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SÝMAVLI BAYAN KUAFÖRLERDEN KOVID-19 DUYARLILIÐI
Koronavirüs genel adýyla bilenen ve son günlerde de
Kovid-19 olarak adlandýrýlan öldürücü virüsle ilgili
olarak Simav'daki toplam 21 bayan kuaförü duyarlýlýk
örneði göstererek iþ yerlerini geçici bir süre kapattýlar.
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Mustafa Arýgümüþ

Bazen, “Tebdili mekanda hayýr vardýr” derler.
Sýkýcý, sorunlu, insanýn içini karartan, belirsiz,
karamsar hatta hoþ olmayan konuþma ve
olaylarýn olduðu yerden uzaklaþmakta, baþka bir
yere giderek kafa dinlemekte yarar olduðuna
inanýlýr.
Bence doðrudur.
Baksanýza hiç birimizin beklemediði bir virüs
dünyanýn en kalabalýk ülkesi Çin'de ortaya çýktý,
tüm dünyayý etkisi altýna aldý.
Yatýyoruz, kalkýyoruz Koronavirüsü,
Çarþýda, pazarda, okulda, iþ yerinde, dairede
sokakta, caddede, komþuda ve evde
Koronavirüsü.
***
Ülkemin insanlarýndan birçoðu henüz tehlikenin
ciddiyetini pek anlamamýþ görünmesede
anlayanlar da virüs endiþesinden karamsar, içine
kapanýk bir hâl aldý.
Yetkililer televizyonlardan, gazetelerden,
günümüzde az dinlenir hale gelen radyolardan
ölümcül ve küresel tehlike ile ilgili açýklamalarýna
birbirini eklerken kiþilerin psikolojik açýsýndan
biraz olsun rahatlamaya, özellikle saðlýklý
hayatýmýzýn sürdürülebilirliðinin kahramanlarý
doktorlar ve tüm saðlýk çalýþanlarýnýn moral
desteðine, gülen yüzlere ihtiyacý var. Devamý sayfa 2’de

Simav'da bazý farklý meslek guruplarýnýn farklý esnaf
odalarýna baðlantýlý olarak hizmet verdiði biliniyor.
Bunlardan birisi de Simav Bakkallar Odasý'na baðlý
bayan kuaförler ile erkek berberleri. Bakkallar Odasý
Baþkaný Ramazan Iþýk gazetemize açýklamada
bulunarak tüm dünya ile birlikte Türkiye'nin de
mücadele ettiði Kovid-19 virüsüne karþý Simav'da
hizmet veren 21 bayan kuaförün 19 Mart günü
baþlattýklarý iþi býrakma kararýný 29 Mart Pazar
akþamýna kadar sürdüreceklerini bildirdi.
Kovid-19 nedeniyle Türkiye'de hayatýn rölantide
çalýþan bir araba misali yavaþladýðýný ve her kesimle
birlikte her kiþiye önemli sorumluluklar düþtüðüne
dikkat çeken baþkan Iþýk, “Odamýza kayýtlý bayan
kuaför arkadaþlarýmýzýn aldýðý bu kararý meslek odasý
olarak destekliyor ve arkadaþlarýmýzý gösterdikleri,
uyguladýklarý duyarlýlýktan dolayý da kutluyoruz” dedi.

Ramazan Iþýk

SAÐLIK ÇALIÞANLARINI DA KUTLUYORUM..
Simav Bakkallar Odasý Baþkaný Ramazan Iþýk,
gazetemiz aracýlýðýyla bir kutlama ve destek
açýklamasýný da ilçemizde görev yapan tüm saðlýk
çalýþanlarý için yaptý. Yaþanan zor günlerde hayatla
ölüm arasýnda fedakârca hizmet veren, izin bile
kullanamayan, eþinden, çocuðundan ayrý doktorlar
baþta olmak üzere diðer tüm saðlýk çalýþanlarýnýn
özveriyle görevlerinin baþýnda olduðunu anlatan Iþýk,
“Onlarýn her birini yürekten kutluyor, alkýþlýyorum.
Onlar varsa biz varýz. Bu açýdan onlarýn da
halkýmýzdan isteði olan, 'Hayat kurtarmak hiç bu
kadar kolay olmamýþtý; evde kal, hayatta kal'
çaðrýsýna herkesi davet ediyorum” diyerek sözlerini
tamamladý.

SEV BAÐIÞÇISINA

TEÞEKKÜR
Simav'da üniversite eðitimine eðitim
bursu olarak tek destek veren kurum
olan Simav Eðitim Vakfý, kendisine
düzenli olarak Kazcýoðlu Otomotiv
adýna burs baðýþýnda bulunan Þener
Kazcýoðlu'na teþekkür ziyaretinde
bulundu.
Simav Eðitim Vakfý Baþkaný Ecz. Dilek Üstünel ve
vakýf müdürü Ali Dinçer, Kazcýoðlu Otomotiv
tesislerine giderek þirketin idari genel müdür
yardýmcýsý Þener Kazcýoðlu ile görüþtü. Vakfýn
üniversite öðrenim bursu konusunda Kazcýoðlu'nu
bilgilendiren baþkan Üstünel, 2019-2020 eðitim ve
öðretim döneminde Simavlý olup da üniversitelerin
fakültelerinde eðitimlerini sürdüren dar gelirli aile
çocuklarýna bu yýl 8 ay boyunca 150'þer TL ödeme
planlarý olduðunu kaydetti.
Üstünel, Simav Eðitim Vakfýndan eðitim bursu alan
öðrenci sayýsýný ise 92 olarak belirtirken,
“Kazcýoðlu Otomotiv, vakfýmýza düzenli olarak
baðýþta bulunurken eðitim ve öðretime, Simavlý
üniversite mezunu gençlerin artmasýna vesile olan
baðýþçýlarýmýzdandýr. Sayýn Þener Kazcýoðlu
nezdinde tüm Kazcýoðlu Ailesine teþekkür eder, bu
tür desteklerin Simav'ýmýzda artarak devam
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etmesini, hatta vakfýmýzdan burs alarak bugün için iþ
hayatýna atýlan mezunlarýmýza da örnek olmasýný
temenni ederim. Çünkü vakfýmýza yapýlan her yeni
baðýþ, Simavlý dar gelirli bir aile çocuðunun üniversitelerde okuma fýrsatý yakalamasýna en büyük etken
olacaktýr” diyerek Kazcýoðlu Otomotiv adýna yapýlan
baðýþla ilgili makbuzu takdim etti. Haber: M. Arýgümüþ

