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SÝMAV SAÐLIK HÝZMETLERÝ DAHÝLÝYE UZMANI SEVEN;
MESLEK YÜKSEKOKULUNA

“ÖKSÜRÜK
ÝHMALE
GELMEZ”

3 YENÝ PROGRAM
Simav'da henüz kendi üniversitesine
ait eðitim bloklarý bulunmayan ve
buna raðmen baþarýdan baþarýya
koþan, eðitim ve öðretimine Kütahya
Dumlupýnar Üniversitesi Simav Dr.
Ýbrahim Naci Eren Yerleþkesinde
devam eden Kütahya Saðlýk Bilimleri
Üniversitesine baðlý Simav Saðlýk
Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 3
yeni program daha açýlacak.

Simav SHMYO bünyesinde ülkemizin
ihtiyaç duyduðu alanlarda kaliteli bir
mesleki eðitim imkâný sunacak yeni
bölümler açýlmasý amacýyla Kütahya
Saðlýk Bilimleri Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Vural Kavuncu, Simav
SHMYO idarecileri, Simav Belediye
Baþkaný Av. Adil Biçer ve Simav Ak
Parti Ýlçe Baþkaný Ecz. Ahmet Kulat'ýn
birlikte yaptýðý çalýþmalar sonuç verdi.

KIZILDERÝLÝ ÖNGÖRÜSÜ

Üst solunum yolu hastalýklarýnda sýkça rastlanan bir
belirti olan öksürüðün, çoðu zaman 'nasýl olsa geçer'
düþüncesiyle önemsenmediðini, oysa özellikle uzun
süre dinmeyen öksürüðün mutlaka dikkate alýnmasýna
dikkat çeken Dahiliye Uzmaný Dr. Þeref Seven, “Çünkü
devam eden öksürük; tüberküloz gibi bulaþýcý veya
astým ya da KOAH gibi bazý kronik hastalýklarýn
habercisi olabiliyor” açýklamasýnda bulundu.

D

oç. Dr. Ýsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesinin en deneyimli
doktoru olan Dahiliye Uzmaný Þeref Seven, kýþ mevsimi nedeniyle
artan öksürük vakalarýna dikkat çekerek, öksürüðün aslýnda
boðaz ve solunum yollarýný temizlemeye yarayan faydalý bir refleks
olmasý yaný sýra genellikle sonbahar-kýþ aylarýnda sýkça görülen
öksürüðün kimi zaman insaný canýndan bezdiren bir semptom halini
alarak kiþileri uyutmadýðýný açýkladý.
ksürüðün birçok hastalýðýn da önemli bir belirtisi olabildiðini
özellikle 5-6 haftayý geçen öksürüðün asla ihmal edilmemesi
gerektiði uyarýsýnda bulunan Dr. Seven, “Bu süre boyunca
dinmeyen öksürük tüberküloz gibi bulaþýcý veya astým ile KOAH gibi bazý
kronik hastalýklar veya baþka ciddi sorunlara iþaret edebiliyor” diyor.
ZATÜRREDEN KALP YETERSÝZLÝÐÝNE
ksürüðün zatürree, akut ve kronik bronþit, amfizem, astým
bronþektazi ile tüberküloz gibi akciðerlerin hemen hemen tüm
hastalýklarýnda ortaya çýkabildiðini, akciðer tümörleri ve akciðerlere
baðlý bazý sorunlarýn da öksürüðe neden olabildiðini ayrýca sinüzit, çeþitli
alerjik hastalýklar ve kalp yetersizliði gibi akciðere baðlý olmayan
hastalýklar ve bazý tansiyon ilaçlarýnýn da öksürüðe neden olabildiðini
ifade eden Seven, “Bazen geniz akýntýsý veya kulak kiri bile öksürüðe yol
açabiliyor. Kulak kirinin temizlenmesiyle öksürük ortadan kalkabiliyor.
Sigara içen kiþiler de öksürüklerini genellikle 'sigara öksürüðü' olarak
tanýmlýyor ve pek önemsemiyorlar. Ancak bu kiþilerde uzayan
öksürüklerde tümör olasýlýðýný da göz önüne alarak radyolojik tetkik
yapýlmasý gerekiyor” dedi.
REFLÜ DE ÖKSÜRÜK NEDENÝ
ünümüzde sýkça sözü edilen reflü hastalýðýnýn da öksürük yapan
nedenlerden biri olmakla birlikte ancak bunun altýnda yatan
baþka bir hastalýk varken öksürüðün sadece gastroösofageal
reflüye baðlanmasýnýn hastaya zaman kaybettirebildiðine dikkat çeken
uzman doktor Seven, “Bu nedenle 'öksürük reflüye baðlýdýr' demeden
önce diðer nedenlerin mutlaka incelenmesi gerekir” þeklinde konuþtu.
imav ve yakýn çevresinde son haftalarda yaþanan sýcaklýk düþmesi
ve artmasý nedeniyle öksürük vakalarýnýn da sýkça görüldüðünü
anlatan Seven, “Halk arasýnda uzayan öksürüklerde kullanýlan bal
ve zencefil karýþýmý bazen öksürüðü yumuþatabiliyor ve balgamýn daha
kolay çýkmasýna yarayabiliyor. Ancak bu tür karýþýmlara mucizevi
anlamlar yüklemek de doðru deðil. En iyi balgam söktürücünün bol su
içmek olduðu unutulmamalý. Dolayýsýyla öksürük sorunu yaþandýðýnda
çok soðuk olmamak þartýyla gün boyunca en az 2 litre su içilmesi asla
ihmal edilmemesi gerekiyor. Öksürüðün tedavisi altta yatan nedene
yönelik uygulanýyor ve sorun genellikle birkaç gün içinde geçiyor. Sigara
ve hava kirliliði gibi boðazý tahriþ eden faktörler ortadan kaldýrýldýðýnda
öksürük çoðunlukla kesiliyor. Eðer öksürük bakteriyel enfeksiyon
nedeniyle oluþmuþsa doktorun önermesi þartýyla genellikle 1 haftalýk
antibiyotik tedavisi yeterli oluyor. Ancak altta yatan hastalýk tedavi
edilmezse öksürük de çoðunlukla dinmiyor. Örneðin akciðer tüberkülozu
olan bir kiþide tüberküloz hastalýðýna yönelik tedavi uygulamazsa
öksürük de uzayýp devam edebiliyor. Bu nedenle tedaviyle öksürüðü
kesmek kadar öksürük nedeninin de bulunup tedavi edilmesi son derece
Haber: Kemal Yalçýn
önem taþýyor” diyerek sözlerini tamamladý.
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Mustafa Arýgümüþ

Dr. Öðretim Üyesi
Harun Þener

Bazý hayatlar vardýr geleceðe ýþýk tutar.
Bazý hayatlar vardýr, bir daha yaþanmamasý
temenni edilir.
Bazý hayatlar da vardýr ki, örnek alýnýr, örnek
gösterilir.
Ne dersiniz, Kýzýlderili olarak adlandýrýlan
bana göre yeni dünya Amerika'nýn gerçek
sahipleri olan Kýzýlderilileri aþaðýdaki ifadeler
ýþýðýnda deðerlendirelim mi?
***
Bir Kýzýlderili Öðretisi diyor ki:
Bir atýn susuzluðunu giderdiði yerden su iç;
at hiçbir zaman kötü su içmez.
Kedinin yattýðý yerde uyu, kurdun deðdiði
elmayý ye.
Sivrisineklerin yerleþtiði mantarlarý
DEVAMI SAYFA 2’DE
korkusuzca topla.

