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SÝMAV KAYMAKAMLIÐI KORONAVÝRÜSÜYLE MÜCADELEDE

UYGULANACAK KARAR VE YASAKLARI DUYURDU
Birçok Ülkede olduðu gibi ülkemizde de
insan hayatý açýsýndan son derece tehlikeli
olan yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgýný
nedeniyle tüm dünyada can kaybý ve vaka
sayýsý artmaya devam ediyor. Covid-19
salgýnýnda en temel risk unsuru toplumsal
olanlarda virüsün bulaþýcýlýðýnýn yüksek,
hýzlý olmasý ve 65 yas ve üzeri, baðýþýklýk
sistemi düþük ve kronik akciðer hastalýðý,
aslým, KOAH, kalp/damar hastalýðý, böbrek,
hipertansiyon ve karaciðer hastalýðý olanlar
ile baðýþýklýk sistemini bozan ilaçlarý
kullanan insanlarýn üzerinde ciddi saðlýk
sorunlarý oluþturarak insan hayatýný tehdit
etmesini göz önünde bulunduran Saðlýk
bakanlýðý Bilim Kurulu kararlarý baþta Saðlýk
Bakanlýðý, Ýçiþleri bakanlýðý, Çevre ve
Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan yurt
genelinde Valilikler ve baðlý kaymakamlýklar
uygulanýyor.
Simav Kaymakamý Türker Çaðatay Halim de bu konuda
bakanlýklardan gelen genelgeler doðrultusunda Covid-19
küresel salgýnýyla ilgili olarak Simav merkez, belde ve
köylerinde kolluk kuvvetleri ve saðlýk çalýþanlarýyla krizi
yönetmeyi sürdürüyor.
Kaymakam Halim, kaymakamlýðýn internet sitesinden ve
belediye hoparlöründen yaptýrdýðý anonslarla aþaðýdaki
duyurulara uyulmasý noktasýnda vatandaþlarý
Devamý sayfa 3’de
bilgilendiriyor;
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Paþa Pýnarý Çeþmesi
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K Parti Simav Ýlçe Baþkaný Ecz.
Ahmet Kulat, Türkiye dahil tüm
dünya ülkelerinin Koronavirüs
ile ciddi bir mücadele içerisinde
olduðunu belirterek Koronavirüs
mücadelesine iliþkin Simav'da
yapýlan çalýþma ve uygulamalarý
gazetemize deðerlendirerek küresel
salgýnla savaþýn herkesin ortak
mücadelesi olduðunu belirtti.
ürkiye'de Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan'ýn koordinesinde tüm devlet
erkanýmýz kamuoyunun da takdir ettiði
üzere Koronavirüsüne karþý baþarýlý bir
mücadele sergilediðini ifade eden baþkan
Kulat, “Simav, 6 belde ve 83 köyde de
Kaymakamýmýzýn Türker Çaðatay Halim'in
koordinesinde, Belediye Baþkanýmýz Av. Adil
Biçer, Ýlçe Saðlýk Müdürümüz Dr. Ahmet
Özer ve Doç. Dr. Ýsmail Karakuyu Simav
Devlet Hastanesi Baþhekimi Op. Dr. Naci
Çaðlar çok ciddi ve özverili bir süreç
yönetiyorlar. Tüm saðlýk çalýþanlarýmýza ve
yöneticilerimize þükranlarýmý sunuyorum.
Bizler bu küresel salgýnda büyükþehirlerde
yaþayan vatandaþlarýmýza göre daha þanslý
görünüyoruz” dedi.
u avantajlý durumu muhafaza etmek
ve Simav'ý bu süreçte salgýndan
korumak adýna tüm vatandaþlara
görevler düþtüðünü de ifade eden Kulat,
“Devletimizin almýþ olduðu tedbirlere riayet
eder, hijyen kurallarýný uygular, þehir dýþý
seyahatlerimizi kýsýtlar ve þehir dýþýndan
gelen kardeþlerimiz ile temasýmýzý kurallara
uygun bir þekilde gerçekleþtirirsek hem
kendimizi, hem sevdiklerimizi hem de
Simav'ýmýzý bu salgýndan korumuþ oluruz.
Özellikle 65 yaþ üstü yaþlýlarýmýzla kronik
saðlýk problemleri olan vatandaþlarýmýzýn
'Evde kal' kuralýna, yasaðýna uymalarý çok
önemli. Aksi bir durumda ise bu avantajlý
gördüðümüz durum bize çok acý neticeler de
gösterebilir. Lütfen bu süreçte kendiniz için,
sevdikleriniz için, Simav'ýmýz için biraz daha
duyarlý olalým ve kurallara uyalým. Evde kal
Haber: Kemal Yalçýn
Simav”.

T

KARDÝYOLOG KILIÇ,
KALP VE DAMAR HASTALARINI
UYARDI

B

Uzm. Dr. Oðuz Kýlýç
Coronavirüs (COVÝD 19) küresel salgýnýyla mücadele
devam ederken, bakanlýklarýn, valiliklerin,
kaymakamlýklarýn yaný sýra görevinin baþýnda önemli
bir mücadele örneði sergileyen saðlýk çalýþanlarýmýz
da Coronavirüs (COVÝD 19) salgýnýna iliþkin gerekli
uyarýlarý yapmayý sürdürüyor.
Ýþte onlardan birisi olan Doç. Dr. Ýsmail Karakuyu Simav
Devlet Hastanesinin baþarýlý uzman doktorlarýndan
Kardiyolog Dr. Oðuz Kýlýç. Kýlýç, kalp hastasý
vatandaþlara yönelik uyarýsý ve “Evde Kal” uygulamasýna
davetle dikkatleri üzerine çekti.
Kalp ve damar hastasý olanlarýn Coronavirüs (COVÝD 19)
mücadelesi süresince kontrollerini mümkünse
ertelemelerini isteyen kardiyolog Kýlýç'ýn açýklamasý þöyle:
“Deðerli hasta ve hasta yakýnlarý, Coronavirüs (COVÝD
19) salgýný için önemli bir uyarýyý sizlere iletmek isterim.
Kalp damar hastasý olarak kontrolleriniz varsa Devamý 6’da

Tam
baðýmsýzlýk,
ancak
ekonomik
baðýmsýzlýkla
mümkündür.