Basýn milletin
müþterek
sesidir.
Baþlýbaþýna
bir kuvvet,
bir okul,
bir ö
ncüdür. Mustafa Kemal ATATÜRK
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Pandemi
nedir?
Pandemi nedir? Pandemi
planý, pandemi grip nedir?
Pandemi ve epidemi farký..
Koronavirüs'ün dünyayý etkisi altýna almasýyla
WHO (Dünya Saðlýk Örgütü) pandemi ilan
etti. Peki, pandemi nedir, pandemik
hastalýklar neler? Pandemi ve epidemi
arasýndaki fark nedir? Pandemik Ýnfluenza
olarak da bilinen virüs türlerine yönelik Saðlýk
Bakanlýðý tarafýndan pandemi grip planý da
bulunuyor. Pandemi grip planý nedir?
Pandemi grip nedir? Genellikle grip türlerinde
yaþanan salgýn nedeniyle Saðlýk Bakanlýðý,
Pandemik Ýnfluenza Ulusal Hazýrlýk Planý
adýnda çalýþma yürütüyor. Pandemi nasýl ve
hangi durumlarda ilan edilir? Dünyayý etkisi
altýna alan hastalýklara pandemi veya
pandemik hastalýklar denir. Epidemi nedir?
Ýþte detaylar...
PANDEMÝ NE DEMEK?
Dünyada birden fazla ülkede veya kýtada, çok
geniþ bir alanda yayýlan ve etkisini gösteren
salgýn hastalýklara verilen addýr. Kelime eski
Yunanca'dan tüm anlamýna gelen pan ile
insanlar anlamýna gelen demos'dan türetildi.
PANDEMÝK HASTALIK ÖRNEKLERÝ
* Kara veba
* Kolera
* Grip
* Tifo
* Domuz gribi
* COVID-19
HANGÝ DURUMDA PANDEMÝ ÝLAN
EDÝLÝR?
Ortaya çýkan bir hastalýðýn istikrarlý þekild,
dünyanýn farklý noktalarýnda, kitleleri
etkilemesi, Dünay SAðlýk Örgütü (WHO)
tarafýndan pandemi ilan etmek için yeterlidir.
Dünya Saðlýk Örgütü'ne göre, bir hastalýðýn
pandemi olabilmesi için üç kriter aranýr:
* Yeni bir virüs olmasý,
* Ýnsanlara kolayca geçebilmesi,
* Ýnsandan insana kolay ve sürekli bir þekilde
bulaþmasý.
PANDEMÝ VE EPÝDEMÝ ARASINDAKÝ
FARK
Bir bölgede, toplumda veya bir grup insanda
herhangi hastalýðýn yaygýnlaþmasýna epidemi
hastalýk denir.
'Pandemi' ise bölgeler ve gruplar üstü coðrafi
bir salgýn anlamýna geliyor. Bir ülkenin
tamamýný veya dünyanýn tamamýný etkisi
altýna alan hastalýklar için kullanýlýr.
PANDEMÝ PLANI NEDÝR?
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan belirlenen grip
salgýnlarýna karþý alýnacak önlemleri ve
izlenecek yolu içeren plandýr.
Pandemik Ýnfluenza Ulusal Hazýrlýk Planý'nýn
amacý; ülkemizdeki tüm kiþi, kurum ve
kuruluþlarýn influenza pandemisini
tanýmalarýna, rollerini ve sorumluluklarýný
yerine getirmek
üzere en uygun þekilde hazýrlýk yapmalarýna
ve pandemi durumunda koordinasyon içinde
hareket etmelerine yardýmcý olacak bilgi ve
çerçeveyi saðlamaktýr.
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MEB, UZAKTAN EÐÝTÝMÝN DETAYLARINI AÇIKLADI
Mili Eðitim Bakaný Ziya Selçuk, canlý yayýnda eðitimde
koronavirüs önlemleri kapsamýnda alýnan kararlara
iliþkin konuþtu. Selçuk, "Uzaktan Eðitimimizin temeli
televizyon. Kanal iþini çözdük. 6 kanal aldýk ve TRT ile
birlikte çalýþýyoruz. Ýstanbul'da 5, Ankara'da 3
stüdyomuz var" dedi. Uzaktan eðitimin ders programý
da belli oldu.
Mili Eðitim Bakaný Ziya Selçuk, koronavirüs sebebiyle
eðitimde alýnan kararlara iliþkin önemli açýklamalarda
bulundu. Bakan Selçuk'un açýklamalarýndan satýr
baþlarý þöyle:
Uzaktan eðitimin uzayýp uzamamasý konusu Bilim
Kurulu'nun dünya ve Türkiye'deki geliþmeleri izleyip
alacaðý tavsiye kararlara baðlý olacak. Biz bu kararlarý
alýrken tek baþýmýza almýyoruz. Tüm bakanlýklar
eþgüdümlü alýyoruz.
Diyelim ki süreç uzadý. Bununla ilgili hazýrlýðýmýz var.
Daha da uzadý diyelim, dönem kapandý diyelim
mesela... Bunu olasýlýk olarak söylüyorum. Bizim
görevimiz bunun hazýrlýklarýný yapmak. Bizim
yaptýðýmýz þey bu. Burada þu sorulabilir. Acaba þöyle
mi olabilir böyle mi olabilir. Emin olun biz de
önümüzdeki tabloya anlýk bakýyoruz. Þu olursa bu
olursa diyerek farklý senaryolar geliþtiriyoruz. Hepsiyle
ilgili senaryolarýmýz var. Kaç stüdyomuz var, kaç
öðretmen bu süreci ne kadar sürdürebilir... Bunlarýn
matrisi çýktý ve bunlar üzerinde çalýþýyoruz.
"DÜNYADA 900 MÝLYON ÖÐRENCÝ OKULDA DEÐÝL"
Tatil uzayacak mý? Dönem kapanacak mý?
Biz çocuklarýmýzýn hukukunu her zaman koruruz.
Önemli olan dezavantajlý duruma sokmamak. Uzaktan
eðitimin yürütülmesi söz konusu ama biz sýnavý yüz
yüze yapýlan eðitimlerden yapacaðýz. Bu 'rahat olun'
demek. Biz size destek oluyoruz. TV ile Youtube içeriði
ile vs... Senaryo ne olursa olsun. Bir dönem kapandý
gibi bir karar almýyoruz. Yayýlým stratejilerine bakýyoruz.
Hangi hýzda sürüyor. Tedbirlerimizle ilgileniyoruz.
Okullarý kapatma kararýný da alýrken bir ihtimal
üzerinden gittik, diðer ülkeler ile karþýlaþtýrdýk. Orada
alýnan tedbir paketleri bunlar... Yayýlým nasýl
gerçekleþiyor? Bunlara baktýktan sonra hemen okullarý
kapatma kararý aldýk. Ýngiltere dün kapattý. Dünyada
900 milyon öðrenci okulda deðil. 1 milyara yakýn bir
rakam. Bu sayý artacak.
"ÇÖZÜM ÜRETÝYORUZ"
Yarýn okullara döndük diyelim... Hiçbir problemimiz yok.
Aksine destekleme, yetiþtirme kurslarýmýzý gidermeye
yönelik bir program hazýrladýk. Acaba bu eksiklikler
nasýl giderir... Uzaktan eðitim öðrencileri, okuldan
uzaklaþmasýn, motivasyonlarý düþmesin, biz onlarý
eðitimsel olarak meþgul edelim diye yapýlýyor. TV ile
tam bir eðitim yapmamýz söz konusu deðil. Fakat
tedbirimizi almak zorundayýz. Bu konuda da öncüyüz.
Altyapýyý güçlendirerek çok daha iyi noktaya geleceðiz.
Bu bizim görevimiz. Çözüm üretiyoruz. Çocuklarýmýzýn
da psikolojisini düþünerek, aileleri de rahatlatmak için
bu kararlarý alýyoruz. Herkese temas eden bir konu.

