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Devamý sayfa 2’de

Zafer, 
“Zafer benimdir” 
diyebilenindir. 
Baþarý ise, 
“Baþaracaðým” 
diye baþlayarak 
sonunda 
“Baþardým” 
diyebilenindir.

Eðer iddialar doðru deðilse sadece 33 
Mehmetçiðini bir defada þehit veren Türkiye, 
“Suriye Bataklýðý”nda tarihinin en büyük 
kayýplarýndan birisini daha verdi.
Hatýrlarsanýz PKK teröründe de karakol 
baskýnlarýyla onlarca þehit verdiðimiz olmuþtu.
Þimdi ise Suriye'de, sayýsý bir türlü 
netleþtirilemeyen Libya'da þehitler veriyoruz.
***
15 Aðustos 1984. 
Bu tarih PKK terörünün baþladýðý ve Türkiye'nin 
teröre ilk þehidini verdiði gündür. O gün terör 
örgütü PKK, Diyarbakýr Lice'nin Fis Köyü'ndeki 
kuruluþundan altý yýl sonra ilk silahlý saldýrýsýný 
Siirt'in Eruh ilçesinde gerçekleþtirerek ülkemize ilk 
þehidimizi verdirmiþti.
15 Aðustos 1984'den bu güne binlerce asker, sivil, 
öðretmen, polis þehit verdik.
Yüce Türk Milleti her þehidini törenlerle kalbine 
gömerken, “Kahrolsun PKK”, “Kahrolsun Apo”, 
“Kahrolsun Esad”,  “Katil Esed” gibi yüzlerce 
sloganla terörü ve teröristleri, Türkiye 
düþmanlarýný lanetledik.
“Vatan sað olsun” derken, “Þehitler Ölmez Vatan 
Bölünmez” diye milyonlarca kez haykýrdýk.
***

1984'DEN 2020'YE 
TÜRKÝYE KAN AÐLIYOR 

Þehit
Selçuk Yiðit
2007-Bahtýllý

Simav'ýn seçkin mekânlarýndan 
Baþdeðirmenler Restoranýnda düzenlen 
kahvaltýya MHP Kütahya Milletvekili 
Ahmet Erbaþ, MHP Simav Ýlçe Baþkaný 
Bayram Yýlmaz, Simav Ticaret ve Sanayi 
Odasý Baþkaný Þeref Kazcýoðlu, Güney 
Belediye Baþkaný Ahmet Çavdar, Simav'lý 
ilçedeki bazý kooperatif ve esnaf 
odalarýnýn baþkanlarý Yonus Yýlmaz, 
Ömer Doðan, Þevket Ergün, Abdullah 
Akpýnar, Ramazan Iþýk, Tahir Özlüer, Ali 
Aksoy, Simav muhtarlar Derneði Baþkaný 
Hidayet Þahin,  MHP'nin Belediye eski 

MHP MÝLLETVEKÝLÝ AHMET ERBAÞ, 

SÝMAV'DA SÝVÝL TOPLUM ÖRGÜTLERÝNÝ DÝNLEDÝ

Nurullah
Çakan

Bayram
Yýlmaz

Ahmet
Erbaþ

Þeref
Kazcýoðlu

Milliyetçi 
Hareket 
Partisi  (MHP) 
Kütahya 
Milletvekili 
Ahmet Erbaþ, 
Simav'da sivil 
toplum örgütü 
liderleriyle bir 
araya geldi. 

meclis üyesi  veteriner hekim Nurullah Çakan 
ve MHP Simav'ýn bazý yöneticileri katýldý.
MHP Simav Ýlçe Baþkaný Bayram Yýlmaz, kýsa 
bir selamlama konuþmasý yaparak sözü 
Milletvekili Ahmet Erbaþ'a verdi.
Sivil toplum Örgütlerinin sýkýntýlarýný 
dinlemeye geldiðini belirterek konuþmasýna 
baþlayan Milletvekili Ahmet Erbaþ, “Ülkemiz 
zor bir dönemden geçiyor. Bu dönemde birlik 
olmalýyýz. Siz herhangi bir partiye gönül 
vermiþ olabilirsiniz. Bu benim için sorun deðil 
ben herkesin vekiliyim. Simav'ýn sýkýntýlarýný 
öðrenmeye destek vermeye geldim. Devamý 2‘de

Simav Ticaret ve Sanayi Odasý 
Baþkanlýðý, ilçedeki meslek 
odalarýnýn baþkanlarýyla Türk 
Bayraðý altýnda bir araya 
gelerek Suriye-Ýdlib'te Türk 
Silahlý Kuvvetleri birliðine 
düzenlenen hain saldýrýyý 
kýnamak, 34 Mehmetçiðin 
þehit edilmesine tepki 
göstermek için basýn 
açýklamasýnda bulundu.

SÝMAV'IN MESLEK ODALARI 
ÞEHÝTLERÝ RAHMETLE ANARKEN
SURÝYE REJÝMÝNÝ DE NEFRETLE KINADI

Türkiye'deki tüm Ticaret ve Sanayi Odalarý ile Borsalarýn 
öncülüðünde eþ zamanlý olarak gerçekleþtirilen basýn 
açýklamasýný Simav'da Simav Ticaret ve Sanayi Odasý 
Meclis Baþkaný Raci Hazýroðlu okudu. Simav'ýn meslek 
odasý baþkanlarý ile Ticaret ve Sanayi Odasý 
yöneticilerinden bazýlarýnýn katýldýðý basýn açýklamasýnda 
meclis baþkaný Hazýroðlu þöyle konuþtu; 
“Þu an 81 Ýl'de Türkiye'nin önde gelen 30'a yakýn meslek 
örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum 
kuruluþu, hep birlikte bu açýklamayý yapýyoruz 
Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve DEVAMI SAYFA 3’DE

STSO Meclis Baþkaný
Raci Hazýroðlu
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1984'DEN 2020'YE 
TÜRKÝYE KAN AÐLIYOR 