Evliya Çelebi ilçemiz Simav'da bulunan sosyal
hayatýn geçtiði dini yapýlar “camilerimiz”
hakkýnda þu bilgileri vermektedir:
“Ve cümle on yedi mihrâbdýr. Dördü câmi'dir,
mâ'adâmesâcidlerdir.” [On yedi namaz kýlýnan yer
var. bunlarýn dördü câmi, diðerleri mescid]”
bulunduðunu yazmakla, o gün ilçemiz Simav'da
bulunan câmiler ''Ulu Câmii, Tabakhane Câmii,
Çayýro Câmii, Halil Aða Câmii'' ''hakkýnda bilgi
vermekte, mescidler hakkýnda ise bilgi
Devamý 2’de
vermemektedir.
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Eðer benzeri bu yeryüzünde varsa Elburz Daðý
eteðinde Sitaze nehri ola. Böyle bir hayat
kaynaðýdýr.
Simav Belleði
Evliya Çelebi ilçemizde bulunan dört camiden söz
EÐÝTÝMCÝ-YAZAR
etmektedir.
YAÞAR BOZYÝÐÝT
***
Karaca Ahmet Paþa Câmisi
EvliyaÇelebi Seyahatnamesinde
Evliya Çelebi'nin “Çarþýnýn yukarý baþýnda Hacý Pir
Paþa Pýnarý Çeþmesi
Ahmed Aða Câmii” andýðý câmi Halil Aða Câmisidir.
Sayfa 1’den devam
Bugün bizim “Halil Aða Câmiî”nin “Karaca Ahmet
Karaca Ahmet Paþa Câmii (Halil Aða Câmii)
Paþa Câmii” olarak deðildeEvliya Çelebi'de
Ve çârþunun yukarý baþýnda el-HacýPîr Ahmed
“Çarþýnýn yukarý baþýnda Hacý Pir Ahmed Aða
aða câmi'itahtânidir, ammâsûk-ýsultânî içre
Câmii” adýyla anýlýyor olmasý(Galiba; Evliya Çelebi,
olmaðile gayet cemâ'ativefret ve kesret üzredir.
Mýsýr'da notlarýný temize çekerken “Karaca Ahmet
Bu câmi'indîvârýnda Paþa Býnarý derler, bir âbPaþa” diyeceði yerde “Pîr Ahmet Aða Câmiî”
ýhayâtberrâk ve rakîkâb-ýnâbcereyân eder kim
diyerek yanlýþ yazmýþ olabilir.) ve Evliya Çelebi'de
Hudâalîmdirâb-ýhayvândanniþân verir yah-pâre
geçen ifadeler, külliyenin tarihi þehir merkezinde
zülâl mâdýr, azametullâh. Eðer misli bu rûy-i arzda yükseldiðini ortaya koymaktadýr.
var ise kûh-ýElburzdâmenindenehr-i Sitâze ola.
***
Böyle bir aynü'l-hayâttýr.
Ayrýca Halil Aða Câmisinin doðu cephesinde Evliya
Bu zikr olunan dört câmi'ler-den
Çelebi'nin deyimiyle:
mâ'adamesâcidlerdir. [Evliya Çelebi
“Bu caminin duvarýnda Paþa Pýnarý derler, bir âbýSeyahatnamesi, 9 cilt, s:28, YKY]
hayât berrak ve saf duru su akar ki Allah bilir âbýÇarþýnýn yukarý baþýnda Hacý Pir Ahmed Aða
hayâttan haber verir buz parçasý (gibi) tatlý sudur.
Câmii alt kattýr, ama çarþý içinde olduðundan
Eðer benzeri bu yeryüzünde varsa Elburz Daðý
cemaati gayet çoktur.
eteðinde Sitaze nehri ola. Böyle bir hayat
Bu caminin duvarýnda Paþa Pýnarý derler, bir âbý- kaynaðýdýr.” dediði, “Paþa Pýnarý”, eskilerin
hayât berrak ve saf duru su akar ki Allah bilir âbý- deyimiyle “Paþa Býnarý” çeþmesi vardýr.
hayâttan haber verir buz parçasý (gibi) tatlý sudur. ***

MÝSAFÝR KALEM

Sayfa 2

Ali Onbaþýlarýn Halil Ýbrahim Ýnan [Doðum1920Ölüm:2000], 1997'lerde bana Halil Aða Câmisi
hakkýnda þunlarý söylemiþti:
“Halil Aða Câmisini yaptýran bir paþa. Ama câmi
yapýlýrken, baþýnda Halil Aða isminde bir adam
bulunuyor. Halk câmiye baþýnda ustabaþý Halil Aða
bulunduðu için, “Halil Aða Câmisi” adýný veriyor.
Altýnda da bir çeþmesi vardý. Paþa Pýnarý denirdi.”
Câmi; bu güne kadar Halil Aða câmisi olarak anýlýp,
Karaca Ahmet Paþa Câmiî olarak anýlmamasýna
raðmen, câminin doðu tarafýnda (Park kahvesine
bakan yüzünde) bulunan “Paþa Býnarý” çeþmesi,
Karaca Ahmet Paþa'nýn adýný devam ettirmiþ, halk
dilinde “paþa” yaptýrdýðý için “Paþa Býnarý/pýnarý”
adý verilmiþtir.
Hacý Mümin Olgun (Doðum:1930 ) þu bilgileri verdi:
“Eski Halil Aða Camisi, ahþap bina idi. Altýnda
buðday ambarlarý vardý. Doðusunda Paþa Pýnarý
çeþmesi vardý. Ön tarafýnda þadýrvan, etrafýnda
tahta kanepeler vardý. Yazýn dýþarýdan ilçemize
orak biçmeye gelen orakçýlar (kosacýlar) orada
yatarlardý. Orasý amele pazarýydý. Etrafýnda dut
aðaçlarý, batý tarafýnda Hububat Pazarýnýn örtülü
yeri vardý. Karþýsýnda yaðcýdükkanlarý vardý.
Belediyenin ön yüzü Simav Belediyesi, Karþýyaka
tepesine bakan yüzü ise Adliye idi. Adliyenin
avukatlarýnýn oturduðu dükkân, Avkacoðlu Kahvesi
ve Oteli, Yaðcý Mustafa'nýn Yaðcý dükkâný ve
Maknenin berber dükkâný câminin karþýsýnda idi.

Fotoðraf : Yener Soysal

1931 SÝMAV VE ÖNEMLÝ KONUTLARI
1931 yýlýnda fotoðrafçý Yaþar Sanater tarafýndan
çekilmiþ bir fotoðraf.
Evliya Çelebi'nin “Çarþýnýn yukarý baþýnda
Karaca Ahmet Paþa Külliyesi; Câmi. han ve
hamam” þehrin merkezinde bulunmaktadýr.
Çayýro Câmii, Üzüm Pazarý Câmii, Yukarý çarþýda
bulunmaktadýr.
Arasta yani ''Simav çarþýsý''da bulunmaktadýr.