Yýl boyunca hatta sýnýflar arasý iþlenen konular da
baðlantýlýdýr. TV'de vereceðimiz eðitim, geçmiþ
konularla da baðlantýlý, yüz yüzeyken verilen eðitimle de
baðlantýlý olacak.
3 SD VE 3 HD KANALDA EÐÝTÝM VERÝLECEK
Biz teknik bir toplantý yaptýk. Toplumumuzda eriþimle
ilgili en hýzlý araç nedir? TV. %30'dan daha fazlasýnýn
markasýna baktýk. %30 SD televizyon gerisi HD
televizyon. Biz o zaman 6 kanal alalým, 3'ü HD, 3'ü SD
olsun dedi. Neden internet deðil sorusu yerine artý
internet. Dünyada sadece 3 ülkede olan yapay zeka
temelli akýllý sistemimiz var. Bir çocuðun çözemediði
sorudan, yazýlým eksiðini anlýyor ve o konuyu önüne
getiriyor. Hatta diyor ki, 'Senin çalýþma hýzýný izliyorum,
bu hýzla gidersen senin tercihini deðiþtiriyorum.' diyor.
Son derece önemli ve dünyada çok az ülkede var bu.
Eðitim Biliþim Aðý'nda kim neyi isterse...
8 GB ÝNTERNET HAKKI
8 GB ücretsiz internet hakký saðladýk. Bu da yok
dünyada. Uzaktan Eðitimimizin temeli televizyon. Biz
herkes internet bulsun, bilgisayar bulsun, telefon
bulsun... Bu varsayýmsal bir þey... Kanal iþini çözdük. 6
kanal aldýk ve TRT ile birlikte çalýþýyoruz. Ýstanbul'da 5,
Ankara'da 3 stüdyomuz var. Çeþitli dersler çekiliyor,
sanatsal, spor ve diðer dersler...
ÝLKOKUL ÝÇÝN DERSLER NASIL OLACAK?
Ýlk kez burada ifade edeyim... Ýlkokul için hangi saatte
hangi dersler ne þekilde olacak... Mesela pazartesi
09.00'da baþlýyor Türkçe 1, 09.30'da Matematik
baþlýyor. Bu dersler 20 dakikalýk süreler. Okuldaki ve
evdeki oturma saatleri ayný deðil. Onun için daha kýsa.
3 ayrý kanaldan 6 frekanstan bu yayýn yapýlýyor.
Ayrýca bir de iyileþtirme programý var.
LGS VE YKS ERTELENECEK MÝ?
Sýnav sürecindeki çocuklarýmýz için ekstra bir
çalýþmamýz var. Mesela sanal sýnýflar. Bu sýnýflarý onlar
için öncelikli olarak kullanacaðýz. Bu sýnavlarda sadece
yüz yüze eðitimlerin içeriðinden sýnav yaparsak bunun
avantaj ve dezavantajý nedir, buna baktýk. Þu anda biz
sadece senaryo olarak ertelemeden bahsediyoruz. Eðer
saðlýk koþullarý gerektirirse ertelenebilir. Tercihimiz
ertelememek, zamanýnda yapmak.
KANALLAR NASIL BULUNACAK, ÇEKÝMLER NASIL
YAPILACAK?
Videolar ürettik, kýsmen yaydýk. Bir velimiz kendi
çocuðu ile ilgili EBA'ya ya da TV'den bunu nasýl
bulacak. Kýsa videolar hazýrladýk. Paket olarak birlikte
verelim diye bir niyetimiz var. TV kanallarý ile ilgili tüm
ayrýntýlar tüm TV'lerde haber mecralarýnda yer alacak.
Kamu spotu gibi... TRT'nin altyapýsý bizi çok rahatlattý. 6
kanal, 10 stüdyo bulmak... SD'ler nasýl yapýlacak, HD'ler
nasýl yapýlacak... Hiç merak etmesinler. 23 Mart'a daha
çok var. Bugün yarýn tüm bilgilendirmeleri yapacaðýz.
EBA TV, 3+3 kanal var.
EBA SÝSTEMÝ HAKKINDA
EBA altyapýsýnýn testi ile ilgili hafta sonu yapýlacak.
Ýstanbul'dan belli bir yüklemeyi yapacaðýz. 100 bin kiþi

Mustafa Arýgümüþ

Sayfa 1’den devam

***
Ben de diyorum ki, Koronavirüsünü bir kenara
koyup “Kýrk Uçurmaya” var mýsýnýz?
Nereden çýktý bu Kýrk Uçurma demeyin.
Baþta da dedim ya “Tebdili mekânda hayýr vardýr”.
***
Bir muhteþem Anadolu adeti:
KIRK UÇURMA.
40 çýkmasýnýn/uçmasýnýn eski Türk adetlerinden
olmasý ve taaa Göktürkler'e kadar uzanmasý
inanýlmaz ilginç.
Yeni anne ve bebeklerin 40 gün dýþarýya çýkmama
adeti aslýnda annenin ve bebeðin doðumdan
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girdi ne oluyor, 500 bin kiþi girdi ne oluyor diye
testlerini yapýyoruz. EBA zaten bizim çocuklarýmýzýn
bildiði bir konu. EBA'ya nasýl girilir diye bir video yaptýk.
Simülasyonlar yaptýk. EBA þifresi nasýl alýnýr. Bunu
aldýn daha sonra ne yaparsýn... Tabi bu veliler için.
Çocuklar bizim çocuklarýmýz. Muhakkak evde çalýþma
zamaný ayarlasýnlar. Muhakkak bir ortam oluþtursunlar
ve belli saatlerde seçildi. Çocuða destek olup. Virüs
konusunda aþýrý konuþmalarýn olmadýðý ve çocuklarýn
MEB tarafýndan destekleneceði, telafi derslerin de
olacaðý... Çocuklarýn fiziksel olarak rahatlayacaðý
hareketler de var. Anne babalardan beklentimiz
çocuklarýna biraz daha fazla destek olmalarý. Bir
iletiþim anlamýnda. Öðretmenlerimiz evlerinde olsun
istedik. Bu arada kendi öðrencileriyle de... 1
öðretmenin kendi sýnýfýný sanal olarak toplayýp ders
verebilir, soru sorabilir, ders verebilir, geri bildirim
verebilir. EBA'nýn böyle bir altyapýsý var. Bu altyapýyý
henüz güçlendiriyoruz, milyonlarca insanýn girebileceði
þekilde güçlendiriyoruz. EBA'dan da yararlanmak
mümkün. Bu sistem ayný þekilde özel okullar için de
açýlacak onun da buradan müjdesini vereyim.
ÇOCUKLARA VE AÝLELERE TAVSÝYELER
Anne babalar sýnavla ilgili endiþeye sahipse bilsinler ki
kitap okuyan çocuklar sýnavlarda daha baþarýlý. Ortak
okuma saatleri yapabilirler
Küçüklerin fiziksel hareketlere ihtiyacý var. Evin içinde
oturmaktan dolayý. Biz müzik eþliðinde bazý hareketleri
yaptýracaðýz. Ýkincisi duygusal ihtiyaçtýr. Duygusal
olarak çocuklarýn rahatlamasý için evde. Durum
gerçekten ciddi ama tedbirlerimizi de alýyoruz. Bunun
içine biraz esneklik, biraz duygusal rahatlama da
gerekiyor. Küçük dokunuþlarla... Her þey eðitimsel
tedbir deðildir. Psikolojik, sosyal tedbirleri de yanýna
almalý. Durumun ciddiyetindeyiz ama panik
olmamalýyýz. Sohbet etmeliyiz.