Ya bizleri yöneten seçilmiþlerimiz..
Evet onlar da yürekleri yangýn bir þekilde her þehit veriþimizde 
duygularýný ve taziyelerini dile getirdiler.
1984'den bu yana bir iki cümle, bir iki isim deðiþikliðiyle taziyeler 
hep benzer oldu.
Suriye'de verdiðimiz son 33 þehit için bakýnýz seçilmiþ 
yöneticilerimiz ve taziye mesajlarýnda neleri ifade ediyor.
Sakýn unutmayýn, inþallah olmaz ama olursa yeni þehitlerde de 
benzer ifadeler olacaktýr. 
Çünkü 1984'den bu yana hep ayný.
Ýnþallah iktidarýyla, muhalefetiyle milletiyle bütünleþen bir Türkiye 
oluruz da binlerce þehidimizi kara topraða boþuna vermemiþ oluruz.
***

Ýþte bazý taziye mesajlarý:
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan; “Þehitlerimize Allah'tan 
rahmet, þehitlerin ailelerine þahsým ve milletim adýna baþ saðlýðý 
diliyorum”.
Hazine ve Maliye Bakaný Berat Albayrak:"Bu mübarek gecede 
aldýðýmýz haberle ciðerimiz yandý. Milletimizin baþý sað olsun. 
Rabbim þehitlerimizin mekânýný cennet eylesin" 
CHP Lideri Kemal Kýlýçdaroðlu:
"Hatay Valimizden gelen acý haberle yüreðimiz daðlandý.  Þehit olan 
askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baþsaðlýðý 
ve sabýr diliyorum. Allah Mehmetçiðimizi korusun".
MHP Genel Baþkaný ; “Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin 
egemenlik haklarýnýn muhafazasýyla birlikte güvenlik ihtiyaçlarýnýn 
fedakârlýkla karþýlanacaðýna inanmakta, hükümete ve kahraman 
Türk Silahlý Kuvvetlerine sonuna kadar güvenmektedir. Biriz, diriyiz, 
hep birlikte güçlüyüz, aþýlmaz son kaleyiz. Yýlgýnlýk yoktur, 
umutsuzluk yoktur, taviz ve teslimiyet söz konusu bile 
edilemeyecektir. Aziz þehitlerimize Allah'tan rahmetler diliyorum. 
Yaralý kardeþlerimize þifalar temenni ediyorum. Þehitler 
hepimizindir, alýnacak intikam hepimizin namusuna emanettir. 
Baþýmýz sað olsun, vatan sað olsun, zalimlere, hainlere lanet 
olsun". 
ÝYÝ Parti Genel Baþkaný Meral Akþener: "Vatan için þahadete eren 
kahramanlarýmýza Cenabýhak'tan rahmet diliyorum. Allah, ruhlarýný 
þad, mekânlarýný cennet eylesin" dedi.
Saadet Partisi Genel Baþkaný Temel Karamollaoðlu:  "Böylesi 
mübarek bir gecede Ýdlib'deki hain saldýrý sebebiyle gelen acý 
haberler yüreðimizi yakmýþtýr. Þehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralý 
askerlerimize acil þifalar diliyorum. Bu millet her zorluðu birlik ve 
beraberlikle aþabilecek güçtedir. Milletimizin baþý saðolsun."
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Baþkaný Mustafa Destici: 
"Kahraman ordumuz meþruiyet sýnýrlarý içinde bulunduðu Ýdlib'de 
Rusya ve Suriye rejimi ortak yapýmý kahpe saldýrýlarýn hedefi 
olmuþtur. Bu hain saldýrýlarýn neticesinde þehit ve yaralýlarýmýz 
vardýr. Bu mübarek gecede her þeyden önce þehitlerimize Allah'tan 
rahmet, yaralýlarýmýza acil þifalar niyaz ediyoruz."
Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu: "Ýdlip'den 
gelen acý haberler yüreðimizi yakýyor. Þehit düþen 
Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize 
baþ saðlýðý diliyorum"
11. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, “Hepimizin gözü yaþlý, acýmýz çok 
büyük. Þehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralýlarýmýza acil þifalar 
diliyorum. Milletimizin baþý sað olsun”
Eski Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan: “Acýmýz büyük, Ýdlib'den 
gelen haberler yüreðimizi daðladý. Þehitlerimize Allah'tan rahmet 
diliyorum. Milletimizin baþý saðolsun. Yaralýlarýmýza da acil þifalar 
temenni ediyorum.”
***
Azerbaycan Cumhurbaþkaný Ýlham Aliyev, "Türk askerlerinin þehit 
olmasý haberini derin üzüntüyle karþýladým. Hayatýný kaybedenlerin 
aile ve yakýnlarýna, kardeþ Türk halkýna, kendim ve Azerbaycan 
halký adýna taziye dileklerimi iletiyorum. Allah rahmet eylesin."

Þehit Ahmet Tunç
2019 Güney Beldesi

MHP MÝLLETVEKÝLÝ AHMET ERBAÞ, 

SÝMAV'DA SÝVÝL TOPLUM ÖRGÜTLERÝNÝ DÝNLEDÝ

Bana isteklerinizi bildirin ben de sizin 
Ankara'da elimden geleni yapayým. Buranýn 
sýkýntýlarýný sektörlerindeki ihtiyaçlarý en iyi 
siz biliyorsunuz. Bunlarý bana iletin ki bende 
gerekeni yapayým” dedi.
Ýlk sözü alan Simav Ticaret ve Sanayi Odasý 
Baþkaný Þeref Kazcýoðlu, “Öncelikle vekilime 
teþekkür ediyorum. Bizim Ticaret Odamýzýn 
bir sorunu vardý, vekilimize söyledik ve 
hemen sorunun çözümü için bize destek 
oldu ve olay çözüme kavuþtu. Öncelikle 
bunun için vekilimize teþekkür ediyorum. 
Simav olarak öncelikli olarak biz kendi öz 

kaynaklarýmýzý harekete geçirmeliyiz. 
Simavlýlar olarak deðerlerimizi daha akýlcý 
kullanmalýyýz. Ýhtiyaç anýnda ticareti iyi 
bilen vekilimizden destek istemeliyiz. 
Milletvekilimiz Ahmet Erbaþ'a bizi dinlediði 
için teþekkür ediyorum” diye konuþtu.
Daha sonra Oda baþkanlarý karþýlýklý olarak 
ihtiyaçlarýný Milletvekili Ahmet Erbaþ'a 
ilettiler ve destek istediler.
Milletvekili Ahmet Erbaþ'ta oda baþkanlarýna 
elinden gelen desteði vereceðine söz 
vererek toplantýya katýlanlara teþekkür etti.  
Toplantý günün anýsýna fotoðraf çekimiyle 
son buldu.