Simav Saðlýk Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu bünyesinde bulunan
%100 doluluk oranýna sahip mevcut
bölümlere ilave olarak, Týbbi
Görüntüleme Teknikleri Programý,
Saðlýk Bilgi Sistemleri Teknikerliði
Programý ve Týbbi Tanýtým ve
Pazarlama Programý açýlmasý Yüksek
Öðretim Kurumu (YÖK) tarafýndan
uygun bulunduðu bildirildi.
Simav Saðlýk Hizmetleri Meslek
Yüksek Okulunun fiziki imkânlarýnýn
iyileþtirilmesi halinde açýlýþ izinleri
verilen Týbbi Görüntüleme Teknikleri
Programý, Saðlýk Bilgi Sistemleri
Teknikerliði Programý ve Týbbi
Tanýtým ve Pazarlama Programlarý
Meslek Yüksekokulumuzun Devamý 2’de

Dr. Þeref Seven
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SÝMAV SAÐLIK HÝZMETLERÝ
MESLEK YÜKSEKOKULUNA
Mustafa Arýgümüþ

Sayfa 1’den devam
Köstebeklerin kazdýðý yere aðaç dik.
Yýlanýn ýsýnmaya durduðu yere ev yap.
Sýcak günlerde kuþlarýn yuva yaptýðý yere kuyu kaz.
Horozlarla beraber uyu ve uyan ki tüm gün için en sarý
mýsýrlara ulaþabilesin.
Daha çok yeþillik ye ki bir hayvandaki gibi güçlü bacaklara ve
dayanýklý bir kalbe sahip olabilesin.
Daha çok yüzmeye git ki dünyada kendini bir balýðýn kendini
denizde hissettiði gibi hissedebilesin.
Daha sýk gökyüzüne bak, daha az ayaklara, böylece
düþüncelerin daha net ve hafif olacaktýr.
Konuþmak yerine, daha çok sessiz kal; böylelikle ruhun
sakinliðe ve huzura erebilecektir.
***
Her biri bir diðerinden önemli sözler.
Her biri uzun ve saðlýklý yaþamýn iksiri.
Her biri kiþisel öngörülerin toplumsal öngörülere
dönüþtüðünde bir ülkeyi bile top yekün güçlendirecek sözler.
Her biri kiþileri diðer kiþilerden üstün kýlacak ve þüphe bile
oluþturmayacak güzel gerçekler.
***
Örneðin konuþmak yerine sessizliðin önerilmesi, su sorunu
yaþanmamasý için köstebeklerin çukur kazdýðý yere fidan
dikilmesinin Kýzýlderili'lerce önerilmesi ne kadar anlamlý.
Bizde: 'Güneþ girmeyen eve doktor girer' atasözü, onlarda ise
“Yýlanýn ýsýnmaya durduðu yere ev yap' sözü hem benzer
hem de anlamlý. Çünkü kýþ soðuðunda camdan gelecek
güneþ ýsýsýnýn ne kadar deðerli olduðunu, güneþ görmeyen
evde yaþayanlar çok daha iyi bilmezler mi?
Ya þu söze ne demeli; “Bir atýn susuzluðunu giderdiði yerden
su iç; at hiçbir zaman kötü su içmez”.
Suyun temiz olup olmadýðýnýn anlaþýlmasý izin laboratuar
tahlili gibi bir ata önerisi.
***
Elbette biz Türklerin de geçmiþten günümüze gelen
atasözleri yok deðil.
Her biri birbirinden ilginç, her biri birbirinden anlamlý.
Ben sadece sosyal medya dostlarýmdan gelen bir yazýyý
anlatýrken Kýzýlderililerin ne kadar bilge olduðuna vurgu
yapmak istedim.
Ýsterseniz Kýzýlderililerle ilgili birkaç sözle yazýmý
sonlandýrayým:
* Ýnsan iki ruhludur içinde bir iyi köpek birde kötü köpek
kavga eder. Hangisini daha çok beslersen o kazanýr.
* Kaybetmeyi ahlaksýz bir teklife tercih et. Ýlkinin acýsý bir an,
diðerinin vicdan azabý bir ömür boyu sürer.
* Yapmamýz gereken: Her þeyi eski sadeliðine döndürmektir,
böylece bozulan düzenimiz yeniden kurulacaktýr.
*Aðlamaktan korkma! Zihindeki ýstýrap veren düþünceler
gözyaþý ile temizlenir.
* Cevap vermemek aslýnda bir cevaptýr.
* Düþmanýmý cesur ve kuvvetli yap! Eðer onu yenersem
utanç duymayayým.
* Gözlerde yaþ yoksa, ruh gökkuþaðýna sahip olamaz.
* Derinin rengi insanlarý farklý kýlmaz. Ýyi iyidir, kötü kötüdür.
Büyük yaratýcý hepimizi kardeþ olarak yaratmýþtýr.
* Yeryüzü üzerindeki her þeye saygýlý ol. Ýster insan ister bitki
olsun. Doða bizim için deðildir, o bizim parçamýzdýr. Onlar
senin dünyasal ailenin parçalarýdýr.
* Eðer herkes bir baþkasý için bir þey yaparsa dünyada ihtiyaç
içinde kimse kalmaz.
* Aþký tanýdýðýnda, Yaratýcý'yý da tanýrsýn...
* Yanlýþý gören ve önlemek için eli uzatmayan, yanlýþý yapan
kadar suçludur.
* Senin vicdanýný senden baþkasý temsil edemez.

3 YENÝ PROGRAM

Sayfa 2
Sayfa 1’den devam
önümüzdeki 20202021 akademik eðitimöðretim yýlýnda öðrenci
alýmý yapýlacaðýný
kaydeden okul müdürü
Dr. Öðretim Üyesi
Harun Þener,
“Açýklandýðý gibi
ülkemizin ihtiyacý olan
meslek alanlarýnda
görev yapacak
personelleri
yetiþtirebileceðimiz 3
yeni programa
kavuþtuk. Özellikle
derslik alanýnda fiziki
ihtiyaçlarýmýz
giderildiðinde bu
bölümlere gelecek yýl
öðrenci kabulü
yapacaðýz. Bu önemli
bölümlerin okulumuza
kazandýrýlmasýnda
önemli katký ve
destekleri bulunan
baðlý bulunduðumuz
Kütahya Saðlýk
Bilimleri Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Vural
Kavuncu'ya, emeði
geçen herkese
okulumuz ve ilçemiz
adýna teþekkür ederiz”
Haber: Þerif Erel

Kütahya Valisi
Dr. Ömer Toraman

Madalyayla Dönen Sporculardan

Vali Toraman’a Ziyaret
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafýndan düzenlenen
Türkiye U18 Salon Atletizm Þampiyonasý ile U20 Salon
Atletizm Þampiyonasý'ndan dereceyle dönen sporcular
Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman’ý ziyaret etti.
Vali Toraman, U20 Salon Atletizm Sampiyonasi'nda uzun atlamada 7.05'lik derecesiyle
altin madalya kazanan Ali Çolak, U18 Türkiye Salon Atletizm Sampiyonasi’nda 3 bin
metrede Türkiye üçüncüsü olan Ali Riza Ersoy, uzun atlama dalinda Türkiye üçüncüsü
Kadriye Dilek Durmus, yüksek atlamada Türkiye ikincisi olan Orhan Bastürk’ü kabul etti.
Vali Toraman’in makaminda gerçeklesen ziyarette Gençlik ve Spor Il Müdürü Feyzullah
Gayret, antrenörler Kenan Özcan ile Idris Güleç de hazir bulundu.
Vali Toraman, sporculari tebrik ederek basarilarinin daimi olmasi temennisinde bulundu.
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Sayfa 3