sonraki altý hafta boyunca baðýþýklýk sisteminin
yeterince güçlü olmamasýna alýnmýþ bir önlem.
***
Daha sonra ise 40 Uçurmasý için yakýn akraba
evine gidilir.
Gidilen akraba ona harika bir sürpriz hazýrlar.
Bir sepetin içine minik minik keseler
koyar.bunlarýn anlamlarý çok baþkadýr.
Bozuk Para; ömrü boyunca bol kazançlarý
olsun
Pamuk; saçý aklaþana kadar uzun ömürlü ve
kalbi pamuk gibi yumuþak olsun
Þeker; aðzý hep tatlý olsun ve yüzü hep gülsün
Pirinç; kendisine, evine ve kýrk uçurmaya
gittiði eve bereket gelsin
Tuz; ömrü, evi, tadý tuzu gibi iyi olsun, aðzýnýn
tadý hiç kaçmasýn
Yumurta; karný tok, sýrtý pek olsun.
***
Nasýl ince bir detay, nasýl bir insana saygýdýr
bu..
Anadolu'muzun güzel ve yerinde adetlerinden.
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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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BAÞKAN CEYHUN “GEREKÝRSE ÝLAVE TEDBÝRLER ALINACAK”
Emet-Tavþanlý Karayolunda meydana gelen heyelan
bölgesinde incelemelerde bulunan AK Parti Kütahya Ýl Baþkaný
Sebahattin Ceyhun, yeni heyelanlarýn yola zarar vermemesi için
gerekirse ilave tedbirler alýnacaðýný söyledi.
AK Parti Kütahya Ýl Baþkaný Sebahattin Ceyhun, EmetTavþanlý Karayolunun 20. kilometresinde meydana gelen heyelan
alanýnda incelemelerde bulundu. Bölgedeki ekiplerle bir araya
gelen Baþkan Ceyhun, yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgiler
aldý.
'YOL TRAFÝÐE AÇIK'
Ýncelemenin ardýndan açýklamalarda bulunan Sebahattin
Ceyhun, “Emet-Tavþanlý karayolumuzun çok yakýnýnda meydana
gelen heyelan bölgesinde incelemelerde bulunduk. Heyelan,
mevcut yolumuza bir zarar vermemiþtir. Yol trafiðe açýktýr. Ayný
bölgede, ilerleyen zamanlarda da olabilecek yeni heyelanlarýn
yola zarar vermemesi için ilgili kurumlarýmýzca gerekli tüm
tedbirler alýnmaktadýr” dedi.
'FORE KAZIK UYGULAMASI YAPILIYOR'
Karayollarý Bölge Müdürlüðünce görevlendirilen bir ekibin
geniþ kapsamlý çalýþmalarýna devam ettiðini belirten Ceyhun, “Ýlk
aþama olarak zeminin güçlendirilmesi için fore kazýk uygulamasý
yapýlmaktadýr. Sonrasýnda da ekibin raporu doðrultusunda
gerekirse ilave tedbirler alýnacaktýr. Karayollarý ekiplerimize de
kolaylýklar diliyorum” diye konuþtu.

ÝKÝ MÜÞTERÝSÝYLE BÝRLÝKTE YAKALANDI
Ahlak Büro Amirliði Ekipleri internet üzerinden telefon numarasý paylaþýp reklam
yaparak para karþýlýðý fuhuþ yapan bir kadýn ile iki müþterisini yakaladý.
Kütahya Ýl Emniyet Müdürlüðüne baðlý Asayiþ Þube Müdürlüðü Ahlak Büro
Amirliði ekipleri il genelinde fuhuþ operasyonlarýna devam ediyor. Bu kapsamda Ahlak
Büro Amirliði ekipleri internet üzerinden telefon numarasý paylaþýp reklam yaptýðý tespit
edilen bir kiþiyi takibe aldý. Gaybiefendi Mahallesindeki adrese operasyon düzenleyen
ekipler, bir kadýnýn para karþýlýðý fuhuþ yaptýðýný belirledi.
ÜÇ KÝÞÝYE ÝDARÝ ÝÞLEM
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, fuhuþ yaptýðý tespit edilen kadýn ile birlikte
adreste müþteri olarak bulunan iki erkek þahsý gözaltýna aldý. Gözaltýna alýnan üç kiþi
saðlýk kontrolünün ardýndan Asayiþ Þube Müdürlüðüne götürüldü. Emniyetteki iþlemlerin
ardýndan kadýna ve müþteri olarak gelen kiþilere idari para cezasý kesildi. Fuhuþla
mücadelenin ise aralýksýz devam edeceði belirtildi

ÝNTERNET ÇEREZLERÝNÝZ BÝRÝLERÝNÝN ÝÞTAHINI KABARTIYOR
Kaspersky uzmanlarý, birlikte
hareket ederek tarayýcýdaki ve
popüler sosyal að sitelerinin
uygulamalarýndaki çerezleri çalabilen
iki yeni Android zararlý yazýlýmý
keþfetti. Saldýrganlar bu sayede
kurbanlarýn hesaplarýný ele geçirip
kötü niyetli içerikler yayabiliyor.
Web sitelerinin kullanýcýlara
kiþisel bir deneyim sunmak amacýyla
internetteki aktiviteleri takip etmek
için topladýðý küçük veri
parçacýklarýna çerez adý veriliyor.
Çerezler genellikle zararsýz olarak
kabul edilseler de yanlýþ ellere
geçtiklerinde güvenlik riski
oluþturabiliyor. Web siteleri bu
çerezleri sakladýðýnda, kullanýcýyý
parola olmadan tanýyabilmek için bir
oturum kimliði oluþturuyor.
Kullanýcýnýn kimliðini ele geçiren
saldýrganlar web sitelerini kandýrýp
kurban adýna giriþ yaparak hesaplarý
ele geçirebiliyor. Ayný komut ve
kontrol sunucusunu kullanan iki adet
Truva atý da çerezleri çalarak bunu
yapmaya çalýþýyor.
Tespit edilen ilk Truva atý
kurbanýn cihazýnda kök haklarýný elde
ederek hýrsýzlarýn Facebook
çerezlerini kendi sunucularýna
aktarmasýný saðlýyor.
Ancak yalnýzca kimlik