Sayfa 1’den devam

Haber: Zekeriya Türkel

Merkez Bankasý, E9 Emisyon Grubu 
IV. tertip 200, 20 ve 5 TL 
banknotlarý dünden itibaren 
tedavüle verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý'ndan 
(TCMB) yapýlan açýklamaya göre, 1211 
sayýlý Kanun'un bankaya verdiði yetkiye 
dayanarak, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 
200, 20 ve 5 TL banknotlar, 2 Mart 2020 
tarihinden (dünden) itibaren tedavüle 
verilecek.
BAÞKAN YARDIMCILARININ 
ÝMZALARI OLACAK
IV. tertip 200, 20 ve 5 TL banknotlardaki 
imzalar, TCMB Baþkaný Murat Uysal'la 
birlikte, 200 TL banknotlarda Baþkan 
Yardýmcýsý Emrah Þener'e, 20 TL 
banknotlarda Baþkan Yardýmcýsý Oðuzhan 
Özbaþ'a, 5 TL banknotlarda Baþkan 
Yardýmcýsý Uður Namýk Küçük'e ait olacak 
þekilde yeniden düzenlendi.
YÜZ KOMPOZÝSYONLARI ÝLE GENEL 
NÝTELÝK VE GÖRÜNÜMLERÝ AYNI 
OLACAK
Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar 

dýþýnda boyutlarý, ön ve arka yüz 
kompozisyonlarý ile genel nitelik ve 
görünümleri bakýmýndan I., II. ve III. 
tertipleriyle tamamen ayný olacak. I., II., III. 
ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek 
olup, IV. tertip 100, 50 ve 10 TL banknotlara 
iliþkin duyuru daha sonra yapýlacaktýr.
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BÝR YILDA 24 AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDET
Alýnan bilgiye göre 2019 yýlýnda Domaniç Ýlçe Jandarma Komutanlýðý 20 bin 
763 sorgu yaptý.
2019 yýlý içerisinde Domaniç Ýlçe Jandarma ekipleri 242 olaya baktý. 74 þahýs yakaladý.
29 Trafik kazasý olayýna baktý.2018 yýlý içerisinde 16 Aile içi þiddet olayý gerçekleþirken 
2019 yýlýnda 24 Aile içi þiddet olayý gerçekleþti.Domaniç Ýlçe Jandarma Komutanlýðý 
2018 yýlýnda Domaniç Ýlçe Jandarma Komutanlýðý 15 bin 355 sorgu yaptý.
245 olaya baktý.68 þahýs yakaladý.25 trafik kazasýna baktý.
2017 yýlýnda ise Olay sayýsý 144, 32'si trafik kazasý.
Sorgu sayýsý 9 bin 311, yakalanan þahýs sayýsý 18 kiþi.

SÝMAV'IN MESLEK ODALARI 
ÞEHÝTLERÝ RAHMETLE ANARKEN

SURÝYE REJÝMÝNÝ DE NEFRETLE KINADI
devletimizin yanýnda durduk, 
üstlendiðimiz sorumluluðun hakkýný 
vererek hareket ettik. Bugün de, 
Ýdlib'te gerçekleþen hain saldýrýya 
iliþkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. 
Öncelikle vatanýn huzuru, güvenliði ve 
mazlumlarý müdafaa etmek üzere 
üstlendikleri görevde þehit olan tüm 
kahraman askerlerimizin ruhlarý þad 
olsun. Rabbim þehitlerimizin mekânýný 
cennet eylesin, yakýnlarýna sabýr ve 
metanet, yaralýlarýmýza acil þifalar nasip 
eylesin. Milletimizin baþý sað olsun.
Askerlerimiz Ýdlib'de, hem ülke 
sýnýrlarýmýzý ve hem de mazlumlarý 
korumaktaydý. Zira Suriye'de yaþanan 
zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce 
katledilmesine, milyonlarýn evinden, 
topraðýndan sürülmesine, dünya sessiz 
kaldý. Türkiye'nin barýþ ve huzur odaklý 
çabalarýysa, ne yazýk ki, pek çok ülkede 
karþýlýk görmedi.Buradan tekrar 
sesleniyoruz. Karþýmýzda, insanlýktan 
nasibini almamýþ, tüm ahlaki, insani ve 
dini deðerleri hiçe sayan, kendi 
yurttaþlarýný bile topraklarýndan eden, 
canlarýna kasteden, zihniyete sahip bir 
rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen 
gün daha da aðýr bir yýkýma sürüklüyor. 
Ýþte rejim güçleri son olarak da, yapýlan 
anlaþmalara uymayarak, askerlerimizi 
kalleþçe pusuya düþürdü. Bu saldýrý, 
asla kabul edilemez. Dolayýsýyla, 
masum insanlarý katleden ve ülkemizin 

güvenliðine de açýk tehdit oluþturan bu 
rejim unsurlarýna karþý sessiz kalmamýz 
beklenemez. Tarihi ve kültürel 
baðlarýmýz bulunan, rejimin zulmünden 
kaçan Suriyeli kardeþlerimizin yaþama 
hakkýný korumak tarihi, insaný ve 
vicdani sorumluluðumuzdur. 
Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, 
Fýrat Kalkaný, Zeytin Dalý ve Barýþ Pýnarý 
harekâtýyla terör örgütlerine ve 
destekçilerine gereken cevabý en güçlü 
þekilde vermiþtir.  Elbette bu acýmasýz 

