'ýn 100.
Yýlýna 100 Proje' adýyla çeþitli
çalýþmalara imza atmaya
hazýrlandýklarýný vurguladý
Kütahya Dumlupýnar
Üniversitesi, 30 Aðustos
1922'de Mustafa Kemal'in
baþkumandanlýðýnda zaferle
sonuçlanan Büyük Taarruz'un
100'ün yýl dönümüne özel
projeleri hayata geçirecek.
DPÜ bünyesinde kurulan Zafer
Bayramý'nýn 100. Yýl Etkinlik
Komisyonunun çalýþmalarýný
anlatan DPÜ Rektör Yardýmcýsý
Prof. Dr. Mustafa Aydýn,
'Dumlupýnar'ýn 100. Yýlýna 100
Proje' hakkýnda bilgi verdi.
PANORAMA MÜZESÝ
KURULABÝLÝR
Aydýn, “Özellikle
Dumlupýnar'ýn tarihi deðerini
tekrar kazandýrmak için yola
çýktýk. Kütahya Valimiz Dr.

Ömer Toraman'ýn da büyük
destekleri oldu. Þu anda bir kýsa filmin
hazýrlýklarý devam ediyor. Ýnþallah en kýsa
zamanda hayata geçecek ve medya
organlarýnda da bunu göreceðiz.
Ardýndan da 'Dumlupýnar'ýn 100. Yýlýna
100 Proje' adýný verdiðimiz bir dizi
projeye baþlayacaðýz. Örneðin film
gösterimleri, konuklarýmýz için barýnma
alanlarý Türk Yýldýzlarý gösterisi, 20 bin
kiþi ile Þehitliðe yürüyüþ, çeþitli hediyelik
eþyalarýn hazýrlanmasý ve bir panorama

müzesi kurulmasý gibi projelerimiz var.
Bu çalýþmalar Vali Bey'in baþkanlýðýndaki
komisyon tarafýndan yürütülmeye devam
ediyor” dedi.
DUMLUPINAR MYO ÝLK
ÖÐRENCÝLERÝNÝ ALACAK
Dumlupýnar Meslek
Yüksekokulunun bu yýl öðrenci kabulüne
baþlayacaðýný da ifade eden Aydýn,
“Adýný aldýðýmýz Dumlupýnar ilçemizin
üniversitemizden akademik anlamda bir
pay almamasý çok doðru görünmüyor.

Biz bu sebeple Dumlupýnar Meslek
Yüksekokulumuzu yeniden hayata
geçirme kararý aldýk. Bu kararýn ardýndan
da Kaymakamýmýz, Belediye Baþkanýmýz
ve Dumlupýnar halkýnýn büyük desteðini
gördük. Geçmiþte kurulan ancak
öðrencisi olmayan Dumlupýnar Meslek
Yüksekokulumuz, YÖK'ün belirlediði
öðrenci kabul koþullarýný da karþýlýyor.
Dolayýsýyla 2020'nin güz döneminde ilk
öðrencilerimizi almayý planlýyoruz”
ifadelerini kullandý.

VÝRÜS YOK PANÝK ÇOK!

Ýran'dan Kütahya'ya geldikleri
öðrenilen iki kardeþ korona virüsü
þüphesiyle hastaneye kaldýrýldý.
Hastanede özel ekipler tarafýndan
yapýlan ilk tetkiklerde olumsuz bir
duruma rastlanmadýðý gelen bilgiler
arasýnda yer alýrken, olay sosyal
medyada yayýlmasýnýn ardýndan
vatandaþlar arasýnda paniðe neden
oldu.
Çin'in Wuhan bölgesinde ortaya
çýkan ve 100'den fazla insanýn