numarasýna sahip olmak hesabýn
kontrolünü ele geçirmeye genellikle
yeterli olmuyor. Bazý web siteleri
þüpheli giriþ denemelerini önlemek
için güvenlik önlemleri alýyor.
Örneðin daha önce Chicago'da aktif
olan bir kullanýcý birkaç dakika sonra
Bali'den giriþ yaptýðýnda alýnan
önlemler hesabýn kullanýlmasýný
engelliyor.
Ýkinci Truva atý burada
devreye giriyor. Bu zararlý uygulama
kurbanýn cihazýnda bir vekil sunucu
çalýþtýrarak þüphe uyandýrmadan
güvenlik önlemlerini atlatýyor.
Saldýrganlar bu þekilde hesabýn
sahibi gibi davranýp sosyal medya
üzerinden istenmeyen içerikleri
yaymaya baþlýyor.
Çerez hýrsýzlarýnýn asýl amacý
henüz bilinmese de komut ve kontrol
sunucusundaki bir sayfa ipucu
veriyor. Tespit edilen sayfada sosyal
aðlar ve mesajlaþma uygulamalarý
üzerinden spam gönderme
hizmetlerinin reklamlarý bulunuyor.
Diðer bir deyiþle, hýrsýzlar geniþ
ölçekli spam ve kimlik avý saldýrýlarý
için eriþebilecekleri hesaplar arýyor.
Zararlý Yazýlým Analisti Igor
Golovin, “Ýki saldýrýyý birleþtiren çerez
hýrsýzlarý, kurbanlarýn hesaplarýný
þüphe uyandýrmadan ele geçirmenin

bir yolunu keþfetmiþ. Bu yeni
sayýlabilecek tehdit ile þimdiye kadar
yaklaþýk 1000 kiþi hedef alýndý. Bu
sayý artýyor ve artmaya devam
edecek çünkü web sitelerinin bunu
tespit etmesi çok zor. Ýnternette
dolaþýrken çerezlere çok dikkat
etmesek de bu da aslýnda kiþisel
verilerimizin iþlendiði bir yöntem.
Ýnternette kiþisel veri toplanan her
þeye dikkat gösterilmesi gerekiyor.”
dedi.

Facebook Çerez Hýrsýzý
hakkýnda daha fazlasýný Securelist
adresinde okuyabilirsiniz.
Kaspersky uzmanlarý, çerez
hýrsýzlarýndan korunmanýz için þunlarý
öneriyor: Telefonunuzun web
tarayýcýsýndaki üçüncü taraf çerez
eriþimini engelleyin ve verilerinizin
sadece tarayýcýdan çýkana kadar
kaydedilmesine izin verin.
Çerezleri belirli aralýklarla
temizleyin.
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14 MÝLYON
METREKARELÝK ALAN
“YAYLA ALANI”
OLMAKTAN ÇIKARILDI

Resmî Gazete 'de yayýmlanan Cumhurbaþkaný kararýyla
aralarýnda Kütahya'nýn da bulunduðu 11 ilde toplam 14 milyon
metrekarelik alan “yayla alaný” olmaktan çýkarýldý. Domaniç'ten
ise Dereçarþamba “yayla alaný” olmaktan çýkarýldý.
Kararda, “Ekli listede adlarý belirtilen alanlarýn 'yayla alaný'
olarak ilan edilmelerine iliþkin ayný listede tarih ve sayýlarý
yazýlý Bakanlar Kurulu kararlarýnda yer alan hükümlerin
yürürlükten kaldýrýlmasýna, 6831 sayýlý Orman Kanunu'nun
17'nci maddesi gereðinde karar verilmiþtir” denildi.
TOPLAMDA 372 (HA) ALAN
Yayýmlanan listede Adana'dan 9, Artvin'den 1, Bolu'dan 3,
Erzurum'dan 7, Eskiþehir'den 3, Giresun'dan 35,
Kahramanmaraþ'tan 20, Kastamonu'ndan 1, Konya'dan 35,
Kütahya'dan 7 ve Trabzon'dan 5 alan bulunuyor.
ÇIKARILAN ALANLAR
Kütahya'da toplamda 372 (ha) alanýn yayla alaný olarak
çýkarýlmasýna iliþkin karar Resmî Gazetede yayýnlanarak
yürürlüðe girdi. Kütahya'dan 7 alanýn yayla alanýndan
çýkarýlmasý kapsamýnda Kütahya ilçelerinden belirtilen alanlar
sýrasýyla þu þekilde, Aslanapa Koçak 1.00, Aslanapa Yayla
baba 14.60, Domaniç Dere çarþamba sarýot 25.00, Aslanapa
çukurca 83.00, Aslanapa Bayramþah 205.10, Aslanapa
Musaköy 13.30, Altýntaþ Beþkarýþ 30.00 hektar alan yayla
olmaktan çýkarýldý. Kararda referans verilen söz konusu
kanunun ilgili maddesinde þu ifadeler yer alýyor:”Savunma,
ulaþým, enerji, haberleþme, su, atýk su, petrol, doðalgaz,
altyapý, katý atýk bertaraf ve düzenli depolama tesislerinin;
baraj, gölet, sokak hayvanlarý bakýmevi ve mezarlýklarýn;
Devlete ait saðlýk, eðitim, adli hizmet ve spor tesisleri ile ceza
infaz kurumlarýnýn ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanýn
Devlet ormanlarý üzerinde bulunmasý veya yapýlmasýnda kamu
yararý ve zaruret olmasý halinde, gerçek ve tüzel kiþilere bedeli
mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlýðýnca izin verilebilir.”
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ÝLAN
ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜMÜZ KINIK VE SÝMAV ORMAN ÝÞLETME ÞEFLÝKLERÝNDE 8+155 KM B TÝPÝ
ORMAN YOLU YAPILMASI
ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ-SÝMAV DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
Ýþletme Müdürlüðümüz Kýnýk ve Simav Orman Ýþletme Þefliklerinde 8+155 Km B Tipi Orman Yolu
yapýlmasý yapým iþi 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
:2020/152228
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 yapým iþinin
a) Adý
:Ýþletme Müdürlüðümüz Kýnýk ve Simav Orman Ýþletme
Þefliklerinde 8+155 Km B Tipi Orman Yolu yapýlmasý
b) Niteliði, türü ve miktarý
:8+155 KM B Tipi Orman Yolu
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde
bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c)Yapýlacaðý/teslim edileceði yer:Ýþletme Müdürlüðümüz Kýnýk Orman Ýþletme Þefliði 329, 330
Kodlu ve Simav Ýþletme Þefliði 017-1 Kodlu Yol
ç) Süresi/teslim tarihi
:Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
d) Ýþe baþlama tarihi
:Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 15 gün içinde yer
teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih
ve saati
:30.03.2020 - 10:00
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 e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile
tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin
noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt
yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir
tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr
kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge.
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 deneyim belgeleri:
Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
50 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 ve benzer iþlere denk sayýlacak
mühendislik ve mimarlýk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
11/06/2011 tarih ve 27961 Sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan "Yapým Ýþlerinde Ýþ
Deneyiminde Deðerlendirilecek Benzer Ýþlere Dair Teblið" 'de yer alan Benzer Ýþ
Guruplarýndan (A) Alt Yapý Ýþlerden V. Grup Karayolu Ýþleri (Altyapý + Üstyapý) iþler, benzer iþ
olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Ýnþaat ve Orman Mühendisliði
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 (N) : 1,2
Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi: Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir.
Basýn:51
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Direksiyon
baþýnda
bu
belirtilere
dikkat!