saldýrýnýn sahipleri bunun bedelini 
ödeyecektir. “Bahar Kalkaný” harekâtýyla 
da bu bedeli ödemeye de 
baþlamýþlardýr. Þunu da herkes bilsin ki, 
biz, her türlü zorluðu aþmasýný bilen bir 
milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm 
siyasi ve fikri ayrýlýklarý bir tarafta 
býrakýrýz. Ýþte þimdi de birlik ve 
beraberlik içinde hareket ediyor, sabýr 
ve dayanýþma gösteriyoruz.  Ülkemizin 
menfaatlerini her þeyin üstünde 
tutuyoruz. Bugün her zamankinden 

daha güçlü þekilde biriz, bütünüz ve 
birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini 
temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum 
Örgütleri olarak, bayraðýmýzýn altýnda 
kenetlendik. Katil rejime karþý kararlý 
þekilde mücadele eden devletimizin ve 
kahraman ordumuzun yanýndayýz. 
Alýnacak her kararýn, atýlacak her 
adýmýn arkasýndayýz. Cenabý Hak 
ülkemizi korusun, milletimizin birliðini 
ve dirliðini muhafaza etsin, ordumuzu 
muzaffer kýlsýn.”

Sayfa 1’den devam

Haber: Kemal Yalçýn
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Kütahya'da kurulacak 300 Sebahattin Ceyhun, ikinci OSB'de Baþkan Ceyhun, “Ýkinci OSB'de ve Kütahya'mýza yatýrým yapacak 
milyon Euro'luk kaðýt fabrikasýnýn hafriyat çalýþmalarý devam eden hafriyat çalýþmalarýna baþlanýlan 480 olan tüm firmalara þehrimize 
Türkiye yetkililerini makamýnda Hamburger Turkey firmasýnýn bin ton kapasiteli kaðýt üretim tesisi göstermiþ olduklarý ilgi için teþekkür 
aðýrlayan AK Parti Kütahya Ýl Baþkaný Türkiye Genel Müdürü Veliþah Ýner hem Türkiye'deki mevcut üretim eder, çalýþma hayatlarýnda baþarýlar 
Sebahattin Ceyhun, fabrikanýn ve Finans Direktörü Orhan Týkýl ile kapasitesinin yüzde 18'ini karþýlamýþ dileriz. Þehrimize katký saðlayacak 
faaliyete geçmesiyle ilk etapta 300 bir araya geldi. Firma yetkilileriyle olacak hem de Kütahyamýzda ilk her türlü yatýrýmcý firmalara destek 
kiþinin istihdam edileceðini söyledi. dev yatýrým hakkýnda fikir aþamada yaklaþýk 300 kiþiye yeni iþ olmaya devam edeceðiz” ifadelerini 

AK Parti Kütahya Ýl Baþkaný alýþveriþinde bulunduklarýný söyleyen kapýsý olacak. Hamburger firmamýza kullandý. 

Yapýlan son araþtýrmalara göre Türkiye bu sayý ile 29 Avrupa ülkesi Ajans Press ve ITS Medya dijital 
Avrupa ülkelerinin doktora gitme sýklýðý arasýnda beþinci sýraya yerleþirken, ilk basýn arþivinden derlediði bilgilere göre 
belli olurken Türklerin yýlda ortalama sýraya yýlda 10,9 kez doktora giden 2017 yýlýndan bugüne kadar saðlýk ile 
doktora gitme sayýsý 9 oldu. Böylelikle Macaristan ve Slovakya yerleþti. alakalý basýna 856 bin 167 haber 

YILDA ORTALAMA 9 KEZ DOKTORA GÝDÝYORUZ
yansýdýðý tespit edildi. 

Sadece bu yýlki haber çýkýþlarýna 
bakýldýðýnda ise sayýnýn 88 bin 
781 olarak görüldü. Haber 
baþlýklarý incelendiðinde de son 
zamanlarda medyayý oldukça 
meþgul eden konunun Çin'in 
Vuhan kentinde baþlayýp 
dünyaya yayýlan Corona virüsü 
olduðu görüldü. Corona Virüsü 
ile alakalý kýsa sürede yazýlý 
basýna 5 bin 740 haberin 
yansýdýðý belirlendi.

Ajans Press'in, Avrupa 
Ýstatistik Ofisi ( Eurostat) 
verilerinden elde ettiði bilgilere 
göre, 2017 yýlýndaki ülkelerin 
doktora gitme sýklýðý açýklandý. 
Böylelikle Türklerin yýllýk 
ortalama doktora gitme sayýsý 9 
olurken, bu sayý ile beþinci 
sýraya yerleþtiði saptandý. Ýlk 
sýraya yerleþen ülke ise yýlda 
10,9 kez doktora giden 
Macaristan ve Slovakya oldu. Ýlk 
beþte yer alan diðer ülkeler ise 
yýlda 9,9 kez doktora giden 
Almanlar ve 9,5 kez muayene 
olan Litvanyalýlar olarak 
kaydedildi. Araþtýrmada yer alan 
diðer ülkelerde ise bu sayý þu 
þekilde oldu; Kuzey Makedonya 
8,8; Hollanda 8,3; Ýspanya 7,3; 
Belçika 7; Avusturya 6,5; Fransa 
6,1; Romanya 5; Norveç 4,5, 
Danimarka 4,3; Ýsveç 2,8 ve 
Kýbrýs 2,1.