Bizim zamanýmýzda ''Simav Çarþýsý'' Yukarý Çarþý
ve Aþaðý Çarþý diye adlandýrýlýyordu.
Yukarý Çarþý ise üçüncü þadýrvandan Yonca
Altýna kadar olan bölge idi.
Aþaðý Çarþýnýn yeri üçüncü þadýrvandan Nasuh
Aða Câmiine kadardý.
Bugün ''Park Kahvesinin üstü, ön yüzü Simav
Belediyesi, Karþýyaka tepesine bakan yüzü ise
Adliye idi. Ayrýca ''Park Kahvesinin karþýsýnda

züccaciye dükkânýnýn ve boþ arsanýn bulunduðu
yerde Nasuhoðlu Þevket Beyin Haný ve handa
kiracý olarak; hanýn üst katýnda Kaymakamlýk, alt
katýnda ise Jandarma komutanlýðý bulunmaktadýr.
Yýkýlan Hükümet binasý 1946 yýlýnda Belediye
baþkaný Arif Sümer tarafýndan yaptýrýlýncaya
kadar Cumhuriyet ve 23 Nisan Bayramlarý
Belediye ve Kaymakamlýk arasýndaki yolda
kutlanmaktadýr.

KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ’NDE DEZENFEKTE ÇALIÞMALARI
Çin'de ortaya çýkan ve kýsa sürede dünyanýn
pek çok ülkesinde ölümlere yol açan corona
virüsüne karþý Kütahya Orman Bölge Müdürlüðü
de ilaçlama çalýþmasý yaparak, tedbir aldý.
Corona virüsüne karþý personelin çalýþma
ortamlarý ve yoðun olarak kullandýðý
yemekhane, lokal, lavabolar, tuvaletler ve
mescit gibi alanlar ilaçlanarak, dezenfekte
çalýþmalarý yapýldý.
Bölge Müdürü Hasan Keskin; “Bulaþýcý
hastalýklara neden olan virüslere karþý Bölge
Müdürlüðümüzde dezenfeksiyon çalýþmasý

Simav,ýn Sesi
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yapýyoruz. Corona virüsün; insanlar arasýnda
temas yoluyla bulaþmasýnýn yaný sýra öksürük ve
hapþýrma yoluyla ya da virüsün bulunduðu
alanlara temas etme yoluyla da bulaþabildiðini
biliyoruz. Bu sebeple tüm personelimizin,
konuya daha fazla duyarlýlýk göstererek, bol su
ile ellerini yýkayýp hijyene önem vermelerini
istiyoruz. Hijyen kurallarýna daha fazla dikkat
ederek topyekün seferberliðe dönüþen bu
konunun bir an önce üstesinden gelebilmek için,
personelimiz de dahil olmak üzere herkesin
katkýsýný bekliyoruz” þeklinde konuþtu.

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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Sayfa 3

SÝMAV KAYMAKAMLIÐI KORONAVÝRÜSÜYLE MÜCADELEDE

UYGULANACAK KARAR VE YASAKLARI DUYURDU
Sayfa 1’den devam
*Devletimiz tüm kurumlarý ile bu salgýnýn yayýlmasý
ve vatandaþlarýmýzýn hayatlarýný tehdit etmesini
engellemek için zorunlu ihtiyaçlarýn temin
noktasýndaki umuma açýk yerlerin faaliyetlerinin
durdurulmasý baþta olmak üzere birçok tedbir
almakta ve bu kapsamda uyulmasý gereken kurallarý
belirleyerek vatandaþlarýmýzla paylaþmaktadýr.
Yaþanan salgýnýn biran önce engellenmesi için
alýnan önlemlere tüm vatandaþlarýmýzýn istisnasýz
uymasý büyük önem arz etmektedir.
Ancak 65 ve üzeri yaþlardaki vatandaþlarýmýz ile
yukarýda anýlan kronik rahatsýzlýklarý olan
vatandaþlarýmýz büyük risk allýnda olmasýna raðmen
toplumsal hareketliliðin içine girmekte; halka açýk
alanlarda, parklarda bir araya gelmekte, zorunlu
olmamalarýna raðmen toplu taþýma araçlarýnda
seyahat ederek hem kendileri hem de toplum saðlýðý
acýlýndan risk oluþturmaya devam etmekledirler.
Bu durumun devam etmesi 65 yaþ ve üstü
vatandaþlarýmýz ile kronik rahatsýzlýklarý olan
vatandaþlarýmýz kendi hayatlarýný ve toplum saðlýðý
açýsýndan ciddi risk oluþturarak salgýnýn yayýlmasýný;
vaka sayýsý ve tedavi gereksinimi arttýrarak,
vatandaþlarýmýz hayatlarým kaybetmesi riski ile
toplum saðlýðý ve kamu düzeninin ciddi þekilde
bozulmasýna sebep olacaktýr.
Yukarýda açýklanan nedenler, Saðlýk Bakanlýðý ve
Bilim Kurulunun tavsiyeleri doðrultusunda, il valileri
tarafýndan, Ýl Ýdaresi Kanununun 1l/C maddesi ve
Umuma Hýfzýssýhha Kanunun 27 nci ve 72 nci
maddesi kapsamýnda: 21.03.2020 tarihi saat
24.00'den sonra
65 yaþ ve üstü vatandaþlarýmýz ile anýlan kronik
rahatsýzlýklara sahip vatandaþlarýmýzýn ikametlerinden
dýþarý çýkmalarý, açýk alanlarda, parklarda dolaþmalarý
ve toplu ulaþým araçlarý ile seyahat etmeleri
sýnýrlandýrýl arak sokaða çýkmalarýnýn yasaklanmasý
amacýyla gerekli kararlarýn ivedilikle alýnmasý
gerekmektedir.
Anýlan kararlar yürürlüðe girmesiyle;
1- Ýhtiyaç olmasý halinde özellikle tek baþýna yaþayan
ve ihtiyaçlarýný karþýlayacak yakýný bulunmayan 65
yaþ ve üstü ile kronik rahatsýzlýðý olan
vatandaþlarýmýzýn maðdur olmamasý; temel
ihtiyaçlarýný karþýlamak için Kaymakamlýðýmýzca 65
Yaþ Üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluþturulmuþtur.
2- Anýlan Grup: Kaymakamlýðýmýz, ilçe emniyet
müdürü, ilçe jandarma komutaný tarafýndan
belirlenecek kamu kurum ve kuruluþlarýnýn
temsilcileri, yerel yönetimler, Kýzýlay ve ihtiyaç
duyulacak sivil toplum kuruluþlarý temsilcilerinden
oluþturulmaktadýr.
3- Ýlçemizde kaymakamlýðýmýz tarafýndan 65 yaþ ve
üzeri ile kronik vatandaþlarýmýzýn saðlýk baþta olmak
üzere tüm temel ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için
gerekli tedbirler alýnacaktýr. Ýkametlerinden
ayrýlmalarýna kýsýtlama/yasaklama getirilen
vatandaþlarýmýz 112, 155, 156 numaralarý üzerinden
ihtiyaçlarýný bildirebileceklerdir. Bu çaðrýlarýn
cevaplandýrýlmasý ve gerekli hizmetlerin üretilmesi
için ihtiyaç duyulacak sayýda baþta kolluk birimleri
olmak üzere yeleri kadar kamu görevlisi/ekip ve araç
görevlendirilmektedir.
* KÜTAHYA VALÝLÝÐÝNDEN: Koronavirüs Tedbirleri
Kapsamýnda Ýçiþleri Bakanlýðý Tarafýndan Yayýnlanan
Genelge Gereðince Toplu Asker Uðurlama
Törenlerine Geçici Olarak Ýzin Verilmeyecektir. Tüm
Halkýmýza Önemle Duyurulur.
* Ýller Ýdaresi Genel Müdürlüðünün Ýlgi talimat
kapsamýnda Koronavirüs (Covid-19) salgýnýndan;
vatandaþlarýmýzý korumak ve salgýnýn yayýlmasýný
engellemek amacýyla birçok umuma açýk iþyerlerinin
faaliyetleri geçici süreliðine durdurulmuþtu.
Ancak, Saðlýk Bakanlýðý ile yapýlan deðerlendirmeler
kapsamýnda salgýnýn yayýlmasý ve vatandaþlarýmýzýn
hayatlarýný tehdit etmesini engellemek amacýyla
mezkur talimat kapsamýnda yer almayan lokanta,