ÝSTÝHDAM 10 BÝNÝ GEÇECEK
Ziraat Bankasý heyetinin Kütahya Ticaret ve
Sanayi Odasýna gerçekleþtirdiði ziyarette önemli
açýklamalarda bulunan OSB Yönetim Kurulu
Baþkaný Tolga Eskioðlu, sanayi bölgesindeki 83
fabrikada toplam 8 bin 500 çalýþanýn bulunduðunu
ve yeni yatýrýmlarla istihdamýn 10 bini geçeceðini
söyledi.
Ziraat Bankasý Perakende Satýþ Yönetimi Bölüm
Baþkaný Recep Türk ile Ziraat Bankasý Eskiþehir
Bölge Yöneticisi Canay Demirbel, Kütahya Ticaret ve
Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim Kurulu'nu ziyaret
etti. KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmet Özotraç
ile KUTSO Yönetim Kurulunun hazýr bulunduðu
ziyarette, bankanýn çalýþmalarý ve faaliyetleri
hakkýnda bilgi paylaþýlarak, güncel ekonomik konular
ve finans piyasalarý hakkýnda fikir alýþ veriþinde
bulunuldu.
KUTSO ÜYELERÝNE ÖZEL FIRSAT
Ziyarette bankanýn çalýþmalarý kapsamýnda,
iþletmelere sunulan cazip kredi imkânlarý, yerli ve milli
üretimi destekleyici ivme kredisi, ihracatçýlarýn
yararlanabileceði krediler, kamu bankalarýnýn
iþletmelere sunduðu özel krediler hakkýnda bilgi
paylaþýldý. Kütahya'daki iþletmelere ve KUTSO
üyelerine, banka hizmetlerinden ve kredilerinden özel
imkânlarla yararlanma fýrsatý sunulacaðý ifade edildi.

SERAMÝK VE OTOMOTÝV YAN SANAYÝ AÐIRLIKTA
KUTSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Kütahya
OSB Yönetim Kurulu Baþkaný Tolga Eskioðlu,
Kütahya OSB'deki fabrika ve çalýþan sayýlarý, faaliyet
gösteren sektörler hakkýnda bilgi paylaþarak, 83
fabrikanýn 8 bin 500 çalýþanýn bulunduðu, seramik,
otomotiv sektörü yan sanayinin yoðun olduðu, yeni
yatýrýmlarla istihdamýn on bini geçmesinin
beklendiðini ifade etti.
ÖZOTRAÇ ÝÞBÝRLÝÐÝNE DÝKKAT ÇEKTÝ
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmet Özotraç,
KUTSO'nun kurumsal yapýsý, sunduðu hizmetler,
yürüttüðü faaliyetler ve çalýþmalar, üye sayýsý ve
profili, ildeki yatýrýmlar ile Kütahya Zafer Altýntaþ
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geliþmeler hakkýnda
bilgi paylaþtý. Þehrin, bölgenin ve ülkenin, sosyal ve
ekonomik geliþmesine katký saðlayacak tüm
çalýþmalarda, KUTSO'nun tüm paydaþlarýyla etkin
iletiþim ve iþ birliðine önem verdiðini vurgulayan
Özotraç, yerel yönetimler, üniversite, sivil toplum
kuruluþlarý, siyaset ve halk olmak üzere beþ erkin,
bunlarý destekleyici olan altýncý erk olarak basýnýn, iþ
birliðinin önemli olduðunu sözlerine ekledi. Özotraç,
üyelere ve Kütahya'daki iþletmelere, banka tarafýndan
finansal kolaylýklar saðlanmasý yönündeki sözlerden
ve ziyaretten memnuniyet duyduðunu belirtti.