ölümüne neden olan korona virüsü,
Ýran'dan gelen ölüm haberi ile
Türkiye sýnýrýna dayandý.
Van, Diyarbakýr, Trabzon, Rize,
Aksaray ve Afyonkarahisar'da korona
virüsü þüphesiyle meydana gelen
olaylarýn ardýndan Kütahya'da da iki
yabancý uyruklu kiþinin hastaneye
kaldýrýldýðý öðrenildi.
ÖZEL KIYAFETLÝ EKÝPLER
MÜDAHALE ETTÝ
Sabah saatlerinde Ýran uyruklu 8

ve 11 yaþlarýndaki iki kardeþ, korona
virüsü þüphesiyle ambulansla
Kütahya Saðlýk Bilimleri Üniversitesi
Evliya Çelebi Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesine getirildi. Ýki kardeþ,
gerekli tedbirlerin alýndýðý ana bina
acil giriþinde bulunan bir odaya
alýndý.Oda diðer hastalara ve hastane
personellerine kapatýlýrken çocuklar
özel kýyafetli saðlýk görevlileri
tarafýndan muayene edildi.
Korona virüsü þüphesi bulunan

çocuklarda yapýlan ilk tetkiklerin
ardýndan herhangi bir belirtinin
görülmediði gelen bilgiler arasýndaki
yerini aldý. Ýki çocuðun her ihtimale
karþý 10 gün süreyle Ýl Saðlýk
Müdürlüðü ekipleri tarafýndan
gözetim altýnda tutulacaðý bilgisine
ulaþýldý. Hastanede alýnan tedbirlerin
ardýndan bazý vatandaþlarýn sosyal
medyada yaptýklarý paylaþýmlar
sonrasý Kütahya'da kýsa süreli panik
yaþandý.
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SÝMAV ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜNE BAÐLI ÝÞLETME ÞEFLÝKLERÝNDE 2020 VE 2021 YILI DÝKÝLÝ
SATIÞA KONU BÖLMELERDE VERÝM YÜZDESÝ TESPÝTÝ TEKNÝK DENETÝM VE KONTROL FAALÝYETLERÝ
ÝÇÝN TEKNÝK DANIÞMANLIK DANIÞMANLIK
ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ-SÝMAV DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
Simav Orman Ýþletme Müdürlüðüne Baðlý Ýþletme Þefliklerinde 2020 ve 2021 yýlý dikili satýþa konu bölmelerde Verim
Yüzdesi Tespiti teknik denetim ve kontrol faaliyetleri için teknik danýþmanlýk 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
:2020/109684
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 2020 ve 2021 yýlý
dikili satýþa konu bölmelerde Verim Yüzdesi Tespiti teknik denetim ve kontrol
faaliyetleri için teknik danýþmanlýk danýþmanlýk
b) Niteliði, türü ve miktarý
:1590 m3 emval verim yüzdesi tespiti
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden
ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer :Simav Orman Ýþletme Müdürlüðü sýnýrlarý dahilindeki dikili satýþa konu bölmeler
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 - 16:00
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 Yetkinlik Belgesi”
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 .
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.
Mesah Ýþleri ve Orman Mühendisliði Teknik Denetim ve Kontrolörlük Hizmet alým Ýþleri benzer iþ olarak kabul
edilecektir.
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 65 (altmýþ beþ) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78
Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi: Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci
maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir.
Basýn:123
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KÜTAHYA’NIN
''EN'' LERÝ
ÖDÜLLERÝ
SAHÝPLERÝNÝ
BULDU

Bu yýl 1. si düzenlenen
KÜTAHYA'NIN ''EN''LERÝ
ödülleri sahiplerini buldu.
Ödül töreninin oylamasýnda, halk
tarafýndan kullanýlan 17.221 adet
oy içinde kategorilere göre en
çok oyu alanlar ödül almaya hak
kazandý.
Bu yýl 1.si düzenlenen
KÜTAHYA'NIN ''EN''LERÝ ÖDÜL
TÖRENÝ ''Hanzade Salonlarýnda''
21 Þubatta gerçekleþen gala
gecesi ile yapýldý.
Hanzade salonlarýnda
gerçekleþtirilen ödül töreni birçok
Kütahyalý Belediye Baþkaný,
yardýmcýlarý, il baþkanlarý, spor
insanlarý, esnaf ve Kütahyalý
misafirleri konuk etti.
MacLife Ajans ve MacLife Dergi
kurucu baþkaný Mustafa Gökdere;
''Hazýrlýklarýn 3 aydýr devam
ettiðini,
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Gururla dolu 50 yýlý geride
býrakan Kütahya Porselen, bölgenin
en büyük porselen showroomunu
Antalya'da açtý.
Açýlýþta konuþan Kütahya
Porselen Yönetim Kurulu Baþkaný
Sema Güral Sürmeli, “Her zaman ya
hep en iyi, ya hep ilk olmaya gayret
ettik.
50 yýlý geride býraktýðýmýzda ne
kadar güzel günler yaþadýðýmýzý ve
doðru yolda olduðumuzu bize
gösterdi” dedi.
Kütahya Porselen, yeni
showroomunu Antalya'da hizmete