ÝLK ETAPTA 300 KÝÞÝ ÝSTÝHDAM EDÝLECEK
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Tüketilen besinlerden, uyku düzenine, gün içindeki etkinliklerden, spora 
hatta içten bir gülümsemeye kadar birçok nokta beyin saðlýðý için önem 
taþýyor.Memorial Þiþli / Ataþehir Hastaneleri Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi 
Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Ýlhan Elmacý, beyin saðlýðýnýn korunmasý için dikkat 
edilmesi gerekenler hakkýnda bilgi verdi.
1 – Beyin geliþimi ve saðlýðýný destekleyen gýdalarý tüketin
Beyin geliþimi anne karnýnda baþladýðý için anne adaylarýnýn özellikle folik asit 
içeriði yüksek olacak þekilde düzenli beslenmesi önem taþýmaktadýr. Alzheimer ve 
bunama riskine karþý yetiþkinlerde de dikkat edilmesi gereken folik asit desteði için 
fasulye, bezelye, ýspanak, þalgam, limon ve portakal gibi gýdalar tüketilmelidir.
Muz ve kuru baklagiller: B vitamini içeren muz, kuru baklagiller, et, balýk, yaðsýz 
süt, yoðurt ve yeþil yapraklý sebzelerin tüketilmesi önemlidir. Hafýza ve zeka 
geliþimi bakýmýndan B vitamini önemli bir yer tutmaktadýr. Ayný zamanda B vitamini 
yeni hücreler üretilmesine ve var olan hücrelerin yapýsýnýn korunmasýna yardýmcý 
olmaktadýr.
Balýk: Beyin fonksiyonlarýnýn daha düzgün çalýþmasý, hafýzayý güçlendirerek daha 
hýzlý düþünebilmek için omega 3 bakýmýndan zengin balýk belirli aralýklarla mutlaka 
tüketilmelidir.
Kaju ve yer fýstýðý: Beyinde yaþlanmayla birlikte ortaya çýkan gerilemeyi 
yavaþlatmak için; E vitamini bakýmýndan zengin ceviz, fýndýk, kaju, yer fýstýðý, ay 
çekirdeði, susam, keten tohumu tüketilmelidir.
Üzüm ve çilek: Dopamin salgýlanmasýný saðlayan üzüm problem çözme yeteneðini 
artýrýrken, yüksek oranda antioksidan içeren çilek, yaban mersini gibi meyveler ile 
domates, havuç gibi sebzeler belleði geliþtirerek beyni korumaktadýr.
2 -Türk kahvesinden vazgeçmeyin
Kültürümüzde önemli bir yeri olan Türk kahvesi, beynin çalýþmasýný motive eden 
uyarýcýlarýn en önemlilerindendir. Kahvenin içinde bulunan ve beyinde uyarýcý 
görev yapan kafeinin yorgunluðu azaltýcý etkisinin yanýnda konsantrasyon ve 
uyanýklýðý yükselten özelliði de bulunmaktadýr. Ara öðün gibi deðerlendirilen Türk 
kahvesi yapýlýþ, sunuþ ve tüketimi bakýmýndan fabrikasyon olarak nitelendirilen 
diðer kahvelerden farklýlýklar içermektedir. Bir ritüel eþliðinde tüketilen Türk 
kahvesi, yarattýðý fiziksel etkilerinin yaný sýra gün içinde hoþ bir mola verilmesine 
olanak saðlayarak beynin dinlenmiþ vaziyette tekrar motive olmasý konusunda da 
etki göstermektedir.
3 -Hayatýnýzda özel anlarý artýrýn
Türk kahvesinin tüketiminde olduðu gibi kiþinin hayatýnda özel anlara zaman 
ayýrmasý, vücudun birçok hormon salgýlamasýna zemin hazýrlamaktadýr. Dinlenen 
müzik, sevilen bir arkadaþla zaman geçirilmesi, spor hatta zevkle tüketilen bir 
yemek bile mutluluk saðlayan birçok hormonun salgýlanmasýný harekete geçiriyor. 
Beyin saðlýðý için oldukça önemli olan bu hormonlar insanýn duygu sistemini 
kontrol eden ve hafýza için hayati öneme sahip olan limbik sistemi uyararak 
harekete geçirmektedir.