restoran, pastane ve benzeri iþyerleri için ilave
tedbirlerin alýnmasý gerekli görülmüþtür.
Bu kapsamda; Ýçkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve
restoranlar ile pastane ve benzeri iþyerleri,
21.03.2020 Cumartesi günü saat 24:00 itibariyle
sadece paket servis, gel-al benzeri þekilde,
müþterilerin oturmasýna müsaade etmeden hizmet
vereceklerdir. Bu nedenle tüm lokanta ve restoranlar
ile pastane ve benzeri iþyerlerinin oturma alanlarým
kaldýrmalarý saðlanacak, bu alanlara müþteri kabul
etmemeleri konusunda gerekli iþlemler yapýlacaktýr.
Yukarýda belirtilen tedbirlere Kaymakamlarýmýz
tarafýndan ilçe belediyeleri ile iþbirliði içinde baþta
Umumi Hýfzýssýhha Kanunu ve diðer mevzuat
hükümleri çerçevesinde gerekli kararlarýn alýnarak,
alýnan/tedbirlerin ivedilikle planlanmasý/uygulanmasý
ve kolluk birimlerimiz tarafýndan konunun takip
edilerek uygulamada herhangi bir aksaklýða meydan
verilmemesi gerekmektedir.
* Kovýd-19'la Mücadele Kapsamýnda Alýnan
Önlemlere baðlý olarak ilgili talimat kapsamýnda
Coronavirüs (Kovid-19) salgýnýndan; vatandaþlarýmýzý
korumak ve salgýnýn yayýlmasýný engellemek
amacýyla vatandaþlarýn doðrudan temel ihtiyaçlarýna
yönelik olmayan insanlarýn toplu olarak bulunduklarý
baþta bazý umuma açýk yerlerin faaliyetlerinin geçici
süreliðine durdurulmasý olmak üzere birçok tedbire
baþvurulmaktadýr.
Saðlýk Bakanlýðý ile yapýlan deðerlendirmeler
kapsamýnda; alýnan tedbirlere ilave olarak;
vatandaþlarýmýzýn bir arada bulunmalarý ve/veya
yapýlan iþlem sýrasýnda birçok kez fiziksel temasýn
olmasý nedeniyle anýlan virüsün yayýlýmýný artýrarak
vatandaþlarýmýz açýsýnda riskli olabilecek; berber,
güzellik salonu, kuaför vb iþyerlerin faaliyetlerinin
21.03.2020 Cumartesi 18:00 saati itibariyle geçici
süreliðine durdurulmasý gerekmektedir.
* ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI Yerel
Yönelimler Genel Müdürlüðü'nün Koronavirüs (Covid19) Önlemleri genelgesine baðlý olarak: Bilindiði
üzere, Çin'in Vuhan kentinde baþlayarak dünyayý
tehdit etmeye devam eden ve Dünya Saðlýk örgütü
tarafýndan "pandemi" olarak nitelendirilen
koronavirüs (covid-19) salgýnýndan vatandaþlarýmýzý
korumak ve salgýnýn yayýlmasýný engellemek
amacýyla Devletimiz tüm kurumlarýyla önlemler
almaya devam etmektedir.
Bu çerçevede, 2020/5 ve 2020/7 sayýlý Genelge 81
Ýl Valiliðine gönderilmiþtir.
Saðlýk Bakanlýðý bünyesindeki Koronavirüs Bilim
Kurulunun mezkûr hastalýðýn ülkemizde yayýlýmýnýn
önlenmesini dair tavsiyeleri hasebiyle ilave
tedbirlerin alýnmasý ihtiyacý hâsýl olmuþtur. Bu
kapsamda:
1. Nikâh iþlemleri ile ilgili olarak;
a) Ýki nikâh merasimi arasýnda yeterli sürenin
býrakýlmasý, her nikâh merasiminden sonra salonlarýn
havalandýrýlmasý ve dezenfekte edilmesi,
b) Belediye binalarý ve belediye nikâh salonlarý
dýþýnda gerekli olmadýkça nikâh kýyýlmamasý,
c) Nikâh merasimlerinin yapýldýðý yerlerde hastalýðýn
bulaþmasýný engelleyecek ve sosyal mesafeyi
koruyacak biçimde düzenleme yapýlmasý.
2. 65 yaþ ve üzeri vatandaþlarýmýzýn toplu taþýma
hizmetleri ile ilgili olarak;
a) Bilim Kurulunca riskli grupta olduklarý belirtilen 65
yaþ ve üzeri vatandaþlarýmýzýn sosyal izolasyon
tedbirleri kapsamýnda olasý risklere karþý korunmasý
amacýyla mümkün olduðunca dýþarý çýkmamalarýný
saðlamaya yönelik bilinçlendirme ve farkýndalýk
oluþturma faaliyetlerinde bulunulmasý,
b) Öte yandan 65 yaþ ve üzeri vatandaþlarýmýzýn
dýþarý çýkmasýnýn zorunlu olduðu hallerde
ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý hususunda imkânlar
nispetinde yardýmcý olunmasý ve böylece toplu
taþýma araçlarý kullanýmlarýnýn asgari düzeye

EVDE
KAL!
indirilmesi,
3. Atýklarýn toplanmasýna yönelik olarak;
a) Çevreye atýlan veya býrakýlan ya da atýlmasý
zorunlu olan herhangi bir madde veya materyalin
toplanmasýnda azami hijyeni saðlamaya yönelik
tedbirlerin alýnmasý,
b) Bu kapsamda, hususiyetle ambalaj atýklarýný
gerek ambalaj atýðý üreticilerinden doðrudan gerekse
þehir içindeki cadde ve sokaklardan toplayanlara
yönelik olarak pandemi devam ettiði sürece maske,
eldiven, kýyafet gibi koruyucu ekipman temini
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Sayfa 4