açtý. Açýlýþ törenine Kepez Belediye
Baþkaný Hakan Tütüncü, NG Kurucu
Baþkaný Nafi Güral, Kütahya Porselen
Yönetim Kurulu Baþkaný Sema Güral
Sürmeli, NG Kütahya Seramik
Yönetim Kurulu Baþkaný Erkan Güral,
Kütahya Porselen Yönetim Kurulu
Üyesi Gülden Güral baþta olmak
üzere çok sayýda þef, mimar ve iç
mimar katýldý. Kütahya Porselen,
turizm ve gastronomi sektörüne
yönelik ürettiði porselen, krem
porselen, bone porselen,
naturaceram kategorilerindeki
ürünlerini bin 500 metrekare

büyüklüðündeki showroomda
düzenli olarak tanýtacak.
DÝLE KOLAY 50 YIL
Açýlýþta bir konuþma yapan
Kütahya Porselen Yönetim Kurulu
Baþkaný Sema Güral Sürmeli, “Birkaç
sene önce kendimize bir slogan
seçmiþ ve 'Dile kolay' demiþtik. Dile
kolay Kütahya Porselen, siz deðerli
dostlarý ve sektörün duayenleriyle 50
yýlý geride býraktý. Çok çalýþtýk, çok
emekler sarf ettik. Her zaman ya
hep en iyi, ya hep ilk olmaya gayret
ettik. Aldýðýmýz ödüller, yaptýðýmýz
yenilikler, inovasyondan tasarýma
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kadar yaptýðýmýz her þey sizlerden
gördüðümüz destek 50 yýlý geride
býraktýðýmýzda ne kadar güzel günler
yaþadýðýmýzý ve doðru yolda
olduðumuzu bize gösterdi.
Kapasitemiz dünyanýn en büyük
kapasitesiydi. Ama biz anladýk ki,
porselenin kapasitesi deðil bizim
gücümüzün kapasitesiydi en büyük
gücümüz” dedi. Açýlýþ
konuþmalarýnýn ardýndan Sanatçý
Bülent Serttaþ'ýn þarkýlarýyla eðlenen
konuklara, Executive Chef Rafet
Ýnce'nin hazýrladýðý birbirinden özel
lezzetler sunuldu.

DÜZENSÝZ VE ASÝMETRÝK BENLERE DÝKKAT!

Vücudunuzdaki masum gibi
görünen benler bazý tehlikelerin
habercisi olabiliyor. Aniden asimetrik
yönde þekil ve renk deðiþtiren ya da
30'lu yaþlardan sonra birden bire
oluþan benlerin kanserleþme riski
daha yüksek olabiliyor. Memorial Þiþli
Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden
Uz. Dr. Füsun Bilgin Karahallý, yüz
bölgesi ve vücuttaki benler
konusunda dikkat edilmesi
gerekenler hakkýnda bilgi verdi.
Dikkat çeken benlerin
dermatoskop ile incelenmesi
gerekiyor
Doðuþtan olan benler konjenital
nevüs olarak adlandýrýlmaktadýr.
Konjenital benlerin 20 cm'den