4 -Beyninize 4 mevsimi yaþatýn
Geliþen teknoloji ile birlikte özellikle büyük þehirlerde büyük bir elektro 
manyetik çöplük oluþmaktadýr. Algýlamayý etkileyen elektromanyetik alan 
uyaran kirliliðine neden olarak beyinde aþýrý yüklenmeye yol açmaktadýr. 
Odaklanma problemi, dikkat daðýnýklýðý, unutkanlýk gibi birçok soruna 
neden olan elektromanyetik alanlar beynin dinlenmesine ve kendini 
yenilemesine izin vermemektedir. Beynin kendisini en fazla yenilediði 
zaman dilimi olan uyku anýnda elektro manyetik etki yapabilecek cep 
telefonu, televizyon gibi ürünlerin kiþinin yakýnýnda olmamasý 
gerekmektedir. Kaliteli bir uyku ile bir ilkbahar havasýnda güne baþlayan 
beynin mevsimlere benzetilirse gün içinde 4 mevsimi de yaþamasý 
gerekmektedir.
5- Uyku düzeniniz tarlakuþu gibi olsun
Beynin gün içinde 4 mevsimi yaþamasýnýn yanýnda gece ve gündüzü de 
biyoritme uygun saatlerde gerçekleþtirmesi önemlidir. Tarlakuþu 
örneðinde olduðu gibi kiþi gibi erken yatýp güne erken baþlandýðý zaman 
vücudun salgýladýðý siteroit, melatonin gibi hormonlardan en üst seviyede 
faydalanmaktadýr. Erken kalkýp uygun besinlerle yapýlan kahvaltýnýn 
ardýndan salgýlanan hormonlar sayesinde beyin, enerjik, algýsý yüksek ne 
ekilirse verim alýnacak bir toprak gibi güne baþlamaktadýr. Doldur boþalt 
ritmiyle hareket eden beynin en iyi temizlendiði ve kendini yenilediði uyku 
saatlerini kaliteli hale getirmek hayati önem taþýmaktadýr.
6- Beyninizin yükünü kahkaha ile hafifletin
Dilimize yerleþen “Bir kahkaha bir kalem pirzola” deyimi aslýnda gerçeði 
yansýtmaktadýr. Ýçten bir kahkaha beyne oksijen gitmesini kolaylaþtýrýrken 
tansiyonu dengede tutulmasýna ve hormonlarýn düzenlenmesine zemin 
hazýrlamaktadýr. Gülme esnasýnda, beyindeki alt kranial sinirler 
koordineline olarak çalýþarak, endorfin salgýsýnýn yükselmesine ve pozitif 
uyarýcýlarýn devreye girmesine olanak saðlamaktadýr. Omurga saðlýðýnda 
olduðu gibi 45 dakika çalýþýp 15 dakika dinlenme esasýna beyin saðlýðý 
için de uyulmasý gerekmektedir. Gün içinde gülmek, bir arkadaþla sohbet 
etmek veya kahve gibi ritüellerle beyindeki yükü azaltarak es verdirilmesi 
gerekmektedir.
7- Tek baþýnýza bulmaca çözmenin yaný sýra sosyal aktivitelere aðýrlýk 
verin.Bulmaca çözmenin beyin saðlýðý ve hafýza için önemli olduðu 
bilinmektedir. Ancak gün içinde gerçekleþtirilen sosyal aktiviteler hafýzaya 
bulmaca çözmekten çok daha iyi gelmektedir. Kiþinin tek baþýna oturup 
saatlerce bulmaca çözmesi yerine bir bulmaca çözdükten sonra sokaða 
çýkarak sosyal ortama girmesi, arkadaþlarýyla zaman geçirmesi veya aile 
ziyaretlerine gitmesi beyin saðlýðý bakýmýndan önemlidir.
8- Beyninizi sporla güçlendirin
Kalp damar, diyabet, tansiyon gibi hastalýklarýn kontrol altýnda 
tutulmasýnda önemli rol oynayan düzenli egzersiz ve spor, beyinde de 
olumlu etkiler yaratmaktadýr. Mutluluk hormonu olarak bilinen endorfin 
hormonunun salgýlanmasýný artýran spor, insani iliþkilerde daha yapýcý 
hareket etmeyi saðlarken mutluluk eþiðinin yükselmesine zemin 
hazýrlamaktadýr. Demans, Alzheimer, Parkinson gibi nörodejeneratif 
hastalýklardan kaçýnmak için düzenli egzersizin hayatýn bir parçasý haline 
getirilmelidir. Uygun þekilde tamamlanan bir sportif aktivitenin zemininde 
becerikli þekilde tamamlanmýþ bir zihinsel aktivitenin bulunduðu 
unutulmamalýdýr.
Bunlarýn yaný sýra;
Spor yapan kiþilerde sinir hücresi üretilmesini saðlayan faktörlerin 
uyarýldýðýný gösteren araþtýrmalar bulunmaktadýr.
Kan dolaþýmý üzerinde olumlu etkileri bulunan spor, kan ile daha saðlýklý 
çalýþan beynin geliþimine ve çalýþmasýna da olumlu yönde etki 
yapmaktadýr. 
Yön tayin etme, hafýza, bilinçli düþünme, plan yapma, dikkat, dürtülerin 
kontrolü, problem çözme ve birden fazla iþle uðraþmaya kadar pek çok 
konuda iþlevi olan beyin bölgeleri spor sayesinde aktive olmaktadýr.
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Kütahya-Eskiþehir karayolu Ilýca kavþaðýnda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden 
virajý alamayan kamyon þarampole devrildi. çýkan kamyon þarampole devrildi. Ýhbar üzerine 
Vatandaþlar her hafta en az bir kazanýn olay yerine polis, jandarma ve saðlýk ekipleri 
meydana geldiði viraja çözüm bulunmasýný sevk edildi. Kýsa sürede olay yerine gelen saðlýk 
istedi. ekipleri yaralanan sürücüye ayakta tedavi 

Kaza, sabah saatlerinde Kütahya-Eskiþehir ederek taburcu etti. Neredeyse her hafta bir 
karayolu Ilýca kavþaðýnda meydana geldi. kazanýn olduðu kavþakta vatandaþlar yetkililerin 
Eskiþehir'den Kütahya istikametine gelen inceleme yapmasýný ve önlem alýnmasýný 
kamyon sürücüsü kavþakta virajý alamayarak istediler. 

BU VÝRAJDA KAZA EKSÝK OLMUYOR!

ZAYÝ

Mehmet Emin PAYCU
Gökçeler Köyü - SÝMAV

Simav Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus 
Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
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Güçlü ve tecrübeli hekim kadrosuyla Kütahya 
Saðlýk Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eðitim 
ve Araþtýrma Hastanesi bölgede yapýlamayan 
bir çok yeni ameliyatý ve tedaviyi yapmakla 
adýndan söz ettirmeye devam ediyor.

Uþak’ta 3 yýl önce geçirdiði trafik kazasý nedeniyle bir türlü 
geçmeyen aðrý ve nefes darlýðýndan þikayetçi olan 61 yaþýndaki 
Fatma Dinçel, yaptýðý araþtýrmalar sonucunda þifayý Kütahya 
Saðlýk Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eðitim ve Araþtýrma 
Hastanesinde buldu. Hastanýn ameliyatýný Göðüs Cerrahisi 
Uzmanlarý Dr. Öðretim Üyesi Serhat Yalçýnkaya, Dr. Öðretim Üyesi 
M. Suat Patlakoðlu ve Uzm. Dr. Zeki Tahsin Yapakçý tarafýndan 
gerçekleþtirildi.

Ameliyatý gerçekleþtiren hekimlerden Göðüs Cerrahisi Dr. Öðretim 
Üyesi Serhat Yalçýnkaya, þunlarý söyledi:

“Hastamýz geçirmiþ olduðu talihsiz kaza neticesinde, geçmeyen 
aðrýlarýyla sekiz ay önce çekilmiþ tomografisi ile bize geldiðinde 
diyafram dediðimiz kasýn felci gerçekleþmiþ ve felç nedeniyle 
akciðer boþluðu daralmýþ vaziyetteydi. Diyaframý eski konumuna 
döndürebilmek için hastanemize baþvurusuyla birlikte tedavisine 
baþlayýp, iki gün içinde bir ameliyat gerçekleþtirdik.