ÜNÝVERSÝTE ÖÐRENCÝLERÝ YARIYIL TATÝLLERÝNÝ HASTA ÇOCUKLARA AYIRDI
Kütahya'da bir grup üniversite
öðrencisi yarýyýl tatillerini anlamlý hale
getirmek adýna, kentteki bir hastanenin
çocuk servisi odalarýnýn duvarlarýný
resimlerle süsleyip hasta çocuklara
oyuncak daðýttý.
ÖRNEK BÝR PROJEYE ÝMZA
ATTILAR
Ýstanbul'daki çeþitli üniversitelerde
öðrenim gören 9 üniversite öðrencisi,
yarýyýl tatili dolayýsýyla geldikleri
memleketleri Kütahya'da örnek bir
projeye imza attý.
Hastanelerde tedavi gören çocuklar için
bir çalýþma yapmak isteyen öðrenciler,
yapmýþ olduklarý araþtýrma sonunda
Kütahya Saðlýk Bilimleri Üniversitesi
Evliya Çelebi Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi çocuk servisi odalarýnýn
duvarlarýný resimlerle süslemeye karar
verdi.
Proje koordinatörü Esenyurt Üniversitesi
Çocuk Geliþimi 4'üncü sýnýf öðrencisi Esra
Karaca, yaptýðý açýklamada, 'Duvarlar
süslensin Çocuklar Gülümsesin' ismini
verdikleri projeyi hayata geçirmek için
hastane yönetimi ile görüþüp onay
aldýktan sonra çalýþmaya baþladýklarýný
belirtti.
“ÇOCUKLARA MORAL VERMEK

ÝSTEDÝK”
Ýlk önce çocuk servisinde tedavi gören
çocuklarý ziyaret edip onlara oyuncak
hediye ettiklerini dile getiren Karaca,
þunlarý söyledi:
“Biz arkadaþlarýmýzla 15 tatilimizi güzel
ve faydalý bir þekilde deðerlendirmek
adýna arkadaþlarýmýzla konuþup çocuklar
için bir þeyler yapmak istedik.
Çalýþmamýzda hasta çocuklara bir nebze
moral vermek için onlarýn tedavi gördüðü
odalarýnýn duvarlarýný çizgi film
karakterleri, güzel manzara resimleri ile
süslüyoruz. Günlük yaþamlarýnda
teknolojinin zararlarýna maruz kalan
çocuklarýmýzý bu sayede güzel resimleri
görmelerini saðlamaya çalýþýyoruz.
Hastane genellikle çocuklar için
korkutucu bir alan olarak görülüyor.
Bizler bu korkuyu biraz aþmalarýný
istedik.”
Projeye destek verenlere de teþekkür
eden Karaca, projeye devam etmek
istediklerini, hastanenin diðer
servislerinde bulunan odalarý da
resimlerle süslemek istediklerini sözlerine
ekledi.
HASTA VE YAKINLARI ÝÇÝN
KÜTÜPHANE OLUÞTURDULAR
Proje gönüllüsü Serap Öztürk ise,

“Odalarýn duvarlarýný
renklendirmenin yaný sýra servisin
koridorlarýnda mini kütüphaneler
oluþturuyoruz. Burada hasta
çocuklarýmýz ve yakýnlarý hem eðlenceli
hem de öðretici kitaplardan
faydalanabilecekler” dedi.

Projede yer aldýðý için oldukça mutlu
olduðunu ifade eden Yasemin Aslan da,
Güzel Sanatlar Fakültesinde resim
bölümü okuduðunu, projeye resim
yeteneði ile katký sunmaya çalýþtýðýný
söyledi. Projeyi oldukça anlamlý bulan
hasta yakýnlarý da gönüllü gençlere

GENÇ GÝRÝÞÝMCÝYE 28 BÝN TL TEÞVÝK

Genç giriþimcilere üç yýl süreyle
vergi teþviki, 12 ay süreyle de prim
teþviki uygulanýyor. 2020 yýlýnda ilk
defa kendi iþini kuran genç giriþimci,
bu yýl 28 bin TL'ye kadar teþvik
alabilecek. Teþvikten yararlanma
hakký olduðunu sonradan öðrenen
gençler, koþullarý taþýdýklarý takdirde
geriye dönük vergi düzeltmesi
talebinde bulunabilirler.
Kendi iþini kuran genç
giriþimcilere, 2016 yýlýndan beri vergi,
2018 yýlýndan beri de prim teþviki
uygulanýyor. Genç giriþimcilerin asgari
ücretin yüzde 34.5'i oranýndaki sigorta
primlerini 12 ay boyunca hazine
karþýlýyor. Bu da 2020 yýlý
rakamlarýyla aylýk 1015.33 TL'ye
karþýlýk geliyor. 12 ay süreyle
uygulanacak prim teþviki 12 bin 184
TL'ye ulaþacak
2020 'DE ÝÞ KURAN GENÇ
GÝRÝÞÝMCÝ 75 BÝN LÝRAYA KADAR
KAZANÇLARINDAN ÝNDÝRÝM
YAPABÝLECEK.
Genç giriþimcilerin üç yýl boyunca,
yýllýk 75 bin liraya kadar olan
kazançlarýndan vergi alýnmýyor. 2020
yýlý vergi dilimi üzerinden elde
edebilecekleri vergi avantajý 15 bin
720 liraya ulaþýyor. Bu yýl iþ kuran bir
genç giriþimci, 2021 ve 2022
yýllarýnda da 75 bin liraya kadar olan
kazançlarýný vergi matrahýndan
indirebilecek.