büyüklerine dev konjenital nevus adý
verilmektedir ve doðumsal benler
arasýnda sadece dev konjenital
nevuslar tehlikelidir. Zamanla
kanserleþme riski yüksektir. Edinsel
olarak adlandýrýlan sonradan çýkan
benler ise hormonal tetiklenme ile
genelde ergenlik döneminde
baþlamaktadýr. Yaklaþýk 30'lu yaþlara
kadar hýzla çýkarlar ve 30 yaþýndan
sonra ben çýkýþý nadirdir. Bunlarýn
çoðu riskli deðildir. Benlerden risk
taþýyanlar ise displastik nevüs adý
verilmektedir. Benlerin birçok çeþidi
bulunmaktadýr, bu nedenle riskli olup
olmadýðýnýn anlaþýlmasý için
dermatoloji uzmaný tarafýndan
dermatoskop adý verilen cihaz ile
deðerlendirilmesi gerekmektedir.
30 yaþýndan sonra çýkan
benlerinizi düzenli kontrol ettirin!
Kanser riski taþýyan benlerin
özellikleri þöyle sýralanmaktadýr:
· Olaðandýþý görünümler
olabilmektedir.
· Açýklý koyulu alanlar, hafif
pembemsi alanlar görülebilmektedir.
· Kenarlarý simetrik deðil,
girintili çýkýntýlýdýr.
· Bazý yerleri daha açýk, bazý
yerleri daha koyudur.
· Genellikle çaplarý yaklaþýk 1
cm'den daha büyüktür.
· Birkaç taneden fazla
olabilmektedir.

· Genellikle 30 yaþýndan sonra
çýkmaktadýr.
· Aniden son zamanlarda
büyümesi, düzensizleþmesi, bir
kenarýndan büyümesi, renk
deðiþikliði baþlamasý, koyulaþmasý,
üzerinde sýzýntý, kanama,
kabuklanma görülmesi tehlike arz
etmektedir.
· Semptom olarak da
aðrýmaya, sýzlamaya, yanmaya
baþlamasý risklidir.
Çocukluk çaðýnda güneþe maruz
kalmak önemli bir risk faktörü
Güneþ risk barýndýrmayan benleri
dahi etkileyebilmektedir. Ailede deri
kanseri öyküsü de önemlidir. Özellikle
çocukluk çaðýnda alýnan güneþ etkili
olmaktadýr. Bu yüzden çocuklarýn
güneþten korunmasýnýn üzerinde çok
durulmaktadýr. Çocukluk çaðýndaki
güneþ yanýklarý çok daha zararlýdýr.
Kiþinin beyaz tenli olmasý da önemli
bir etkendir.
Et benlerinden korkmayýn
Et benleri normal benler arasýnda
deðerlendirilmez. Et benleri genellikle
genetik geçiþlidir yani aile
bireylerinden aktarýlmaktadýr.
Genellikle koltuk altý, boyun yan
kenarlarý, kasýklar gibi büklüm
yerlerinde daha fazladýr. Herhangi bir
travmayla kabuklanabilir ya da
düþebilir. Keselenirken bile
düþebilmektedir. Ancak et benlerinin

genellikle herhangi bir tehlikesi
yoktur.
Önleminizi erken dönemde alýn
Benlerin riskli hale gelmemesi
için alýnabilecek önlemler þöyle
sýralanmaktadýr.
· Yaz kýþ güneþten korunmak
çok önemlidir. Güneþe çýkmadan 20
dakika önce mutlaka güneþ koruyucu
sürülmelidir.
· Yazýn güneþlenmemeli,
þemsiye, gölgelik gibi alanlar tercih
edilmelidir.
· Özellikle displastik nevüsü
olanlar ya da ailede malign melanom
öyküsü bulunan kiþiler mutlaka
kendilerini aynada ayda bir kere
özellikle avuç içi, ayak tabaný, genital
bölge olmak kaydýyla kontrol
etmelidir.
· Displastik nevüsler kötü
huylu tümör barýndýrmasa da, 6 ay
ya da 1 yýlda bir nevüsün durumuna
göre belirlenecek sürede takibe
alýnmalýdýr.
En önemlisi benlerde bu tür
deðiþiklikler görüldüðünde vakit
kaybetmeden bir dermatoloji
uzmanýna görünülmelidir. Ben,
bilgisayarlý dijital dermatoskoplarla
incelenmeli ve takibe alýnmalýdýr. Bu
konuda çok geliþmiþ cihazlar
bulunmakta, gerekli takip ve
tedaviler ile benler risk olmaktan
çýkmaktadýr
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YARALI KENDÝNÝ HASTANEYE ZOR ATTI!