HYUNDAÝ YENÝ Ý10 SATIÞA SUNULDU

Hyundai'nin Ýzmit Fabrikasý'nda
üretip tüm dünyada 40'tan fazla ülkeye
ihraç ettiði Yeni i10, Türkiye'de de satýþa
sunuldu
Ýlk kez geçen yýlki Frankfurt
Fuarý'nda yüzünü gösteren Yeni i10'da
Jump, Style ve Elite olarak adlandýrýlan üç
farklý donaným seviyesi ve 1.0 ile 1.2
litrelik iki farklý hacme ve güce sahip yeni
nesil benzinli motor seçenekleri
bulunuyor. Hyundai mühendisleri
tarafýndan geliþtirilen MPI benzinli
motorlar, daha verimli olarak karþýmýza
çýkýyor. Ayrýca, Yeni i10'da kullanýlan 1.2
litrelik motorun hacmi 1.248 cc'den 1.197
cc'ye düþürülmesine raðmen, motorun
ürettiði güç deðerleri korunmuþ oluyor. Üç
silindirli 1.0 litrelik MPi motor, 67 beygir
güç ve 96 Nm tork deðeri sunarken, 84
beygir ve 118 Nm torklu bir diðer ünite
olan 1,2 litre MPi ise daha fazla
performans isteyenlere hitap edecek. Yeni
tip 5 ileri otomatikleþtirilmiþ manuel
þanzýman seçeneði olan “AMT” ise ilk defa
Yeni i10 ile birlikte satýþa sunuluyor. AMT
þanzýman, ideal bir þehir içi otomobilinden
beklentiler düþünülerek yakýt tüketimi
verimliliðine odaklanarak tasarlanmýþ.
Büyüyen boyutlarýna zýt olarak hafifleyen
Yeni i10, tüm bu geliþtirmelerin
sonucunda selefine oranla yüzde 15'e
kadar daha az yakýt tüketiyor. Beþ ileri
manuel sadece 1.0 litrelik versiyonda
sunulurken otomatikleþtirilmiþ tip (AMT)
ise her iki motor seçeneðinde de var.
SPORTÝF TASARIM ÝLE FARKLI BÝR
BAKIÞ AÇISI
Yeni i10, yumuþak yüzeyler ve
keskin çizgiler arasýnda kontrast sunan
genç ve dinamik bir tasarýma sahip. Geniþ
ön ýzgara, aracýn sportif karakterini
yansýtýrken ve yuvarlak LED Gündüz
Sürüþ Farlarý da dinamik duruþunu
alçaltýlmýþ tavaný ve daha geniþ gövdesi
ile pekiþtirmiþ oluyor. Selefi ile
karþýlaþtýrýldýðýnda, daha geniþ oranlara ve
maksimum oturma alaný saðlayacak kaslý
bir gövdeye ulaþýyor. Yeni i10'da yer alan
8 inç dokunmatik ekran (Apple Car Play
ve Android Auto destekli), geri görüþ
kamerasý, kol dayama, 16 inç alaþýmlý
jantlar, mercekli ön farlar ve LED gündüz
sürüþ farlarý öne çýkan özellikler olarak
karþýmýza çýkýyor. Turkuaz, ateþ kýrmýzýsý
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ve kumsal gri adýndaki üç adet yeni
dýþ renk, mevcut renk paletine dahil
olurken kýrmýzý ya da siyah çift renk
tavan kombinasyonlarýyla birlikte
kullanýcýlara toplam 17 farklý renk
seçeneði sunuluyor. Yeni i10'un yan
görünümü de maksimum iç alan
saðlayacak þekilde biçimlendirilmiþ.
Hafif kaslý bir gövde ile desteklenen
otomobil, eþsiz üçgen tasarým
öðeleriyle de geniþliðini görsel olarak
vurguluyor. X þeklindeki yeni C
sütunu ise aracýn yeniliðini ve
cesurluðunu tanýmlarken marka adýna
da yeni bir dönemin baþlangýcýný
simgeliyor. Ýç tasarým ise
kullanýlabilirlikten ödün vermeden
daha genç bir izlenim sunuyor.
Gösterge panosundaki 3 boyutlu
petek desenli dekor paneli de iç
mekana þýk bir ambiyans saðlýyor. Ýç
mekanýn önemli unsurlarýndan bir
diðeri de kokpitteki yatay düzeni
vurgulamak. Dýþa doðru yönelen hava
delikleri, ekstra geniþlik sunarken
yatay konumlandýrýlan multimedya da
bu hissiyatý sürdürüyor. Gösterge ve
kapý panellerindeki petek þeklindeki
diðer üç boyutlu desenler de az önce
saydýðýmýz yenilikler arasýnda. Bu

detaylar, iç mekana sportif ve modern
bir deðer katýyor. Otomobildeki 252
lt'lik bagaj hacmi ise 29 mm daha
düþük bir yükleme eþiðine sahip. Bu
yenilik, bagaja eriþimi fazlasýyla
kolaylaþtýrýyor. Ýki aþamalý bagaj
havuzu ve tek elle katlanabilen arka
koltuklar da pratikliði artýrýyor.
Sporcularýn kas yapýsýndan ilham
alýnarak þekillendirilen yeni i10 artýk
daha sportif. 20 mm azalan tavan
ölçüsü ve 40mm geniþleyen iz
açýklýðýnýn da bu sportif duruþtaki
etkisi büyük. Sadece sportif
görünmekle yetinmeyen Yeni i10,
ayný zamanda daha da aerodinamik
bir tasarýma sahip. rüzgarý direnci
0.32 Cd'den 0.31 Cd'ye geliþtirilerek
sportif görünüþü verimlilikle
birleþtiriliyor. Böylelikle Yeni i10,
sýnýfýnda fark yaratmayý ve liderliðini
güçlendirmeyi hedefliyor. Satýþa
sunduklarý yeni ürünleriyle ilgili
görüþlerini paylaþan Hyundai Assan
Genel Müdürü Murat Berkel, “Ýzmit,
Ali Kahya'daki fabrikamýzda üretimi ve
satýþý baþlayan Yeni i10; yenilikçi,
genç ve dinamik tasarýmýyla öne
çýkýyor. “Büyük Yaþa” sloganýyla satýþa
sunduðumuz modelimiz,