10/15

13/30

Gündelik hayatýn en büyük stres etkenlerinden biri de
trafik. Ýster direksiyon baþýnda olunsun, ister toplu taþýma
araçlarýnda yolculuk edilsin aðýr ve gitmeyen trafik ruhsal
sýkýntýyla birlikte fiziksel sorunlara da sebep olabiliyor. Bu
sorunlardan biri de kalp krizi. Genellikle haberlerde sýkça
duyduðumuz “Direksiyon baþýnda kalp krizi geçirerek
kaza yaptý” haberlerinin de kaynaðý olan bu sorun pek
çok kiþiyi yakýndan ilgilendiriyor.Memorial Þiþli Hastanesi
Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sabri Demircan, trafik
ve yolculuðun kalp üzerine etkileri hakkýnda bilgi verdi.
Trafik stresi kalp hýzýný artýrýyor
Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarý yüzde 94 insan
kaynaklý olmaktadýr. Trafik kazalarýný tetikleyebilen ve
bunu 30’a katlayan kalp krizinin en temel sebebi, stres,
saðlýksýz beslenme ve hareketsiz yaþamdýr. Bunun
yanýnda akmayan trafiðin içinde sýkýþýp kalmak günlük
yaþantýda kiþilerin fiziksel ve ruhsal saðlýðý açýsýndan en
büyük tehdit unsurunu oluþturmaktadýr. Son günlerde
özellikle trafikte yaþanan tartýþmalar, toplu taþýma yerine
araçlarýn tercih edilmesiyle oluþan trafik yoðunluðu
kiþilerde büyük bir strese sebep olurken; kalp krizini de
tetikleyebilmektedir.
Stres bir insanýn savunma mekanizmasýdýr. Bir insan
sinirlendiði zaman ya da baþa çýkamayacaðýný
düþündüðü bir durumla karþýlaþtýðýnda beyin vücuda
bazý sinyaller gönderir ve vücut alarm durumuna geçer.
Bu durumda kiþilerin nefes alýþ veriþi hýzlanýr, vücut ýsýsý
yükselir, kalbi daha hýzlý çarpmaya baþlayabilir. Ancak bu
durumun abartýlmasý, aþýrý öfke durumu, düzensiz ve
saðlýksýz bir hayatla birleþtiðinde sadece ruhsal
çöküntüye deðil kalp krizi gibi durumlara neden
olmaktadýr. Araþtýrmalar, stresin kardiyovasküler hastalýk
ya da ciddi bir koroner veya serebral olay riskini
artýrdýðýný uzun süredir göstermektedir.
Yoðun stres damarlara zarar veriyor
Uzun süren geçmeyen bir stres kanda adrenalin ve
kortizon dediðimiz hormonu artýrmaktadýr. Bunlar
damarlarýn iç tabakasýna zarar veren hormonlardýr. Uzun
süren streslerde damarlar içindeki kanýn akýþkanlýðýný
etkileyerek kalp ve damar hastalýklarýnýn oluþumuna
yatkýnlýk saðlamaktadýr. Sigara içimi, hareketsiz bir
yaþam, saðlýksýz beslenme alýþkanlýklarý gibi faktörlerin
hepsi kalbi ve damarlarý olumsuz etkilemektedir . Uzun
süreli streslerde damarlarýn ve kalbin gereðinden fazla
kasýlmasý nedeniyle ani kalp krizleri de meydana
gelmektedir.
Direksiyon baþýnda bu belirtilere dikkat!
Kiþilerin araç kullanýrken yoðun bir stres altýna girmesi
kaçýnýlmazdýr. Ancak pek çok kiþi bu stresi ciddi
bulmamakla birlikte bazý belirtileri de atlamaktadýr. Araç
kullanýrken aþaðýdaki durumlarý yaþayanlarýn trafikten
kendilerini çekmesi ve en yakýn saðlýk kuruluþundan
yardým almasý gerekmektedir:
• Göðüste baský, doluluk hissi, göðsün eziliyormuþ gibi
hissedilmesi, • Göðüs bölgesinde aðrý, • Baþ dönmesi
• Mide bulantýsý, idrar yapma isteði, • Soðuk soðuk
terlemek, • Vücut ýsýsýnýn düþmesinin hissedilmesi
• Bu belirtilere eþlik eden omuzlar, kollar, sýrtýn üst kýsmý,
diþler ya da çene aðrýlarý, • Karýn, mide aðrýsý, reflüye
benzer belirtiler, • Herhangi bir neden olmaksýzýn aniden
kaygýlý bir ruh halinin hakim olmasý, • Kalbin çok hýzlý
çarpmasý ya da düzensiz kalp çarpýntýsý, nefes darlýðý.
Uçakta da yaþanabilir
Bazý kiþilerin ciddi anlamda uçak fobisi bulunmaktadýr.
Uçuþ korkusu yaþayan insanlarýn uçaða binmekte ýsrarcý
olmamalarý hem kendi saðlýklarý hem de uçuþ emniyeti
açýsýndan hayati önem taþýmaktadýr. Trafikte yaþanabilen
stresin hemen hemen aynýsý uçakta da
yaþanabilmektedir. Bu stresin yanýnda düþme, yükseklik,
türbülans korkusu bu stresi artýrabilmektedir. Uçak
yolculuðu kalp krizi riskini artýrmaz ama kalp hastalarýna
ya da risk altýndaki kiþilere olumsuz etkilerde bulunabilir.
Yolculuk öncesi uçaða yetiþme telaþý, check-in
kuyruklarý, taþýnan bagajlar, rötar, hava muhalefeti kiþiler
üzerinde bir stres oluþturur. Bu strese yükseklik korkusu,
uçaðýn kalkýþý ve ani yükseliþi ile hava boþluklarýndaki
ani irtifa düþüþleri yolcular üzerinde büyük stres
oluþturacaktýr. Uçak ile seyahat korkusu da ayrý bir risk
teþkil etmektedir. Yeni kalp krizi geçirenlerin, stent
uygulananlarýn, by-pass geçirenlerin, kontrolsüz yüksek
tansiyon ile ritm bozukluðu yaþayanlarýn, bacak
damarlarýnda pýhtý tespit edilenlerin tamamen
iyileþmeden uçakla yolculuk etmemeleri önerilmektedir.
Kalp kontrolü þart
Özellikle ailesinde erken yaþta (50 yaþýn altýnda) kalp
hastalýðýndan ölümler olan ya da sebebi açýklanmamýþ
ani kayýplar bulunan kiþiler, yaþlarý ne olursa olsun
yaþamlarý boyunca en az bir kez kalple iliþkili bir checkup çalýþmasý yaptýrmalýdýr.
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NARKOTÝK’TEN KAÇMAK YOK
SUDOKU BÝR AKIL OYUNUDUR!
Uzun yýllar Japonyayý kasýp kavurduktan sonra tüm dünyaya yayýlan
SUDOKU her biri dokuz kutuya bölünmüþ, dokuz büyük kareye, ilk
dokuz rakamý yerleþtirme sanatýdýr.

KOLAY

Hazyrlayan
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2

Son günlerde yaptýðý baþarýlý operasyonlarla
yüklü miktarda uyuþturucu madde yakalayan
Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü
ekipleri, bin 284 adet sentetik hap daha ele
geçirdi. Ekipler 3 kiþiyi gözaltýna aldý.
Alýnan bilgiye göre, Kütahya Emniyet
Müdürlüðüne baðlý Narkotik Suçlarla Mücadele
Þube Müdürlüðü ekipleri uyuþturucu
operasyonlarýný sürdürüyor. Son günlerde
yaptýðý baþarýlý operasyonlarda 7 kilogram esrar,
12 gram metamfetamin maddesi, 260 gram
bonzai, 2 hassas terazi, biri kurusýký iki tabanca
ele geçiren Narkotik ekipleri, 4 kiþiyi de adalete
teslim etti.
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KIRMIZI REÇELÝ HAP OPERASYONU
Ekipler son olarak kýrmýzý reçete ile verilen
sentetik haplarý sattýklarý tespit edilen 3 kiþiyi
takibe aldý. Yapýlan operasyonda bin 284 adet
sentetik hap ile ruhsatsýz tabanca ele geçirildi.
Malzemelere el koyan polis olayla ilgili 3
þüpheliyi gözaltýna alarak Emniyet Müdürlüðüne
götürdü.
ÜÇ KÝÞÝDEN ÝKÝSÝ CEZAEVÝNÝN YOLUNU
TUTTU
Þüpheliler emniyetteki iþlemlerinin ardýndan
adliyeye sevk edildi.
Adliyede hakim karþýsýna çýkarýlan 3
þüpheliden ikisi tutuklanarak Kütahya E Tipi

Þerif Erel
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DÜNKÜ SUDOKU BULMACA ÇÖZÜMLERÝ
KOLAY
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Simav ýn Sesi
Ulusal bayram ve özellik taþýyan günlerde
düzenlenen törenlerde gerekli çalýþmalar yapýlarak
güvenlik önlemleri alýndý.