Kütahya'da iki þüpheli tarafýndan darp edilip
býçaklanan yabancý uyruklu kiþi kendi
imkanlarýyla gittiði hastanede tedavi altýna
alýndý.
Olay, gece saatlerinde 30 Aðustos Mahallesi
Fatih Sultan Mehmet Bulvarý üzerinde meydana
geldi. Yabancý uyruklu bir kiþi ile cadde üzerinde
yaya olarak yürüyen iki kiþi arasýnda henüz
bilinmeyen bir nedenden dolayý tartýþma çýktý.
Tartýþmanýn kavgaya dönüþmesi üzerine iki kiþi,
yabancý uyruklu kiþiyi önce darp etti sonra

býçaklayarak olay yerinden kaçtý.
YARALI HASTANEYE YAYA OLARAK GÝTTÝ
Olayýn ardýndan yaralanan yabancý uyruklu
þahýs kendi imkânlarý ile yaya olarak Kütahya
Saðlýk Bilimleri Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi ek binaya gitti. Acil serviste saðlýk
ekipleri tarafýndan tedavi altýna alýnan kiþinin
saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi. Olayýn
ardýndan polis ekipleri yaralý kiþinin ifadesini
alarak, iki þüphelinin yakalanmasý için çalýþma
baþlattý.

ZAYÝ
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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

Kütahya D.P.Ü. Simav Meslek Yüksek Okulu'ndan almýþ
olduðum Öðrenci Kimliðimi kaybettim.
Hükümsüzdür.
Sinan AKKAYA - 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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paylaþan Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, emeði
geçenlere teþekkür etti.
“KÜTAHYA’DA 6 BÝN YILDIR ÜRETÝM VAR”
Kütahya’nýn toprak sanayide dünyanýn ve
Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olduðunu
kaydeden Vali Toraman, “Yaklaþýk 6 bin yýldýr bu
topraklarda üretim var. Üstelik sadece iç tüketim için
Worldef’in Türkiye’de e-ihracat farkýndalýðýný
Kütahya Dumlupýnar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
deðil, dýþarýya satmak için üretim yapýlmýþ.
artýrmak amacýyla düzenlediði e-ihracat
Kazým Uysal, Tavþanlý Kaymakamý Yüksel Kara, Ýl
Seyityömer Höyüðü kurtarma kazýlarýnda elde edilen
konferanslarý çerçevesinde e-ihracat
Jandarma Komutaný Albay Mustafa Çekiç, Ýl Emniyet bulgular bunun göstergesi. Bu gelenek hala devam
profesyonelleri Kütahya’ya geldi. Batý Anadolu E- Müdürü Necmettin Koç, Worldef Baþkaný Ömer Nart, ediyor. Kütahya bugün toprak sanayide hem
KÜTSO Baþkaný Ýsmet Özotraç, Kütahya Ticaret
Ýhracat Konferansý 2020’de, e-ihracat uzmanlarý
Türkiye’nin hem de dünyanýn önemli üretim merkezi”
Borsasý (KÜTBO) Yönetim Kurulu Baþkaný Necati
deneyimlerini bölgenin iþ çevreleri ile paylaþtý.
dedi.
Worldef, Tavþanlý Ticaret ve Sanayi Odasý (TTSO) ve Gültekin, Tavþanlý Uygulamalý Bilimler Fakültesi
“ÜRETTÝÐÝMÝZÝ SATABÝLMELÝYÝZ”
Kütahya Dumlupýnar Üniversitesi (DPÜ) Tavþanlý
Dekaný Prof. Dr. Ahmet Aðca ve Tavþanlý Ticaret ve
Üretimin baþlý baþýna yeterli olmadýðýný ve satýþýnýn
Uygulamalý Bilimler Fakültesi iþ birliði ile düzenlenen Sanayi Odasý Baþkaný Davut Efe, bazý daire
yapýlmasý gerektiðine dikkat çeken Vali Toraman,
Batý Anadolu E-Ýhracat Konferansý 2020, Kütahya
müdürleri, STK Temsilcileri ile farklý sektörlerden çok “Üretmek yetmiyor bunu satabilmeniz lazým özellikle
Hezar Dinari Kültür Merkezinde yapýldý.
sayýda kiþi katýldý.
dýþ pazara. Türkiye ihracat konusunda çok önemli bir
Konferansa; Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman,
Batý Anadolu E-Ýhracat Konferansý 2020’nin Kütahya kapasite ve yetenek geliþtirdi. 2018 yýlý Aðustos
Kütahya Belediye Baþkaný Prof. Dr. Alim Iþýk,
ev sahipliðinde yapýlmasýndan duyduðu memnuniyeti ayýndan itibaren maruz kaldýðýmýz ekonomik
saldýrýlarda ihracat gelirimiz en önemli direnç
noktalarý arasýnda yer aldý. Ýhracat performansýyla,
yapýlan hesaplar altüst edildi. Türkiye kamu ve özel
sektörüyle güçlü bir ülke” ifadelerini kullandý.
“DAHA AKTÝF VE GÝRÝÞÝMCÝ GENÇLÝK ORTAK
ARZUMUZ”
Gençlerin konferansa olan ilgisinden mutluluk
duyduðunu belirten Vali Toraman, genç giriþimciliðin
önemine dikkat çekti. Gençlerden karamsarlýða
düþmeden, aktif þekilde mücadele etmelerini isteyen
Vali Toraman, “Kamuda pasif bir memuriyet
pozisyonuna yerleþmek yerine genç giriþimci adayý
olun. Hedeflerinizi, hayallerinizi, kiþisel geliþimlerinizi
buraya yönlendirin. Hem siz ferdi olarak hem de ülke
olarak biz bundan çok fayda göreceðiz.
Karamsarlýða düþmeden mücadele etmeliyiz. Ferdi,
millet ve devlet olarak hedeflediðimiz noktalara
ulaþmak için topyekûn gayret göstereceðiz” diye
konuþtu.
Konferansta e-ticaret ve e-ihracat uzmanlarý,
Kütahya ve Tavþanlý baþta olmak üzere çevre il ve
ilçelerden üreticilere, bölgenin önde gelen þirket
yöneticilerine, e-ticaret yapanlara ve e-ihracat
yapmak isteyenlere stratejik bilgiler verdi.
Haber: Kütahya Valiliði

Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman,
“Batý Anadolu E-Ýhracat Konferansý”na Katýldý
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MUHTAR OÐLU ASKERE UÐURLANDI
Simav'ýn sevilen mahalle muhtarlarýndan birisi olan
Tabakhane Mahallesi Muhtarý Ömer Ertürk, küçük oðlu
Emre Ertürk'ü dualarla asker ocaðýna gönderdi.
Tabakhane Caddesindeki evlerinin önünde düzenlenen
asker uðurlama törenine katýlanlara muhtar Ertürk ve asker
adayý olarak Kayseri'ye gidecek olan Emre Ertürk tek tek
teþekkür edip, helallik verirken, yapýlan toplu duaya çok
Haber: Þerif Erel
kalabalýk bir halk topluluðu katýldý.

MEÇHUL HAYIRSEVER
Emre
Ertürk

Geçtiðimiz Perþembe akþamýný Cuma gününe baðlayan
akþam Regaib Kandilinin idrak edildiði gece Ýdlib'de 33
askerimizin þehit olduðu hain saldýrý sonrasý Cuma günü
isminin açýklanmasýný istemeyen hayýrsever bir
vatandaþýn bu ikramý vatandaþlar tarafýndan ilgi görürken
vatandaþlar; “Milletimizin baþý sað olsun, þehitlerimizin
mekanýný cennet olsun" dediler.
Haber: Ýsmail Yalçýn

Ömer
Ertürk

KiTAP FABRiKASINDAN

“SOY KÜTÜÐÜ”