müþterilerimizin tüm beklentilerini
karþýlamaya hazýr. Beþ kiþilik ferah
oturma alanýyla rakipleri arasýndan
rahatlýkla sýyrýlan i10, 40 mm artan
aks mesafesiyle araç içindekilere
daha iyi bir diz mesafesi ve geniþ iç
hacim sunuyor. Teknik özelliklerine,
artan konfor öðelerine ve güvenlik
donanýmlarýna fazlasýyla güvendiðimiz
i10 modelimizden 2020 yýlýnda ilk
etapta 1.000 adet satmayý
hedefliyoruz. Bu rakamla beraber A
segmentindeki liderliðimizi sürdürerek
farkýndalýðýmýzý korumak istiyoruz.
Ayrýca, Türk iþçisinin emeðiyle
ürettiðimiz otomobillerimizi 40'dan
fazla ülkeye ihraç etmenin de haklý
gururunu ve mutluluðunu yaþamaya
devam ediyoruz” dedi.
Tasarým ve donaným
özellikleriyle B segmentinden de
müþteri çekmesi tahmin edilen
üçüncü nesil i10, iddiasýný her alanda
sürdürmeyi hedefliyor. Hyundai Assan
tarafýndan tüm Türkiye'de satýþa sunulan aracýn tavsiye edilen baþlangýç
fiyatý 108.300 TL olarak belirlenmiþ.
Serinin en donanýmlý versiyonu olan
“1.2 lt MPI Elite AMT Çift Renk” ise
127.400 TL'lik bir etikete sahip.
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Sayfa 5

KROS OTOMOTÝV'DEN ELEKTRÝKLÝ ARAÇ
ÞARJ ÇÖZÜMLERÝ ALANINDA YENÝ YATIRIM

Alýþkanlýk haline getirdiðimiz zararlý davranýþlar!
Pek çoðumuzun günlük hayatýmýzda alýþkanlýk haline
getirdiði davranýþlar aslýnda zararlý olabiliyor. Peki
hayatýmýzýn rutini haline gelen ama zararlý olan
alýþkanlýklar neler? Ýþte cevaplar...
Telefona eðilerek bakmak: Telefona eðilerek baktýðýnýz
zaman tüm yükü boynunuz taþýr ve boyunda baský
oluþur. Bu baský omuriliðe zarar verir. Telefonu göz
hizasýnda tutmanýz sizin için daha saðlýklý olacaktýr.
Telefonla uyumak: Elektronik cihazlar ile uykuya dalmak;
uyku düzenin ve kalitesinin bozulmasý, kilo alýmý ve
gündüz yorgunluðuna sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden
elektronik cihazlarýnýzý uyumadan önce kendinizden
uzaklaþtýrmanýz saðlýklý bir yöntem olacaktýr.
Çok fazla uyumak: Düzenli ve yeterli uyku vücudunuzu
birçok hastalýktan koruyacak kadar önemlidir. Çok fazla
uyumak hem birçok hastalýða sebebiyet verir hem de
birçok hastalýðýn belirtisidir. Ýdeal uyku saatleri 7-9
saattir.
Sýcak su ile el yýkamak: Birçok uzman kaynar suyun
mikroplarýn ölmesini saðladýðýný söyler. Ancak istediðiniz
kadar sýcak su ile yýkayýn yine de mikroplarýn ölmesini
saðlayamazsýnýz. Ilýk su ile elleri yýkadýðýnýzda mikroplar
savunmasýz kalacaktýr.
Elleri hýzlý yýkamak: Elleri sýk sýk yýkamak çok önemlidir
fakat bu uygulamayý hýzlý bir þekilde yapmak mikroplarýn
tam anlamýyla ölmesini maalesef önlemeyecektir.
Mikroplarý öldürmek için bol su ve sabunla 20 saniye
boyunca yýkamalýsýnýz.
Çok hýzlý yemek yemek: Tam olarak çiðnenmeyip yenilen
besinler hazmý zorlaþtýrýr ve sindirim sisteminizi etkiler.
Ayný zamanda hýzlý yemek yemek çabuk acýkmanýza
sebep olur. Uzun süre boyunca hýzlý yemek yiyen
birisinde sindirim sistemi sorunlarý, diyabet ve kalp
rahatsýzlýklarý görülebilir. Bu yüzden yediðiniz yemekleri
iyice çiðnedikten sonra yutmanýz tavsiye edilir.
Aynada kendimizi eleþtirmek: Aynada uzun uzun
kendimize bakýp kusur aramak ve kendimizi acýmasýzca
yargýlamak yerine iltifat etmek en iyisi. Böylece
kendimize olan özgüvenimiz artar ve psikolojik olarak
daha iyi hissettirerek güne pozitif baþlamamýza neden
olur.

Elektrikli araç þarj çözümleri alanýnda
Türkiye'nin önde gelen markalarýndan Voltrun'a,
KROS Otomotiv ortak oldu.
Otomotiv sektöründe yaþanan global
deðiþim dalgasý, elektrikli araçlara geçiþi
hýzlandýrdý.
Tüm otomobil üreticileri, üretim rotalarýný,
elektrikli araçlara çevirmeye baþladýlar.
Ýhracatýn lokomotifi otomotiv sektörünün
oyuncularý, bu trende yönelik çalýþmalarýný
sürdürüyor.
Yerli otomobilimizin elektrikli olarak
piyasaya çýkmaya hazýrlanmasý sektöre dinamizm
ve heyecan katýyor.
Öte yandan þarj altyapýsý konusunda da
hareketlilik baþladý.
Türkiye'nin önde gelen otomotiv
þirketlerinden Kros Otomotiv, Voltrun þarj
istasyonlarý markasýyla bilinen Zebra
Elektronik'e stratejik ortak ve yatýrýmcý olarak
katýldý.Zebra Elektronik Genel Müdürü Berkay
Somalý; “Yaklaþýk 10 yýldýr elektrikli araç þarj
teknolojileri alanýnda ar-ge ve üretim
faaliyetlerinin yaný sýra Voltrun markasýyla þarj
operatörlüðü yapan firmamýz, sektörün

geliþimine paralel olarak, yurtiçi ve yurtdýþýnda
hýzlý büyümesini sürdürebilmek adýna Kros
Otomotiv ile ortaklýða gitmiþtir” dedi.
Otomotiv sektörünün ülkemizdeki en köklü
firmalarýndan olan Kros Otomotiv ve iþtiraki
Renkler Makina ile, þarj istasyonu üretim
kabiliyetlerini artýrarak, tüm dünya pazarlarýndan
gelecek taleplere cevap verebileceklerini anlatan
Berkay Somalý, “Bu stratejik ortaklýðýn,
þirketlerimize katacaðý deðerin ötesinde,
ülkemizin global otomotiv endüstrisindeki
teknoloji dönüþümünü yakalamasý açýsýndan
önemli bir adým olduðunu düþünüyoruz.” dedi.
Otomobil üreticilerinin e-mobiliteye verdiði
önemi vurgulayan Kros Otomotiv Genel Müdürü
ve Yönetim Kurulu üyesi Hikmet Demir ise,
“Elektrikli mobilite alanýndaki geliþmeler, üretim
yapmakta olduðumuz tüm firmalarýn bir
numaralý önceliði haline geldi. Biz de Kros
Otomotiv grup þirketleri olarak bu deðiþim
sürecinde yer almak istedik. Zebra Elektronik ile
yaptýðýmýz bu ortaklýk ile ailemizi büyütüyoruz ve
biz de elektrikli araçlar konusunda yerli
teknolojilerin desteklenmesi adýna elimizi taþýn
altýna sokuyoruz” dedi.