Ekibimiz ile gerçekleþtirdiðimiz ameliyat sonucunda diyafram 
normal pozisyonuna getirildi. Hastanýn aðrýlarý ve nefesle ilgili 
sýkýntýlarý giderildi. Eskiden yürümekte, konuþmakta, uyumakta 
solunum sýkýntýsý çeken hastamýz artýk kendi iþlerini rahatlýkla 
yapabiliyor. Yürüyebiliyor, rahatlýkla uyuyabiliyor nefesle alakalý 
sýkýntýlarý ortadan kalkmýþ vaziyette. Hastanýn ameliyattan sonra 
aðrýlarý en az düzeydeydi. Þu an hastamýz saðlýklý vaziyette ve 
yaþantýsýna devam edebilmektedir" dedi.

Hasta Fatma Dinçel ise; “Doktorlarýmýza ve saðlýk ekiplere çok teþekkür ederim. Üç yýldýr 
çekdiðim aðrýlardan kurtuldum. Allah herkese þifa versin.” Dedi.

Hastane Baþhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik ise hastaya geçmiþ olsun dileklerini ileterek; “Göðüs 
Cerrahisi Ekibimizi tebrik ediyorum. Kütahya halkýna ve Ýl çevresine büyük bir gayret ve emekle 
hizmet vermeye devam ediyoruz. Þu an büyükþehirlerde gerçekleþtirilen tüm ameliyatlar ve 
tedaviler bizde de gerçekleþtiriliyor. Çalýþmalarýmýzý daha da hýzlandýrarak, Kütahya’mýza her 
türlü yeniliði getirmeye devam edeceðiz.” Dedi.

ÜÇ YILLIK AÐRILARINDAN 
KÜTAHYA’DA KURTULDU
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TEMA Vakfýnýn Simav Gönüllü Sorumlusu Gönül Pak, 
“Yerküreye Saygý” projesinde yeni bir döneme girildiðini 
hatýrlatarak proje kapsamýnda Sompo Sigorta'nýn 3 yýllýk iþ 
birliðine imza attýðý TEMA Vakfýnýn 2020 yýlýnda 30 ilde 12 
bin 500 çocuða ulaþmak üzere, Millî Eðitim Bakanlýðý iþ 
birliði yaparak 'Ýklimi Koru' eðitimlerine baþladýðýný açýkladý.
Yerküreye Saygý projesi kapsamýnda yapýlan saha aktiviteleri ve 
online faaliyetler ile bugüne kadar yaklaþýk 32 milyon kiþiye ulaþýlan 
projenin þimdi de gönüllü katýlýmýna açýlacaðýný, iklim gönüllülüðü 
konusunda topluma öncülük etmeyi amaçlayan Sompo Sigortanýn, 
“Yerküreye Saygý Gönüllüleri” hareketi ile yeni dönemde 
gönüllüleriyle birlikte birçok çalýþma yürüteceðini kaydeden Pak, 
“Yerküreye Saygý Gönüllüsü olmak isteyen herkes, Mart ayý 
içerisinde yerkureyesaygi.org adresi üzerinden gönüllü 
baþvurusunda bulunabilecekler” dedi. 
“Bireysel 'bir þey yapmama' hali, iklim deðiþikliði ile mücadelenin 
önündeki en büyük engel” 
TEMA olarak projenin kapsamýný “Yerküreye Saygý Gönüllüleri” 
hareketi ile geniþleterek, iklim konusundaki aksiyonlarý gönüllüler ile 
birlikte ortaya koymayý yurt genelinde hedeflendiðine dikkat çeken 
Pak, “2020 yýlý ile birlikte artýk 10 yýllýk kritik bir dönemeçteyiz. Tüm 
insanlýðý tehdit eden bu küresel problem karþýsýnda elbette 
hükümetler, özel þirketler ve sivil toplum dünyasýnýn tüm dünyada 
kararlý inisiyatifler üstlenerek bu alanda hýzla aksiyona geçmeleri 
gerekiyor. Çünkü 'bir þey yapmama' hali nedeniyle, müdahalede geç 
kalýnan bir kriz haline bireyler olarak bizler getirdik. Bu nedenle 
birey olarak hiçbir þey yapmamanýn da iklim krizi ile mücadele 
önündeki en büyük engellerden olduðunu görüyoruz. 'Ben mi 
kurtaracaðým koca dünyayý' demeyip; hemen, þimdi harekete 
geçecek herkesi yanýmýzda görmek istiyoruz” þeklinde konuþtu. 

Ýklim krizinin bugünümüzü ve yarýnýmýzý tehdit eden en önemli 
sorunlardan biri olduðunu vurgulayarak sözlerini sürdüren Pak, 
“TEMA Vakfý Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Sayýn Deniz Ataç; “TEMA 
Vakfý olarak; geleceðimizi tehlikeye sokan iklim krizine karþý Millî 
Eðitim Bakanlýðý ve SompoSigorta ile birlikte bu projeyi hayata 
geçirdiðimiz için oldukça mutluyuz. Kendilerine bir kez daha 
teþekkür ediyorum. Bizim için topraðý korumak, iklimi korumaktýr. 
Þimdiye kadar bu anlayýþtan hareketle birçok farklý ilde çeþitli 
etkinlikler düzenledik, düzenlemeye de devam ediyoruz. 'Yerküreye 
Saygý' projesi kapsamýnda geliþtirdiðimiz eðitim programýyla da 
çocuklarýn iklime baðlý olarak kendi yaþamlarýnda ve doðada 
gerçekleþen deðiþimleri fark etmelerini; ayný zamanda bu 
deðiþimlerin yine kendi yaþamlarýndan yola çýkarak nedenlerini ve 
sonuçlarýný tartýþmalarý, gözlemlemeleri ve çözüm önerileri üzerine 
düþünmelerini istiyoruz” dedi. Atac'ýn projenin kapsamýný 
geniþleterek çok daha fazla çocuða dokunmak istediklerini belirerek, 
yeni dönem hedeflerini þu sözlerle anlattý: “Ýlkokullarda 7.500 
çocuða ulaþmak üzere baþlattýðýmýz eðitim programýmýzý gelecek 
eðitim öðretim yýlýnda ortaokul ve lise düzeyi okullara da 
yaygýnlaþtýrarak 30 ilde 5.000 öðrenciye daha ulaþmayý planlýyoruz. 
Böylelikle toplam 12 bin 500 çocukta ve proje sonunda ise yaklaþýk 
31 bin kiþide iklim deðiþikliði konusunda farkýndalýk saðlamayý 
hedefliyoruz. Ayrýca bu illerde iklim deðiþikliði konusunda farkýndalýk 
yaratmak üzere saha çalýþmalarý da gerçekleþtireceðiz”  diyerek 
konuyla ilgili düþüncelerini yansýttýðýný bildirdi.