GERÝYE DÖNÜK GENÇ
GÝRÝÞÝMCÝ TEÞVÝKÝ ALINABÝLÝR
MÝ?
Koþullarý saðladýðý halde çeþitli
nedenlerle zamanýnda teþvikten
yararlanamayanlar, sonradan
yararlanýp yararlanamayacaklarýný
soruyor. Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn
yayýmladýðý özelgeye göre, ilk defa
2017 yýlýnda kendi iþini kuran 1991
doðumlu genç, ayný dönemde ücretli
olarak bir iþte çalýþtýðý için teþvikten
yararlanmadýðýný, ancak kurduðu
iþin, bizzat baþýnda bulunmasýný
gerektirmediðini, bu durumda
teþvikten yararlanma hakký olup
Genç giriþimcilere saðlanan vergi
olmadýðýný sordu. Özelgede, söz
ve prim teþvikinden yararlanabilmek
konusu gencin iþ makineleri kiralama
için kendi iþini kurduðu tarihte 18-29
faaliyetinde bulunduðu ve iþ yerinde
yaþ arasýnda bulunmak, ticari, zirai
eleman çalýþtýrmadýðý, mahiyeti
veya mesleki faaliyet nedeniyle ilk
itibarýyla bir baþka iþverenin yanýnda
defa gelir vergisi mükellefi olmak
çalýþarak iþi sevk ve idare
gerekiyor. Faaliyete baþlanýlan tarihte
edebileceðinin anlaþýldýðý
29 yaþýný doldurmamýþ olmak,
vurgulandý. Diðer koþullarýn da
teþvikten yararlanmak için yeterli. 29
yerine getirilmesi halinde genç
yaþýný doldurmaya bir ay kala kendi
giriþimci teþvikinden yararlanmasýnýn
iþini kuran gençler de 3 yýl boyunca
mümkün olduðu, 2017 yýlý gelir
teþvikten yararlanabilir.
vergisi beyannamesinin
Habertürk'ten Ahmet Kývançýn
“düzeltilmesi” suretiyle 2017 yýlýndan
haberinden alýnan bilgilere göre;75
baþlayarak vergi teþvikinden
bin liraya kadar olan kazançlarda
yararlanabileceði kaydedildi. Vergi
istisna uygulamasýnda sadece ticari,
düzeltme iþleminde 5 yýllýk zaman
zirai ve mesleki kazançlar dikkate
aþýmý uygulanýyor.
alýnýyor. Giriþimci gencin kira, menkul
ÝÞÝNÝ TERK EDÝP YENÝ ÝÞ
kýymet sermaye iradý veya ücret geliri
KURAN YARARLANABÝLÝR MÝ?
gibi beyana tabi baþka gelirleri varsa,
Genç giriþimci teþvikinden bir
onlar 75 bin liralýk kazanç istisnasýnda
defaya mahsus yararlanýlabilir.
dikkate alýnmýyor.
Teþvik alýnmakta olan faaliyeti terk
Bir yýllýk dönemde teþvik tutarýnýn
ettikten sonra üç yýllýk süre içinde de
altýnda kazanç elde edilmesi
olsa yeni bir faaliyete tekrar
durumunda, yararlanýlamayan tutar
baþlanmasý halinde teþvik hakký
ertesi yýla devredilemez.
kaybolur. Teþvikten
Genç giriþimcilerin adi ortaklýk
yararlanabilmenin koþulu, o kiþi
veya þahýs þirketi kurarak faaliyete
adýna ilk defa gelir vergisi
baþlamasý halinde, tüm ortaklarýn
mükellefiyeti tesis edilmiþ olmasý.
gerekli koþullarý taþýmasý gerekir. Bu
Teþvikten yararlanabilmek için ilk
durumda ortaklar vergi ve prim
defa vergi mükellefi olmak gerekiyor.
teþvikinden ayrý ayrý yararlanabilir.
Bursa'da bir genç giriþimci, iþe
Ancak, ortaklardan birinin bile þartlarý
baþlama bildiriminde bulunduðu
taþýmamasý halinde diðer ortaklar
faaliyetini iþ yerini tutmaktan
teþviklerden yararlanamazlar.
vazgeçtiði için ayný gün terk edip

daha sonra farklý bir adreste yeniden
faaliyete baþladýðýný belirterek,
teþvikten yararlanýp
yararlanamayacaðýný sordu.
Yayýmlanan özelgede, yapýlan
araþtýrmada söz konusu giriþimcinin
faaliyete baþlamadan iþi ayný gün
terk ettiðinin anlaþýldýðý, dolayýsýyla
ilk defa vergi mükellefi olma þartýný
ihlal etmiþ sayýlmayacaðý belirtilerek,
teþvikten yararlanabileceði
kaydedildi.
Bursa'da bir baþka genç giriþimci,
30 Kasým 2016 tarihinde kurduðu
þirketini, üç yýllýk teþvik süresi
dolmadan 1 Mart 2018 tarihinde
kapatýp, 1 Haziran 2018 tarihinde
yeniden iþ kurdu. Bu gencin,
teþvikten yararlanma hakký olup
olmadýðýna iliþkin sorusu üzerine
hazýrlanan özelgede, teþvikten 1
Mart 2018 tarihine kadar elde edilen
kazançlar için yararlanabileceði,
faaliyeti tek ettikten sonra yeni
kurduðu þirket üzerinden elde ettiði
kazançlar için teþvikten
yararlanamayacaðý belirtildi.
BABASININ ÝÞÝNÝ DEVRALAN
GENÇ TEÞVÝKTEN
YARARLANAMAZ
Mevcut bir iþletmeye veya
mesleki faaliyete sonradan ortak
olanlar teþvikten yararlanamaz.
Fakat, daha önce kurulmuþ bir
iþletme veya mesleki faaliyeti
devralmak mümkün. Ancak,
iþletmenin devralýndýðý kiþinin eþ
veya üçüncü dereceye kadar akraba
olmamasý gerekir. Sadece ölen
akrabanýn iþini devralanlar teþvikten
yararlanabilir.
Edirne'de bir genç giriþimci,
babasýnýn iþlettiði büfeyi devralarak
teþvik baþvurusunda bulundu ancak
teþvik talebi reddedildi. Gencin talebi
üzerine hazýrlanan özelgede, sadece
ölüm nedeniyle faaliyetin eþ ve
çocuklar tarafýndan devralýnmasý
durumunda genç giriþimci
teþvikinden yararlanma imkâný
bulunduðu kaydedildi.
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TEK TEMSÝLCÝ NG KÜTAHYA SERAMÝK

NG Kütahya Seramik
Ýspanya'da düzenlenen Cevisama
Fuarý'na katýlarak, yeni nesil
tasarýmlarý, dünyanýn en büyük
ebatlarýna sahip inovatif ürünleri ve
teknolojideki üstün gücüyle, Türk
seramik sektörünü tek baþýna temsil
edecek
NG Seramik, dünya seramik
sektörünün lider ülkelerinden
Ýspanya'da 3-7 Þubat tarihleri

arasýnda, Valencia þehrinde
gerçekleþecek Cevisama Fuarý'na
katýlacak. Tasarýmdaki gücünü fark
yaratan stant tasarýmýyla da gözler
önüne serecek olan NG Kütahya
Seramik, NGDÝGÝ+ uygulamasýný fuar
aracýlýðýyla dünyaya duyuracak.
ÝLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKACAK
Türk seramiðinin öncüsü olan
NG Kütahya Seramik, 120×240 cm,
30×240 cm, 120×120 cm, 60×120

cm, 30×120 cm, 18×118 cm ve
80×80 cm ölçülerindeki dünyanýn en
büyük ebatlarýna sahip serilerini
sergileyecek. Kristal tekniði ile ürettiði,
mermer dokulu koleksiyonlarý arasýnda
yer alan; 60×120 cm ebadýndaki Mitos
Kristal, Verde, Paradiso, 120×240 cm
ebadýndaki Nox, Black Calacatta,
Novella, Marfa ve 120×120 cm
ebadýndaki Emperador'u ilk kez
dünyaya tanýtacak. 'Yeni Nesil Dijital

Deneyim Merkezi' ile
seramik sektöründe bir ilke imza
atan NG Kütahya Seramik, 240
cmx480 cm'lik, üzerinde
yürünebilen interaktif zemin
görüntüleme sistemiyle birebir
ölçekli dijital ürün deneyimini,
Cevisama'da ilk kez görücüye
çýkaracak. Ziyaretçiler, uygulama
sayesinde ürünleri üç boyutlu
olarak inceleme ve deneyimleme
fýrsatý bulacaklar.
STANT HAYRANLIK
UYANDIRACAK
Canlý mekânlardan oluþan
360 metrekarelik stant kuracak
olan NG Kütahya Seramik,
NGPerforma20 serisi, New
Generation koleksiyonu ve
NGSpain markasý,120×240 cm
ebadýndaki tropikal yaprak desenli
seramiklerin yer aldýðý Garden
bölümüyle de sadece ürünleriyle
deðil, standýyla da hayranlýk
uyandýracak.