KÜTAHYA’DA ASILSIZ KORONA VÝRÜS
PAYLAÞIMINA BÝR GÖZALTI DAHA

Plastik þiþeden su içmek: Hafiflik, dayanýlýr olmasý ve
ucuzluðu ile hayatýmýzýn vazgeçilmezi haline gelen pet
þiþelerin ekolojik sistem ve insan saðlýðýna zarar verdiði
kanýtlandý. Güneþ ýþýðýna ve sýcaða konulan pet þiþeler,
plastiðin salgýladýðý kimyasallar yüzünden saðlýk için
büyük bir tehdit oluþturuyor. Plastik þiþeler yerine cam
þiþelerin kullanýlmasýnýn daha saðlýklý olacaðý uzmanlar
tarafýndan öneriliyor.
Plastik kaplar kullanmak: Evde hazýrlamýþ olduðunuz
besinleri plastik bir kaba koyarak saklamak, iþe ya da
okula götürmek her ne kadar doðru diye bilinse de
plastik kabýn içerisindeki BPA kimyasalý doyma hissini
zorlaþtýrýr. Bu yüzden plastik bir kap almadan önce
içerisinde BPA kimyasalý olmadýðýna dikkat edin.
Yüksek topuklu ayakkabý giymek: Sýklýkla yüksek topuklu
ayakkabýlar ayak anatomisini bozarak ciddi sorunlara
sebebiyet verebilir. Topuklu ayakkabý giyince vücudun
kuvvet merkezi öne doðru kayar bunun sonucunda ise
kalça ve omurgada bozulmalar görülür.

Kütahya'da sosyal medya üzerinden korona
virüsü ile ilgili asýlsýz paylaþýmda bulunan bir kiþi
daha polis tarafýndan gözaltýna alýndý.
Edinilen bilgiye göre, 'Seyitömer Termik
Santrali karantinaya alýndý' þeklinde haber
yayýnlandýðýna dair sosyal medyadan asýlsýz
paylaþým yapýlmasý üzerine Ýl Emniyet Müdürlüðü

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti.
Polis paylaþýmý yaptýðý belirlenen A.E.'yi
gözaltýna alýndý.
Polisteki ifadesinin ardýndan adliyeye sevk
edilen A.E. iþlemlerinin ardýndan serbest
býrakýldý. Polis, ayný durumla ilgili 3 gün önce de
V.A. isimli kiþiyi gözaltýna almýþtý.
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TGF: KORONAVÝRÜS YEREL BASINI BÝTÝRECEK!

Sayfa 8’den devam
Evde kalmanýn önerildiði bizlerin de destek
verdiði bu süreçte kimse habersiz kalmasýn diye
görevimizin baþýnda özveriyle çalýþýyoruz” dedi.
Koronavirüs salgýný sürecinde birçok ülkede
olduðu gibi Türkiye'nin de ekonomik paket
açýkladýðýný belirten Esendemir, “Gelirlerin
düþtüðü bu dönemde kamu görevi üstlenen
medya da destek verilen sektörler arasýnda yer
almalýydý. Halkýn gözü ve kulaðý, tarihin tanýðý
olan özellikle yerel medya koronavirüsün en çok
darbe vurduðu sektör olmamalý. Þu an ilan,
reklam ve satýþ gelirleri neredeyse yok düzeyine
gelmiþtir. Koronavirüs sürecinde yayýn
kuruluþlarý SGK primleri ve vergilerden muaf
tutulmalý. Personel maaþlarýna katký saðlanmalý.
Yerel gazetelerde özel haber, sayfa sayýsý, köþe
yazýsý ve tiraj zorunluluðunda esneklik
saðlanmalý. Evden ve esnek çalýþma
yöntemlerine destek verilmeli. Yayýn
kuruluþlarýnýn varsa Basýn Ýlan Kurumu'ndaki
alacaklarý erken ödenmeli. Bu kurumun
garantörlüðünde yayýn kuruluþlarýna faizsiz

uzun vadeli kredi desteði saðlanmalý. Gazetecilere
verilen kredi miktarý artýrýlmalý” diye konuþtu.
Yerel medya çerçevesinde yazýlý basýnýn yaný sýra
radyo, TV gibi yayýn kuruluþlarýnýn da
desteklenmesi gerektiðini belirten TGF Genel
Baþkan Vekili Esendemir, 65 yaþ ve üzeri sokaða
çýkma yasaðýný desteklediklerini ancak, medyada
çok sayýda deneyimli gazetecinin yer aldýðýný,
saðlýk durumu iyi 'Basýn Kartý' sahibi
meslektaþlarýnýn kýsýtlamadan muaf tutulmasý
gerektiðini söyledi.
Esendemir, saðlýk kurumlarý baþta olmak üzere
sahada görev alan medya mensuplarýna koruyucu
elbiseden maske ve elbiseye donaným desteði
istedi.
Bu süreçte yerel medyaya olan duyarlýlýðýyla
tanýnan Basýn Ýlan Kurumu Genel Müdürü Rýdvan
Duran'ýn desteðine ihtiyaç duyduklarýný belirten
Esendemir,
sorunlarýn çözümünde ve taleplerin yerine
getirilmesinde Cumhurbaþkanlýðý Ýletiþim Baþkaný
Fahrettin Altun ve milletvekillerinden de duyarlýlýk
beklediklerini kaydetti.
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KARDÝYOLOG KILIÇ,
KALP VE DAMAR HASTALARINI UYARDI