TEMA SÝMAV GÖNÜLLÜ SORUMLUSU PAK:

YERKÜREYE SAYGI PROJESÝYLE  
KÜRESEL MÜCADELEYE DEVAM!

 “Bu yýl 30 ilde 12.500 çocuða ulaþmayý hedefliyoruz”

Deniz Atac Gönül Pak

Haber: Þerif Erel

Simav'ýn 6 beldesinden birisi olan ilçe 
merkezine 20 kilometre uzaklýktaki 
Kuþu'da bulunan gölet çevresinde sosyal 
yapýlaþma çalýþmalarý devam ediyor.
Kuþu Belediye Baþkaný Feridun Aktay, 
bahar ve yaz dönemlerinde sadece 
Kuþu'ya deðil bölgeye ve Simav merkeze 
hitap edecek olan sosyal tesislerin 
yapýmýnýn sezona yetiþtirileceðini bildirdi.
Kuþu yakýnýndaki göletin etrafýndaki yeþil 
örtüyle tam bir uyum içinde olduðunu, 
gölet etrafýna kurulu bulunan kamelya ve 
ocak baþlarý yaný sýra Kuþu Belediyesi 
tarafýndan sosyal tesis yapýmýnýn da 

KUÞU GÖLETÝ SEZONA HAZIRLANIYOR

sonuna gelindiðini kaydeden baþkan 
Feridun Aktay, “Kuþu'nun misafirperverlik 
yönünü de herkes görmeli” dedi.
Baþkan Aktay ile birlikte yapýlan çalýþma-
larý izleyen Kuþulu emekli din görevlile-
rinden Ahmet Dumlupýnar ise, “Bu tür 
sosyal tesisleri halkýn hizmetine sunan 
ve sunacaklardan Allah razý olsun. Kuþu 
ve göletine yakýþýr güzel bir tesis inþa 
edilmiþ. Ýnsanlarýn her zaman gelip aile-
cek oturabileceði bir yer haline gelinmiþ. 
Baþkan Aktay'a emeklerinden dolayý çok 
teþekkür ederim. Ýnþallah daha devamý 
gelir” diye konuþtu. Haber: Þerif Erel

Simav Belediye Baþkaný Av. Adil 
Biçer, AK Parti Simav Ýlçe Baþkaný 
Ecz. Ahmet Kulat ile birlikte 2 il 
müdürünü Kütahya'da ziyaret ettiler. 
Ýsmail Zehir'in Ýl Saðlýk Müdürlüðünden 
ayrýlmasýyla yerine Kütahya Ýl Saðlýk 

2 ÝL MÜDÜRÜNE 2 ZÝYARET

Müdürü olarak atanan Dr. Mehmet Erþan'a 
baþarý dileðinde bulunulmasýnýn ardýndan 
Çevre Þehircilik Ýl Müdürü Ýbrahim 
Çatlatan'a da ziyarette bulunan Biçer ve 
Kulat, görüþmelerde Simav ile ilgili çeþitli 
istiþareler gerçekleþtirdiler. Haber: Kemal Yalçýn

Ýl Saðlýk Müdürü
Dr. Mehmet Erþan

Ahmet Kulat

Adil Biçer

Milliyetçi Hareket Partisinin Kütahya 
Milletvekili Ahmet Erbaþ, beklenildiði 
gibi bir günlük Simav çalýþma ziyaretini 
tamamlayarak ilçeden ayrýldý.
Simav ziyaretinde partisinin ilçe baþkaný 
Bayram Yýlmaz ve bazý yönetim kurulu 
üyeleriyle Baþdeðirmenler'de sivil toplum 
kuruluþu temsilcileriyle bir araya gelen 
milletvekili Erbaþ, ayný gün Simav Belediye 
Baþkaný Av. Adil Biçer'i de makamýnda 
ziyaret etti.
Ayný akþam partisinin Cumhuriyet 
Caddesindeki ilçe merkezinde partililerle 
bir araya gelen MHP'li Erbaþ, ülke 
sorunlarýný, Ýdlib'te verilen 34 þehit acýsýný 
ve baþlatýlan Bahar Kalkaný Harekâtýyla 
ilgili olarak açýklamalarda bulundu. Erbaþ, 
“Herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluðu 
aþmasýný bilen bir milletiz. Mevzubahis 
vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrýlýklarý 
bir tarafta býrakýrýz. Ýþte þimdi de birlik ve 

Feridun 
Aktay

Ahmet
Dumlupýnar

beraberlik içinde hareket ediyor, sabýr ve 
dayanýþma gösteriyoruz. Ülkemizin 
menfaatlerini her þeyin üstünde tutuyoruz. 
Bugün her zamankinden daha güçlü 
þekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz” diye 
konuþtu.
Erbaþ'ýn MHP'deki partililerle buluþmasý 
Türkiye'nin önceki ve son 34 þehidi için 
din görevlisi Mehmet Danacý'nýn okuduðu 
Kur'an-ý Kerim tilaveti ve yaptýrdýðý dua ile 
son buldu. Haber: Þerif Erel

Adil Biçer Ahmet Erbaþ

MHP'DE 34 ÞEHÝT ÝÇÝN 
DUA

MHP’deki buluþmada
þehitler için dua
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