Geride býraktýðýmýz 2019 yýlýnda adeta “Kitap Fabrikasý”
gibi çalýþarak birçok kitabýný okuyucusuyla buluþturan
köþe yazarýmýz araþtýrmacý-yazar Ahmet Demircan, son
kitabýyla yine adýndan söz ettiriyor.
2020 yýlýna 4 yýllýk titiz bir çalýþma ve araþtýrma sonucu
tamamladýðý “Ýç Ege Yörükleri” Soy Kütüðü adýný taþýyan
kitabýyla baþlayan eðitimci yazar Ahmet Demircan, ülkemizde
ilk nüfus sayýmýnýn yapýldýðý 1831 yýlýna iliþkin az sayýdaki
kaynaklardan elde ettiði
verileri bu kitabýyla
günümüze ve dolayýsýyla
geleceðe taþýmýþ. Uþak,
Kütahya, Manisa, Denizli ve
Afyonkarahisar illerini
kapsayan kitapta; 39 farklý
aþiret, 2.902 oba, 3.398
hane, 8.945 kiþi, isim,
lakaplar, meslekler, fiziki
özellikler, yaþ ve birçok
ayrýntý yer alýyor.
Demircan, yine ESKUDER
Yayýncýlýk tarafýndan basýmý
tamamla-an ve satýþa
sunulan “Ýç Ege Yörükleri”
adlý kitabýnýn bölgesel
anlamda Türkiye'de bir ilk
olduðunu da öne sürerek
ESKUDER'in Eski Uþak
Araþtýrmalarý Derneði
Ahmet
kuruluþu olduðuna dikkat
Demircan
çekti. Haber: Kemal Yalçýn

Simav Cumhuriyet
Meydaný
Nasuhaða Camisi
önünde seyyar
arabasýndan tatlý
satýþý yapan Ali
Çýð adlý vatandaþ,
arabasýnda
bulunan tüm
tatlýlarý ücretsiz
olarak
vatandaþlara
daðýttý.

MHP'LÝ
ERBAÞ,
BUGÜN
SÝMAV'A
GELECEK

Ahmet Erbaþ

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kütahya Milletvekili Ahmet
Erbaþ'ýn bugün (Cumartesi) Simav'a geleceði bildirildi.
Milletvekili Erbaþ'ýn geliþine iliþkin gazetemize bilgi veren MHP
Simav Ýlçe Baþkaný Bayram Yýlmaz, “MHP Ýlçe Yönetimi'ne
getirildiðimizden bu yana ilk kez milletvekilimiz Sayýn Ahmet
Erbaþ ilçemize ziyarette bulunacak. Partimizin ilçe yönetim
kurulu, belde yöneticilerimiz, Güney Belediye Baþkanýmýz,
ilçemizin önde gelen STK temsilcilerimiz ve zaman açýsýndan
durumlarý uygun olan MHP'li üyelerimizle birlikte Simav konulu
bir istiþare toplantýsý gerçekleþtireceðiz” dedi. Haber: Kemal Yalçýn

Bayram Yýlmaz

BAÞKAN YÝÐÝTTEN KUTLAMA

KÜTESOB Baþkaný
Ýbrahim Yiðit

Kýsa adý Kütesob olan Kütahya Esnaf ve
Sanatkârlar Odalarý Birliði Baþkaný
Ýbrahim Yiðit, gazetemize yazýlý bir
açýklama göndererek Üç Aylarla ilgili
olarak Simavlý esnaflara kutlamada
bulundu.
Baþkan Yiðit açýklamasýnda þu ifadelerde
bulundu, “Ramazan ayýnýn müjdecisi ve üç
aylarýn baþlangýcý olan Recep ayýna ve
mübarek Regaip Kandili'ne ulaþmýþ
bulunuyoruz. Regaip, Miraç, Berat ve Kadir

Geceleri gibi müstesna kandil gecelerinin yer
aldýðý üç aylar, milletimiz ve tüm Ýslam Âlemi
için çok önemli ve faziletli zamanlardýr. Rahmet
ve merhamet kapýlarýnýn sonsuza kadar
açýldýðý, dualarýn kabul olduðu bu müstesna
gün ve gecelerin feyz ve bereketinden en
güzel þekilde faydalanmalýyýz. Günahlarýmýzdan
arýnmamýza olanak saðlayan Regaip Kandili'nin
ve idrak etmeye baþladýðýmýz mübarek üç
aylarýn, ülkemize, milletimize ve Ýslam Alemi'ne
hayýrlar getirmesini diliyorum.”