Sayfa 1’den devam
veya kalp damar hastasý yakýnýnýzý kontrole
götürecekseniz bu dönemde erteleyiniz. Acil bir durum
dýþýnda hastaneye baþvurmayýnýz. Bu dönemde tüm
saðlýk çalýþanlarý olarak görevimizin baþýndayýz fakat
hem sizlerin hem de bizlerin saðlýðý için dikkat etmenizi
rica ediyorum. Neden evde oturun diyoruz? Çünkü
ülkemizde hasta sayýsý hýzla artýyor. Ülkemizde test
yapýlma oranlarý artýkça pozitif çýkan vakalar da doðal
olarak artacak. Artýk sadece yurt dýþýndan gelenler risk
oluþturmuyor, ülkemizde insanlar birbirlerine
bulaþtýrmaya baþladý. Bu artýþý ve ölümleri azaltmanýn
EN ÖNEMLÝ YOLU ÝZOLASYON. LÜTFEN EVDE
OTURUN. FATURA YATIRMAYA PTT' ye, BANKAYA
GÝTMEYÝN. PASTA, BÖREK, ALTIN GÜNLERÝ
YAPMAYIN. KALABALIK ORTAMLARA GÝRMEYÝN.
SADECE ÇOK ÖNEMLÝ ÝHTÝYAÇLARINIZ ÝÇÝN
DIÞARIYA ÇIKIN. Ailelerinizde bulunan ileri yaþtaki
kiþilere bu durumu anlatýn. SALGINI DURDURMAK,
YAYILMASINI ENGELLEMEK SÝZLERÝN ELLERÝNDE.
Klinik olarak enfeksiyon kuþkusu olan hastalarýn da,
gecikmeden hastanelere baþvurmasý kamu saðlýðý
açýsýndan büyük öneme sahiptir. Panik yapmadan,
soðukkanlý kalarak dikkatli davranmamýz, hijyene dikkat
etmemiz gerekir.”
Haber: Mustafa Arýgümüþ
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ZABITA MÜDÜRLÜÐÜ TEMÝZLÝK ÝÞLERÝNDE
ÇALIÞAN PERSONELÝMÝZÝN ÝSG EÐÝTÝMLERÝ

“Baþkan Biçer'den Ýstiþare ve Deðerlendirme”
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Sayfa
Sayfa 10
7

BELEDÝYE BAÞKANIMIZIN MÜDÜRLÜKLERE
YAPMIÞ OLDUÐU ZÝYARETLER

Sayfa 8’den
devam

1-2019 YILINDAKÝ FAALÝYETLERÝMÝZ
BELEDÝYE HÝZMET BÝNASINDAKÝ BÜRO

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ PERSONELÝMÝZÝN ÝSG EÐÝTÝMLERÝ
EYNAL ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ BÜNYESÝNDE
HÝZMET ÝÇÝ EÐÝTÝMLERÝMÝZ
ÇALIÞAN PERSONELÝMÝZÝN ÝSG EÐÝTÝMLERÝ

FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ BÜNYESÝNDE ÇALIÞAN
PERSONELÝMÝZÝN ÝSG EÐÝTÝMLERÝ

•Belediye Baþkanýmýz Sayýn Adil BÝÇER farklý
tarihlerde Belediyemize baðlý Müdürlükleri ziyaret
ederek çalýþan personel ile sohbet edip, personelin
ihtiyaç ve taleplerini dinleyip daha verimli hizmet
verilebilmesi için istiþarelerde bulunmuþtur

•Belediye Personelimizin daha verimli çalýþabilmesi
ve Belediye hizmetlerini daha aktif yönetebilmesi
için Belediye Personelinin Hizmet Ýçi Eðitimleri
düzenlenmektedir.
BELEDÝYE BAÞKANIMIZIN ÝNSAN
•Bu kapsamda, Ýç Ýþleri Bakanlýðý Mülkiye
KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜNE
Müfettiþleri Halil MEMÝÞ ve Mustafa AKTAÞ
ZÝYARETLER
tarafýndan 2 gün süren;
-Belediyelerde Ýdari Yapýlanma ve Kurumsallaþma,
-Kamu Görevlilerinin Görev Yetki ve Sorumluluklarý,
-Belediyelerde Protokol ve Nezaket Kurallarý,
-Belediye Þirketleri ve Belediye Þirket Ýliþkileri,
-Belediye Meclisinin Çalýþma Usulleri,
-Resmi Yazýþma Kurallarý,
-5018 Sayýlý Kamu mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, konularýnda eðitimler verildi.

DEVAMI YARIN (229)
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Türkiye Gazeteciler Federasyonu
Genel Baþkan Vekili
Cafer Esendemir

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkan Vekili
Cafer Esendemir, Birçok sektör için verilen kamu
desteðinden medyanýn özellikle yerel medyanýn da
yararlanmasý gerektiðini aksi taktirde Koronavirüsün
Anadolu basýnýný bitireceðini söyledi.
Çin'den dünyaya yayýlan ve Türkiye'yi de etkisi altýna alan
koronavirüs salgýný karþýsýnda "Habersiz kalmayýn diye biz
dýþarýdayýz. Siz evde kalýn" kampanyasý sürdüren TGF ve
medya kuruluþlarým, zor ekonomik þartlarda yayýn yapma
mücadelesi verdiðini kaydeden TGF Genel Baþkan vekili
Cafer Esendemir, ''Bu süreçte hepimizin saðlýðý için belirlenen
kurallara harfiyen uymalý, uymayanlarý uyarmalýyýz. Halkýn
gözü kulaðý olan meslektaþlarýmýz her olaðanüstü durumda
olduðu gibi görevlerinin baþýnda.
DEVAMI SAYFA 6’DA

SÝMAV'DA PARKLAR BOÞALTILDI YAÞLILAR EVLERE GÖNDERÝLDÝ

Simav þehir merkezinde 65
yaþ ve üstü yaþlýlarýn yaný
sýra kronik rahatsýzlýðý
olanlarýn þehir merkezindeki
park ve bahçelerdeki
banklarda oturmasý Belediye
Zabýtasý tarafýndan
engellendi.
Küresel salgýnla ilgili olarak
Simav'da da önlemler
sýklaþtýrýlýrken cadde, meydan
ve sokaklarda vatandaþlarýn
kalabalýklar oluþturmasý

“Baþkan Biçer'den Ýstiþare ve Deðerlendirme”
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1-2019 YILINDAKÝ FAALÝYETLERÝMÝZ
ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

Belediye Zabýtasý ve güvenlik
güçlerince engel olunurken yaþlý
vatandaþlarýn kimlik kontrolleri
sonrasýnda içlerinde 65 yaþ üstü ve
kronik hastalýðý bulunanlar yaþlarýna
bakýlmaksýzýn evlerine gönderilerek
yasaða uymayanlara 3.150 TL para
cezasý verileceði uyarýsýnda
bulunuldu.
Kronik rahatsýzlýðý bulunan
vatandaþlarýn tespiti konusunda
Saðlýk ve Ýçiþleri Bakanlýðýnýn
talimatýyla Aile Hekimlerinden kronik
rahatsýzlýklarý olanlarýn tespitinin
Simav'da tamamlanmak üzere olduðu
da öðrenilirken yapýlacak denetim ve
kontrollerde bu kapsama giren
vatandaþlarýn da evlerine gönderileceði vurgusu yapýldý. Haber: Kemal Yalçýn

Belediyemizde:
•41 Memur personel,
•42 Daimi iþçi,
•4 Sözleþmeli personel,
•696 S.K.H.K ile sürekli iþçi kadrosunda 242 personel,
•Belediye Þirketimizde 55 iþçi, olmak üzere toplam 384
personel görev yapmaktadýr.

Belediyemizde TYP Kapsamýnda Yapýlan Çalýþmalar

Devamý sayfa 7’de
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