KANSERE BAÐLI ÖLÜMLERÝN ÜÇTE BÝRÝ ÖNLENEBÝLÝR
Dünyada her yýl
milyonlarca insan, farklý
kanser türleri nedeniyle
hayatýný kaybediyor. Erken
taný ve tedaviyle her üç
ölümden birinin önlenebilir
olduðuna dikkat çeken
DoktorTakvimi.com
uzmanlarýndan Doç. Dr. Gül
Daðlar, 4 Þubat Dünya
Kanser Günü vesilesiyle
önemli bilgiler paylaþýyor.
Dünyada her yýl 9.6
milyon kiþi kanser
nedeniyle hayatýný
kaybediyor. Bu rakamýn
HIV/AIDS, sýtma ve
tüberküloza baðlý ölümlerin
toplamýndan fazla olmasý
kanserin ne kadar ciddi bir
hastalýk olduðunu bir kez
daha ortaya koyuyor. 4
Þubat Dünya Kanser Günü
vesilesiyle bu önemli
hastalýða dair bilgiler
paylaþan
DoktorTakvimi.com
uzmanlarýndan Doç. Dr. Gül
Daðlar, kansere baðlý
ölümlerin üçte birinin
önlenebilir, diðer üçte
birinin ise erken saptanarak
tedavi edilebilir olduðunun
altýný çiziyor.
Kaynaklarýn doðru
kullanýmýyla kanserin erken
tanýsý ve tedavisi
saðlanabilirse her yýl 3,7
milyon hayatýn
kurtarýlabileceðine dikkat
çeken Doç. Dr. Daðlar,
“2030 yýlýna dek kansere
baðlý ölümlerin, 13 milyonu
bulacaðý düþünülüyor. Oysa
bunu önlemek mümkün!
Bugün kanser hakkýnda
eskisinden daha çok veriye

sahibiz. Daha çok bilgiye sahip
oldukça risk faktörlerini azaltabilir, tanýyý
ve tedaviyi geliþtirebilir, hatta daha
oluþmadan kanseri önleyebiliriz. Kansere
karþý hissettiðimiz korku ve ön yargýlar
yerine, günlük yaþantýmýzda riskleri
azaltacak deðiþiklikler yapmalýyýz.
Örneðin; sigara, obezite, fiziksel
hareketsizlik, enfeksiyonlar, alkol, çevre
kirliliði, kanserojenler ve radyasyondan
korunmalýyýz” diyor.
Alkol ve tütün birlikteliði kanser
riskini artýrýyor
Her yýl 6 milyon kiþinin sigaranýn yol
açtýðý kanserler nedeniyle kaybedildiðinin
altýný çizen Doç. Dr. Gül Daðlar, tütünde
7 binden fazla kimyasal, 250'den fazla
zararlý madde bulunduðuna dikkat
çekerek; akciðer, yemek borusu, gýrtlak,
aðýz, böbrek, mesane, pankreas, mide
ve serviks gibi 50'den fazla kanser
türünün tütünle iliþkili olduðunu
anlatýyor. Pasif içiciliðe baðlý akciðer
kanserlerinin de sigara içmeyen
bireylerde oldukça sýk görüldüðünü
hatýrlatan Doç. Dr. Daðlar, þunlarý
söylüyor: “Dumansýz tütün olarak da
bilinen nikotin içerikli ürünlerin aðýz,
yemek borusu ve pankreas kanserine yol
açar. Alkol kullanýmýnýn ise aðýz, yemek
borusu, soluk borusu, karaciðer, kolon

ve meme kanseriyle iliþkisi vardýr. Alkol
ve tütün kullanýmýnýn birlikteliði kansere
yakalanma riskini arttýrýr.”
Hava kirliliði akciðer kanseri nedeni
Obeziteye baðlý kanser türleri
arasýnda yemek borusu, kolon, meme,
rahim ve böbrek kanserleri geliyor.
Düzenli fiziksel egzersiz ve saðlýklý bir
diyet yaparak ideal kiloyu korumak
kanser riskini azaltýyor. Kanserojen
içeren besinlerden uzak durmanýn,
meyve ve sebzeden zengin beslenmenin
birçok kanser türüne karþý koruyucu
olduðunu anlatan Doç. Dr. Daðlar,
sözlerini þöyle sürdürüyor: “Helikobakter
pilori, HPV, Hepatit B ve C, EBV'ye baðlý
enfeksiyonlar nedeniyle kansere
yakalanma oraný yüzde 15 civarýndadýr.
Enfeksiyonlara baðlý kanserlerin üçte ikisi
az geliþmiþ ülkelerde görülmektedir.
Aþýlama programlarýyla kanser riski
azaltýlabilir.
Hepatit B virüsü aþýsý ile karaciðer
kanserleri, Human Papillom Virüsüne
(HPV) karþý aþý ile serviks kanserleri
önlenebilir. Hava kirliliði de kansere
neden olur. Her yýl hava kirliliðine baðlý
200 binden fazla akciðer kanseri vakasý
görülüyor, kansere yakalanma riskini
özellikle kadýnlarda 2 kat artýrýyor. Hava
kirliliðinin en büyük nedenleri arasýnda

katý yakýtlar ve düzensiz sanayileþme
geliyor.”
Radyasyona baðlý en sýk görülen
kanser türleri lösemi ve solid tümörler
geliyor. Genç yaþta radyasyona
maruziyet riski artýrýyor. UV radyasyonun
özellikle cilt kanseri riskini artýrdýðýný
hatýrlatan Doç. Dr. Gül Daðlar, güneþe
karþý koruyucu kýyafetler ve kremlerden
faydalanmanýn öneminin altýný çiziyor.
Bütün bu risk faktörlerine karþý erken
taný ve tarama yoluyla önüne geçilebilen
kanser türleri olduðunu ifade eden Doç.
Dr. Daðlar, “Meme ve serviks kanseri bu
kanserlerin baþýnda geliyor.Kadýnlarda en
sýk meme, ikinci sýrada ise serviks
kanseri görülüyor. Bu kanser türlerinde
erken taný ve tedaviyle tam yanýt
alýnabiliyor, kansere baðlý ölümler
önlenebiliyor. Meme kanseri taramasý
için 40 yaþýndan itibaren her kadýnýn
yýlda bir kez mamografi çektirmesi
gerekiyor. Serviks kanseri için 9-14 yaþ
grubu kýzlarda HPV aþýlamasý büyük
önem taþýyor. Ayrýca doðurganlýk
çaðýndaki her kadýnýn 3 yýlda bir servikal
smear testi yaptýrmaný öneriyoruz.
Kanserle mücadele önleme ve erken
tanýya yönelik olmalý! Kanserden
korkmak yerine geç kalmaktan
korkmalýyýz” diyor.
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SANAYÝCÝ HER ZAMAN ÜLKEMÝZÝN YANINDA
Kütahya Ticaret
ve Sanayi Odasý
(KUTSO) Meslek
Komiteleri Ocak ayý
toplantýsý yapýldý.
Toplantýda konuþan
Kütahya Organize
Sanayi Bölgesi
Baþkaný Tolga
Eskioðlu, OSB'nin de
afet bölgesine
yapýlan yardýma
destek verdiðini,
sanayicinin her
zaman ülkemizin
yanýnda olacaðýný
belirtti
KAYITLAR
ASKIYA ALINACAK
Kütahya Ticaret
ve Sanayi Odasý
(KUTSO) Meslek
Komiteleri Ocak ayý
toplantýsý yapýldý.
Toplantýya KUTSO
Meclis Baþkaný Nafi
Güral, KUTSO
Yönetim Kurulu
Baþkaný Ýsmet
Özotraç, Meslek
Komiteleri
baþkanlarý ve üyeleri
katýldý. Toplantýda
KUTSO 13.Meslek
Komitesi Baþkaný

Yýldýrým, 13.meslek grubu üyeleriyle
gerçekleþtirilen sektörel istiþare toplantýsýna
iliþkin bilgi verdi. KUTSO Yönetim Kurulu
Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Y. Yazaroðlu, son
dönemlerde yürütülen lobi faaliyetleri, ayrýca
5174 Sayýlý TOBB Kanunu'nun onuncu
maddesi gereði, içinde bulunulan yýldan
önceki iki yýldan itibaren adresleri ve
durumlarý tespit edilemeyenler ile bu süre
zarfýnda aidat ödemeyen üyelerin, yasa
gereði üye kayýtlarýnýn Ocak ayý sonunda
askýya alýnacaðý hakkýnda bilgi sundu.

