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Mustafa Kemal ATATÜRK

Cumhuriyet 
devrinin 
kendi anlayýþ 
ve ahlâkýný 
taþýyan basýnýný 
yine ancak 
Cumhuriyetin 
kendisi yetiþtirir. 

Simav'ýn eðitim dünyamýzdaki tartýþmasýz yeri 
olduðunu kabul ettiðimiz Osmanbey Ýlk 
Mektep'inin býrakýn mezunlarýný okul müdürlerini 
bilenleriniz, hatýrlayanlarýnýz var mý?
Ya da Simav'ýn adýný baþarýlarla duyurmuþ Simav 
Lisesi (Cumhuriyet), Endüstri Meslek Lisesi 
yöneticilerini..
Bizlere saðlýk hizmeti sunup, hayýrseverlerimizin 
destekleriyle yapýlan ve sonraki yýllarda geliþtikçe 
geliþen ve büyüyen Simav Devlet Hastanemizin 
geçmiþten günümüze baþhekimlerinin kimler 
olduðunu hatýrlayabiliyor musunuz.?
Günümüz Simav Kaymakamý Türker Çaðatay 
Halim'den önce görev yapan kaç kaymakamý 
biliyorsunuz?
Ya da Simav'ýn Cumhuriyet Meydanýnda herkesin 
gördüðü, yanýndan geçtiði tarihi Nasuhaða 
Camisinin Ýmam Hatiplerinden kaçýný tanýyor, 
biliyor, hatýrlýyorsunuz?
***
Söylemek, dikkatinizi çekmek istediðim 
makamlardýr deðerli dostlarým.
Bugün atananlarla, seçilenlerle dolu olan 
makamlarýn tek ortak noktasý, yönetenlerin 
sürekli deðiþtiði, makamlarýn geçici olduðudur.
Bu konuya atýfta bulunan okuyucularýmdan birisi 
sosyal medya hesabýndan bir alýntýyý paylaþmýþ. 
“Kaðýt Bardak” adýný taþýyan bu alýntýyý sadece 
sizlerin deðil yerel seçim arifesinde belediye 
baþkan adaylarýndan muhtar adaylarýmýza 
varýncaya kadar tüm adaylarýn dikkatine 
sunuyorum.
Saygýlarýmla..
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30 Mart 2014 tarihinde yapýlan Yerel Seçimlerde 15 bin 820 
seçmenin geçerli oyundan 6 bin 807'sini kazanarak 38 yýllýk 
belediyeciliðine bir de Belediye Baþkaný sýfatýný ekleyen 
Simav Belediye Baþkaný Süleyman Özkan, görev süresinin 
bitimine çok az bir süre kala plaketle ödüllendirildi. 
Türkiye genelinde büyükþehir, il, ilçe ve belde belediye 
baþkanlarýnýn çalýþmalarýný, projelerini mercek altýna alarak 
yayýn yapan Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi, 2018 yýlýnda 
baþarýlý çalýþmalarýyla öne çýkan belediye baþkanlarýný Ankara 
Beypazarý'nda buluþturdu. Yaptýklarý hizmetler açýsýndan 
vatandaþlarýn telefonla oylamaya katýlarak baþarýlý bulduðu 
belediye baþkanlarýndan birisi olan Simav Belediye Baþkaný 
Süleyman Özkan da ödüllendirilen belediye baþkanlarýndan 
birisi oldu. Beypazarý'nda gerçekleþen baþarýlý belediye 
baþkanlarýnýn ödüllendirilmesi törenini yapan Anadolu Yerel 
Yönetimler Dergisi Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Oðuz, 
yerel yöneticilerin gerçekleþtirdikleri projeler baz alýnarak 
ödüllendirildiðini belirtti. Oðuz, yoðun çalýþmalarý nedeniyle 
törene katýlamayan belediye baþkanlarýna da plaketlerini 
kendilerini ziyaret ederek makamlarýnda vereceklerini söyledi. 
Buluþmaya ev sahipliði yapan Beypazarý Belediye Baþkaný 
Tuncer Kaplan, belediye baþkanlarýný ilçelerinde aðýrlamaktan 
mutluluk duyduklarýný ifade etti. Ödül töreninde ise Belediye 
Baþkaný Süleyman Özkan ile birlikte toplam 64 belediye 
baþkaný yaptýklarý proje, yatýrým ve baþarýlý hizmetlerinden 
dolayý plaketlerle ödüllendirildi. 