“Baþkan Biçer'den Ýstiþare ve Deðerlendirme”
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1-2019 YILINDAKÝ FAALÝYETLERÝMÝZ

ZABITA MÜDÜRLÜÐÜ

Ýlçemiz içerisinde araç park alanlarý, engelli araç park
alanlarý belirlenmiþ gerekli yerler duba, trafik iþaret ve
yönlendirme levhalarý yerleþtirilmiþtir.
Halkýmýzýn saðlýðý açýsýndan ilçemiz içerisinde sinek,
sivrisinek v.b. haþerelere karþý düzenli olarak ilaçlama
yapýlmýþtýr.
Ýlçemiz
içerisindeki okul
önlerine ve gerek
görülen yerlere
yaya geçidi
çizgileri çizilmiþtir.
Öncelik Hayatýn
Öncelik Yayanýn
projesiyle yaya
önceliði algýsý ön
plana
çýkarýlmýþtýr.
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Ýlçemizin muhtelif bölgelerinde bulunan giysi
kumbaralarýndan 2019 yýlý içerisinde toplam 21.156
ton giysi toplanmýþ olup toplanan giysilerden
kullanýlýr olanlarýn bir kýsmý bize geri gelerek ihtiyaç
sahiplerine daðýtýlmýþtýr bu kiþilerin sayýsý ortalama
120 kiþi civarýndadýr.

TEMÝZLÝK ÝÞLERÝ: -Çöp toplama araçlarýmýz 2019
yýlý eylül ayýna kadar olan süreçte evsel atýk
toplamadýðý için tartýya girmemiþ fakat þirket araçlarý
bu sürede 5.271 ton çöp toplamýþtýr.
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-2019 yýlý eylül ayýndan itibaren
belediyemiz tarafýndan
toplanan çöp miktarý ise 2692
ton olup toplamda 7.963
tondur.
Temizlik iþleri kayýtlarýnda 2019 yýlý eylül ayýna kadar
olan zamanda geri dönüþüm kaydý bulunmamaktadýr
2019 yýlý eylül ayýndan sonra ise ortalama 122 ton
geri dönüþüm toplanmýþtýr. Bu çalýþma 1 adet
sýkýþtýrmalý çöp kamyonu ile yapýlmaktadýr.
-Temizlik iþleri olarak 2019 yýlý içerisinde eylül ayýna
kadar olan sürede bir sýkýþtýrmalý çöp aracý ve bir
traktörle çalýþýlmýþtýr.
-Eylül ayýndan itibaren þirket sözleþmesi fesih edilmiþ
çöp toplama iþi belediyemize devrolmuþtur bu
tarihten itibaren temizlik iþlerimiz 5 adet sýkýþtýrmalý
çöp aracý ve 1traktörle çöp toplama iþini
yürütmektedir.
-Ayný þekilde ilçemiz içerisindeki cadde ve sokaklarda
temizlik için kullanýlan süpürge aracý bulunmaktadýr.

2019 yýlý içerisinde iþkur aracýlýðýyla temizlik iþlerinde
görev alan bayanlar tarafýndan ilçemiz içerisinde
dilekçe ve mahalle muhtarlarýnýn isteði doðrultusunda 37 adet eve temizliðe gidilmiþ ve vatandaþlarýmýzýn ihtiyaçlarý karþýlanmýþtýr.2019 yýlý eylül ayýna
kadar olan süreçte temizlik için çalýþan araçlarýmýz
4.043 lt yakýt tüketmiþtir.-2019 yýlý eylül ayýndan
yýlsonuna kadar olan zamanda süpürge aracýda dâhil
olmak üzere 19.301,49 lt yakýt tüketimi olmuþtur.
-01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasýnda ilçemizde
toplanan atýk pil miktarý 364 kg dýr. -01.01.201931.12.2019 tarihleri arasýnda ilçemizde toplanan týbbi
atýk miktarý 36,7 ton dur.
DEVAMI YARIN (198)
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BAK ÞU PTT’NiN YAPTIÐINA..
Türkiye'de haberleþmenin babasý
olarak adlandýrýlan PTT teþkilatý
eski gücünden her yýl gittikçe
uzaklaþýrken, günümüz
haberleþmesinde en önemli unsur
olan yazýlý gönderileri zamanýnda
alýcýsýna ulaþtýrmamasý nedeniyle
de vatandaþlarýn tepkisini çekmeye
devam ediyor.
Bu eleþtirinin son örneklerinden birisini de
Simav'ýn Sesi Gazetesi olarak bizler
yaþadýk. Mevzuat gereði gazetemiz sahip ve
ayrýca yazý iþleri müdürümüzün her yýl
olduðu gibi mal bildirim formlarýný
güncellemeleri için Kütahya Valiliði Basýn ve
Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü tarafýndan
düzenlenip 21.01.2020 tarihli Vali Yardýmcýsý
Mustafa Güney imzalý üst yazýyla
gazetemizin “Simav'ýn Sesi Gazetesi, MAT
Ofset Tesisleri, 30 Aðustos Caddesi No.5 –
SÝMAV” adresine gönderilen evraklarýmýz ne
yazýk ki tam 56 gün sonra 17 Mart 2020
tarihinde tarafýmýza postacý tarafýndan teslim
edildi.
EL ÝNSAF 56 GÜN SONRA..
Haberleþmenin çað atladýðý günümüzde
devletin en önemli kurumlarýndan birisi olan
Kütahya Valiliðinden gönderilen resmi evrak
145 kilometre uzaktan 56 gün sonra
alýcýsýna ulaþýyorsa artýk PTT kendine bir
boy aynasýnda bakmalý. Örneðin; diyelim ki

“Baþkan Biçer'den Ýstiþare ve Deðerlendirme”
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Otogar giriþ çýkýþ kontrol ve denetimlerinin yapýlmasý ve
durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve
benzeri yerler üzerinde araç park yerlerinin tespit edilmesi.

bir saðlýk sorununa baðlý hayati bir tetkikle ilgili rapor
gönderiliyor ya da bir reçete.. 56 gün sonra alýcýsýna
ulaþýrsa ne olur? Bu ve bunun gibi sayýsýz soruyla
karþý karþýya kalmamak için PTT tüm birimleri ve
personelleriyle artýk kendine çeki düzen vermeli. Yoksa
devletin kurumu olan PTT, kargo taþýmacýlýðýn çok çok
Haber; Þerif Erel
gerisinde kalacaktýr.

Ýlçemizde Çarþamba
günleri kurulan açýk halk
pazarýnda gerekli kontrol
ve denetimler
yapýlmýþtýr.Vatandaþlarým
ýzýn dini ve insani
duygularýný istismar
ederek dilencilik yapan
kiþiler tespit edilerek
gerekli iþlemler
yapýlmýþtýr. Her cuma
camii önleri kontrol
edilmektedir Devamý 7’de
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