NÝTELÝKLÝ ELEMAN YETÝÞECEK
Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmet Özotraç,
iki týr yardýmýn afet bölgesine gönderilmesi
konusunda, üyelerden, Kütahya Organize
Sanayi Bölgesi'nden gelen destekler ile
þehrimizdeki paydaþlarýn birlikteliðini
vurgulayarak, memnun edici olduðunu
söyledi.
Bu birlik ve beraberliðin, Kütahya'da
saðlanarak güçlü bir þekilde sürdürülmesi
yönünde, KUTSO'nun gayretli çalýþmalarýnýn
devam edeceðini belirtti. KUTSO Yönetim

Kurulu Sayman Üyesi ve Kütahya Organize
Sanayi Bölgesi Baþkaný Tolga Eskioðlu, zor
dönemlerde kenetlenmeyi baþaran bir
ülkemiz olduðundan bahisle, OSB'nin de afet
bölgesine yapýlan yardýma destek verdiðini,
sanayicinin her zaman ülkemizin yanýnda
olacaðýný belirtti.
Ayrýca, TOBB öncülüðünde ve KUTSO
desteðiyle Kütahya OSB'de meslek lisesi ve
öðrenci pansiyonu yapýlacaðýný hatýrlatarak,
iþ dünyasýna nitelikli eleman yetiþtirilmesi
açýsýndan önem taþýdýðýný söyledi.

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

350

HÝZMETÝNÝZDEYÝZ...

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) : 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.

6 ÞUBAT 2020

,ýn Sesi
Simav
Simav ýn
Sesi
,

Sayfa
Sayfa
6 6

5 MÝLYON 656 BÝN TL KREDÝ DAÐITILDI

Domaniç Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve
Kefalet Kooperatifi 2019 Yýlý Faaliyet
Raporu.
Domaniç Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve
Kefalet Kooperatifi 2019 Yýlý Faaliyetleri,
Kooperatifimiz bünyesinde 957 Kooperatif
arasýnda 77. Sýrada bulunmakta olup risk
grubu sýralamasýnda 1.'nci grup yer
almaktadýr.
Kredi limitlerimiz 200.000.00 TL olup faiz
oraný yýllýk %4,5'dir.
Kooperatifimiz 2019 yýlýnda Küçük Esnaf ve
Sanatkarlarýmýzýn baþka hiçbir bankaya
ihtiyaç duymadan kredi ihtiyaçlarý

karþýlanmýþtýr.
Baþta tüm Esnaf ve Sanatkarlarýmýza
aldýklarý kredileri zamanýnda ödedikleri için
Kooperatifimizin genel durumu en üst
seviyeye yükselmiþtir.
Tüm Kooperatif ortaklarýna teþekkür eder,
2018 yýlýnýn tüm esnaf ve sanatkarlarýmýza
Domaniç'e hayýrlar getirmesini dileriz.
Kooperatifimizin 2018/2019
deðerlendirmesi:
2018 yýlý kooperatifimizin ortak sayýsý: 293
2018 yýlý daðýtýlan riski: 14.616.633,07 TL
2019 yýlý daðýtýlan riski: 13.906.054,08 TL
2019 yýlý daðýtýlan kredi: 5.565.000,00 TL

ÝLAN
101 EVLER EÐÝTÝM
VE KÜLTÜRE HÝZMET
DERNEÐÝ
Derneðimizin olaðan genel kurul toplantýsý 22 Þubat 2020 Cumartesi
günü saat 20.00'de 101 Evler Mahallesi Þehit Mehmet Fidan Caddesi
No:45 adresinde bulunan dernek merkezinde, ekseriyet temin
edilmediði takdirde 29 Þubat 2020 Cumartesi günü ayný yer ve
saatte aþaðýdaki gündem maddeleri dahilinde yapýlacaktýr.
Ramazan Gültekin
Dernek Baþkaný

GÜNDEM:
1-Açýlýþ ve Yoklama,
2-Divan Baþkaný ve katiplerinin seçimi,
3-Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý okunuþu,
4-Raporlarýnýn okunmasý ve oya sunulmasý
5-Yönetim Kurulunun ibrasý
6- Gayrimenkul alýmý-satýmý ve hibe etme ve kabulu hususunda
Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
7-Dernek Tüzüðünün tamamýnýn deðiþtirilmesi
8-Borç alma ve borç verme hususunda yönetim kuruluna yetki
verilmesi,
9- Yönetim ve Denetim Kurulu seçimlerinin yapýlmasý
10- Dilek ve temenniler, kapanýþ.
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Sigaraya hiç baslamamak, kalp ve damar sagligi için çok önemlidir.
Alkol, kalp hastaliklari ile direkt iliskili olmasa da fazla tüketimi özellikle
karaciger yaglanmasina neden oldugu için kalp ve damar sagligi
üzerinde olumsuz etki yapmaktadir.
Her gidadan yeterli ve dengeli tüketin
Dengeli beslenmek ve her gidadan gerektigi kadar almak saglikli bir
kalp için çok önemlidir. Buna göre;
-Yag kullanimi kisitli olmali, yag göz karari ile degil ölçekle
kullanilmalidir.
-Kizartma aliskanligi ortadan kaldirilmalidir.
-Hamur isi, fast food, gibi yiyeceklerden uzak durulmalidir.
-Yarim yagli süt tüketilmelidir. Kutu sütler hijyen açisindan güvenlidir.
-Yiyecekler “istenildigi kadar” tüketilmemelidir. Meyve ve sebze yerken
de kalori miktarlarina dikkat etmeli ve ölçülü tüketilmelidir.
-Kirmizi et tüketimi haftada bir, yagsiz olarak tercih edilmelidir. Bunun
yaninda tavuk ve hindi eti tercih edilmeli, tavugun derisi, pisirilmeden
önce alinmalidir. Haftada iki kez çok yagli olmayan baliklar yenmelidir.
Balik disindaki deniz ürünleri tüketilmemelidir.
-Haftada 2-3 kez yumurta tüketilebilir. Ancak hiçbir zaman yagda degil,
haslama olarak tercih edilmelidir. Hijyen açisindan sarisi kayisi
kivaminda degil, kati kivamda olmalidir.
-Günde en fazla 1.5 çay kasigi tuz kullanilmalidir. Vücudun ihtiyaci olan
tuz, sebze ve meyvelerle yeterli miktarda alindigi için, masada tuzluk
bulundurulmamalidir.
-Margarin yerine tereyagi yenmelidir.
-Türkiye’de yagin yakilarak yemek pisirilmesi kültürü, örnegin soganin
yagda kavrulmasi, sagliksiz bir beslenme aliskanligidir. Sogan yagda
kavrulmamali, tüm malzemeler bir araya konularak pisirilmelidir.
Rafine edilmis sekerden ve misir surubundan uzak durun
El, kol ve bacaklarýmýz aþýrý kullanýldýðýnda yorularak aðrý veriyor. Rafine edilmis, islenmis seker ya da misir surubuyla üretilmis hazir
Öte yandan ayný kas grubundan olsa da, biz hissetmeden
gidalar da kalp ve damar sagligi açisindan tehlikelidir. Ancak gerçek ve
içine herhangi bir katki maddesi konulmamis olan bal seker kadar zararli
dakikada 60 ile 80 arasýnda kasýlýp kendini býrakarak 1 dakikada
degildir. Seker gibi bal da tatlandirici olarak çayda kullanilabilir. Bal
ortalama 4-4,5 lt kaný vücutta dolaþtýran kalbimiz, eðer kalp
kullanirken
içerigine dikkat edilmeli, saf bal oldugundan emin
damar ya da kapaklarýnda bir problem yoksa yorulmadan çalýþýyor.
olunmalidir.
Kalpte yaþanan herhangi hücresel bir bozulmanýn ise telafisi
Doktor esliginde düzenli egzersiz yapin ve check up yaptirin
mümkün olmuyor. Çünkü kalp hücreleri bozulduðunda hücreler
40 yas üzeri kadin ve erkekler yilda bir kez kardiyolojik check up’dan
yenilenemiyor. Ýþte bu nedenle kalp saðlýðýný korumak büyük önem geçmelidir. Kisi; ailesel olarak kalp hastaliklari açisindan tasidigi risk
faktörleri, seker hastaligi, tansiyon ve kolesterol gibi eslik eden diger
taþýyor.
Memorial Antalya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Tamer hastaliklara göre check up programlarina alinmalidir. Kardiyolojik
tetkikler, kisiye özel yapilmalidir. Doktor, kardiyolojik check up’da kisisel
Bakalim Kalp Haftasi nedeniyle, kalp ve damar sagligini korumada dikkat
ayrimlari yaptiktan sonra yine kisiye özel egzersiz programlari da
edilmesi gereken önemli noktalari anlatti.
düzenleyebilir.
Sigarayi birakin alkolü sinirlandirin

SAÐLIK-SAÐLIK-SAÐLIK-SAÐLIK-

Kalbiniz Yorulmadan
Önleminizi Alýn!

TÜRKÝYE SOSYAL GÝRÝÞÝMCÝLÝK EKOSÝSTEMÝNÝ BÝR ARAYA GETÝREN DÝJÝTAL PLATFORM AÇILDI

Sosyal giriþimciliðin bilinirliðini
artýrmak, sosyal giriþimlerin kendi
aralarýnda olduðu kadar kamu ve özel
sektör kuruluþlarýyla olan iþbirliklerini
çoðaltmak ve sektörün kapasitesini
geliþtirmek amacýyla kurulan Türkiye
Sosyal Giriþimcilik Aðý'nýn dijital
platformu sosyalgirisimcilikagi.org
açýldý.
Vehbi Koç Vakfý liderliðinde; Koç
Üniversitesi Sosyal Etki Forumu
(KUSIF), Ashoka Türkiye, Sosyal
Inovasyon Ýnisiyatifi Derneði (SIID),
Sürdürülebilir Kalkýnma Ýçin Yenilikçi
Çözümler Derneði (SKYÇD), TED
Üniversitesi, Mozaik Foundation
(Bosna Hersek) ve Social Enterprise
UK (Ýngiltere) ortaklýðýnda yürütülen
Türkiye Sosyal Giriþimcilik Aðý
projesinin en önemli aktivitelerinden
olan sosyalgirisimcilikagi.org dijital
platformu, Impact Hub Istanbul'da

düzenlenen etkinlikte kamuoyuna
tanýtýldý. Türkiye çapýnda faaliyet
gösteren sosyal giriþimlerin
görünürlüðünü artýrmayý, farklý
þehirlerdeki sosyal giriþimcilerin ve bu
alana destek veren kuruluþlarýn
tanýþýp iþbirliði oluþturmasýný ve sosyal
giriþimcilik alanýnda doðru bilginin
yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla kurulan
dijital platform, ekosistemdeki tüm
aktörleri ve sosyal giriþimcileri dahil
olmaya davet ediyor.
Sosyal ve çevresel problemlere
çözüm geliþtirmeyi giriþimlerinin var
oluþunun odaðýna koyan sosyal
giriþimler, sürdürülebilir bir iþ modeli
geliþtirerek ticari faaliyet ile gelir elde
eder. Elde ettikleri karý tekrar
misyonlarýna ulaþmaya yönelik
faaliyetlere yatýran sosyal giriþimler,
gelir elde eden ancak kar amacý
gütmeyen kuruluþlar olarak

sýnýflandýrýlýyor. Sosyal giriþimler,
problemlere çözüm geliþtirerek sosyal
etki ve deðer yaratýrken ayný zamanda
iþ modelleriyle ekonomik deðer
yaratýr. Avrupa Birliði'nde tüm
iþletmelerin yüzde 10'unu oluþturan
sosyal iþletmeler, 11 milyon insana
istihdam olanaðý saðlýyor. Türkiye
Sosyal Giriþimcilik Aðý projesi,
ülkemizde sosyal giriþimcilik bilincinin
artýrýlmasýný ve ülkemizdeki sosyal
giriþimcilerin sayýsýnýn artmasýný
hedefliyor.
Türkiye Sosyal Giriþimcilik Aðý
projesinin en önemli çýktýlarýndan biri
olan sosyalgirisimcilikagi.org dijital
platformu, Türkiye'deki sosyal
giriþimcilik alanýna katký saðlamayý
hedefleyen tüm kiþi ve kurumlarýn
katýlýmýna açýk. Platforma kolayca
dahil olan üyeler, Türkiye Sosyal
Giriþimcilik Aðý'nýn etkinlikleri ve
bilgilendirici içeriklerinin yanýnda,
Türkiye çapýnda bu alanda yapýlan
aktivite ve içeriklerden ve
platformdaki diðer üyelerin
faaliyetlerinden, paylaþýmlarýndan
haberdar olacak.
Sosyal giriþimcilik alanýnda
referans niteliðindeki içeriklerin yer
aldýðý sosyalgirisimcilikagi.org
üzerinden kurumlar ve kiþiler soru
sorabilecek ve baþka kiþi ve
kurumlarýn sorularýný yanýtlayabilecek.
Katýlýmcý kurumlarýn katkýlarýyla
zenginleþecek platform ile
Türkiye'deki sosyal giriþimcilik
ekosisteminin zenginleþmesi ve bu
alanda ihtiyaç duyulan iþbirliði
ortamýnýn saðlanmasý hedefleniyor.
Türkiye Sosyal Giriþimcilik Aðý

Dijital Platformu'na dahil olmak, proje
etkinliklerinden haberdar olmak
isteyenler, dijital platformun adresi
olan www.sosyalgirisimcilikagi.org'u
ziyaret edebilir; projenin Twitter,
Instagram, Linkedin ve Facebook'taki
@SosyalGirisimTR ismiyle
ulaþabilecekleri sosyal medya
hesaplarýný takip edebilirler.
Türkiye Sosyal Giriþimcilik Aðý
Projesi, Sivil Toplum Destek Programý
– Kamu ve STK'lar arasýnda
Ýþbirliðinin Güçlendirilmesi Ýçin
Ortaklýklar ve Aðlar Hibe Programý
altýnda yürütülüyor. Sivil Toplum
Destek Programý altýnda yürütülen
“Kamu ve STK'lar Arasýnda Ýþbirliðinin
Güçlendirilmesi için Ortaklýklar ve
Aðlar Hibe Programý” Avrupa Birliði ve
Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan Katýlým
Öncesi Yardým Aracý (IPA II) 2014
programý kapsamýnda finanse
edilmektedir. Program mali ve idari
açýdan güçlü ve daha önce proje
deneyimi olan sivil toplum
kuruluþlarýnýn geliþtirecekleri
ortaklýklarý ve aðlarý destekleyerek, bu
ortaklýklar ve aðlar vasýtasýyla kamu
kurumlarý ve sivil toplum kuruluþlarý
arasýndaki iþbirliðini güçlendirmeyi ve
sivil toplum kuruluþlarýnýn
kapasitelerini geliþtirmeyi
hedeflemektedir. Hibe programý
kapsamýnda 10 sivil toplum kuruluþu
yaklaþýk 4.300.000 avro hibe desteði
almaya hak kazanmýþtýr. Program T.C.
Dýþiþleri Bakanlýðý Avrupa Birliði
Baþkanlýðý tarafýndan yürütülmektedir;
Sözleþme Makamý ise Merkezi Finans
ve Ýhale Birimidir.
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Kamil Muþtu

Ömer Önder

YAÞLI ÇINARLAR TAZÝYEDE BULUÞTU

Mütevazý bir hayat sürerken solunum ve kalp
yetmezliðinden dolayý 96 yaþýnda hayatýný
kaybeden emekli öðretmen merhum Zekiye
Önder için taziye ziyaretleri sürerken,
bunlardan birisini de yine Simav'ýn en
yaþlýlarýndan birisi olan 'Yaþayan Tarih”
olarak tanýnan Kamil Muþtu gerçekleþtirdi.
Gazetemizin kurucularýndan olan Muþtu, hem
arkadaþý hem de Simav'ýn onursal TEMA dedesi
olan Ömer Önder'i evinde ziyaret ederek deðerli
eþi Zekiye Önder için taziyede bulunurken,
birlikte geçmiþ yaþanmýþlýklardan anýlarý dile
getirdiler.
Sadece merhume öðretmen, 'Beyaz Melek'in
konuþulduðu buluþmada Önder Ailesi de hazýr
bulunurken TEMA Dede Önder, asýrlýk çýnar olan
arkadaþýnýn taziye ziyareti için teþekkür etti.

Zekiye Önder

AK PARTÝ SÝMAV DELEGELERÝNÝ SEÇTÝ

AK Parti Genel Merkezi tarafýndan geçtiðimiz Aralýk
ayýnda alýnan kongre kararý gereðince yurt
genelinde il ve ilçe teþkilatlarýnda delege seçimi
heyecaný sardý. Bu heyecanlardan birisini de AK
Parti Simav Ýlçe Baþkanlýðý yaþadý.
7.olaðan kongre sürecinde Simav merkez, 6 belde ve
83 köyde yaþayan AK Partili vatandaþlardan 400
tanesinin delege olarak belirlenmesine iliþkin AK Parti
Simav Ýlçe Merkezinde seçim yapýldý. Sabah saat
11.00'de baþlayýp saat 17.00'de sona eren seçimde
belirlenen 400 delege ve 6'da tabibi delegeyle birlikte
Simav'ýn 406 delegesi olduðunu açýklayan AK Parti Ýlçe
Baþkaný Ecz. Ahmet Kulat gazetemize açýklamada
bulundu.
Siyasi partilerde yaþanan kongrelerin birlik ve
beraberliklerin daha da pekiþtirdiðini, yeni bir heyecan
ve tazelenmenin yaþandýðý günler olduðunu kaydeden
baþkan Kulat, “Bizler de AK Parti Simav Ailesi olarak

Ahmet
Kulat

Yusuf
Alpaslan

birlik beraberlik içerisinde büyük bir coþku ile
delege seçimlerimizi gerçekleþtirdik. Bu
coþkuya ortak olan tüm teþkilat
mensuplarýmýza teþekkür ediyorum” dedi.
AK Parti Genel Merkezinin aldýðý karar
doðrultusunda Kütahya merkez ilçe de dahil
diðer 12 ilçede delege seçimlerinin
yapýldýðýný, AK Parti Simav'ýn delege
seçiminin AK Parti Kütahya il yönetiminden
Yusuf Alpaslan'ýn Simav Ýlçe Koordinatörü
olarak hazýr bulunduðunu da sözlerine
ekleyen Baþkan Kulat, “Delege seçimlerimizin ardýndan il baþkanlýðýmýzýn koordinesin-

de belde ve ilçe kongrelerimiz baþlayacak.
Simav Ýlçe kongremizin de bu çerçevede
Mart sonunda ya da Nisan baþýnda
gerçekleþmesini bekliyoruz. Bu tarihi de
genel merkezimiz belirleyecek ve duyuracak. Delege seçimimize katýlan Simav ilçe
koordinatörümüz Sayýn Yusuf Alpaslan'a,
Belediye Baþkanýmýz Adil Biçer'e, partimizin
Kadýn ve Gençlik Kollarý baþkanlarýyla eski
belediye baþkanlarýmýza, günümüz belde
belediye baþkanlarýmýzla partililerimize
teþekkür ediyorum” ifadesinde bulundu.
Haber: Þerif Erel

AYNI GÜNDE ÝKÝ ACI

Ýbrahim Özbek

Simav, son günlerde hayatýný kaybeden vatandaþlarla
hüzünlü günler yaþarken bu hüzünlere keresteci
Ýbrahim Özbek (55) ve eski marangozlardan Mustafa
Çamurlu'nun (72)vefatý eklendi.
Geçtiðimiz Cumartesi günü hayatýný kaybeden eski
kerestecilerden Mehmet Özbek'in acýsý dinmeden
Özbek Ailesini bu kez Ýbrahim Özbek'in hayatýný
kaybetmesinin üzüntüsü sardý. Mimar Mehmet Özbek
ve Begüm Özbek'in babasý olan merhum Ýbrahim
Özbek için Azerbaycan Caddesindeki evinin önünde
kalabalýk bir halk topluluðunun katýlýmýyla helallikler
verildi, dualar yapýldý. Daha sonra da Cenaze Namazý
için Özbek'in cenazesi Nasuhaða Camisine getirildi.
Günün ikinci cenaze töreni ise Simav'ýn yakýndan
tanýdýðý eski marangozlardan Mustafa Çamurlu için

Atatürk (Uþak) Caddesindeki evinin önünde yapýldý.
Namýka Çamurlu'nun eþi, Mehmet ve Hüseyin
Çaðlar Çamurlu'nun babalarý, mobilyacý Þener
Çamurlu'nun aðabeyi ve Ýbrahim Türkavcý'nýn
kayýnbiraderi olan merhum Çamurlu için burada da
kalabalýk bir halk topluluðu tarafýndan helallikler
verildi, dualar yapýldý. Daha sonra Nasuhaða
Camisine kaldýrýlan merhum Çamurlu ve merhum
Ýbrahim Özbek için ayrý ayrý cenaze namazý kýlýndý.
Cenaze namazlarýnýn ardýndan merhum Özbek ve
Çamurlunun cenazeleri Yenimahalle Kabristanýnda
dualar eþliðinde defnedildi.
Simav'ýn Sesi Gazetesi olarak merhum Özbek ve
Çamurlu'ya Allah'tan rahmet, Özbek ve Çamurlu
Aileleriyle yakýnlarýna, sevenlerine baþsaðlýðý dileriz.

Haber: M.Arýgümüþ

Mustafa Çamurlu