BAÞKAN ÖZKAN'A BÝR ÖDÜL DAHA

Simav
Belediye Baþkaný
Süleyman Özkan

Adil Biçer Ýffet Polat

31 Mart 2019 Pazar günü Türkiye genelinde 
yapýlacak olan yerel seçimler için belediye 
baþkan adaylarýnýn tanýtýmlarý partilerince ard 
arda devam ederken, AK Parti açýsýndan 
Kütahya'da haftalardýr beklenen 'Aday Tanýtým 
Töreni' adeta “Malûmun Ýlaný” olarak 
gerçekleþti. AK Parti Ýstanbul Milletvekili ve 
MKYK Üyesi Ýffet Polat'ýn, AK Parti Ýl Baþkaný 
Ali Çetinbaþ, AK Parti Kütahya Milletvekilleri 
Ahmet Tan, Ýshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler 
ile birlikte AK Parti Ýlçe Baþkanlarýnýn 
katýlýmýyla il merkezinde Kütahya merkez, 
ilçeler ve ilçelere baðlý beldelerin belediye 
baþkaný aday tanýtýmlarý gerçekleþtirildi.

Kütahya Dumlupýnar Spor Salonu'nda düzenlenen 
belediye baþkaný adaylarýnýn tanýtým toplantýsýnda 
Simav'dan Belediye Baþkaný Süleyman Özkan, AK 
Parti Ýlçe Baþkaný Ecz. Ahmet Kulat, ilçe merkezi ve 
beldelerin AK Partili belediye baþkan adaylarýyla 
bunlarýn yakýnlarý katýlýrken AK Parti Ýl Baþkaný Ali 

Çetinbaþ programýn açýlýþ konuþmasýný yapan isim 
oldu. 31 Mart yerel seçimlerinden de zaferle 
çýkacaklarýný söyleyerek sözlerine baþlayan Çetinbaþ, 
"Bizi bir arada tutan, hangi ilçemizde kimin belediye 
baþkan adayý veya belediye il genel meclis üyesi 
olacaðý hususu deðildir. Sizi ve bizi topyekun 
hepimizi böyle bir kýþ gününde, büyük bir enerji ile 
böyle bir salonda toplayan, sevgisi gönüllerimizden 
taþan Recep Tayyip Erdoðan sevgisidir. Sizlerden 
beklentimiz, sizlerden umudumuz, geleceðe dair 
inþallah böyledir" dedi.
AK Parti Belediye Baþkaný Aday Tanýtým Töreninin 
onur konuðu olan AK Parti MKYK üyesi ve Ýstanbul 
Milletvekili Ýffet Polat da AK Parti belediyeciliðinin 
temelinin 1994 yýlýnda cumhurbaþkaný Recep Tayyip 
Erdoðan'ýn Ýstanbul belediye baþkaný olarak 
seçilmesi ile baþladýðýný dile getirerek, “31 Mart 
seçimlerine giderken AK Parti belediyecilik anlayýþý 
kendisini yenileyecek ve güncelleyerek yoluna 
devam edecektir. Bu seçimlerin bir diðer önemli 
noktasý ise Cumhurbaþkanlýðý hükümet sisteminde 
ilk kez yerel seçimleri gerçekleþtirecek olmamýzdýr" 
ifadelerini kullandý.
AK Parti Kütahya Belediye Baþkan adayý Ahmet Sami 
Kutlu ise seçilmesi halinde yapacaðý çalýþmalarý 
anlattýðý, programa katýlan 

Belediye Baþkaný Aday 
Tanýtýmlarýyla 
ilgili ilk açýklamalarý  
Baþkan Kulat ile 
Baþkan Adayý Biçer yaptý.

AK PARTÝ’DE MALUMUN ÝLANI..

AV. ADÝL BÝÇER 
BELEDÝYE BAÞKAN ADAYI

Devamý sayfa 2’de

Ahmet Kulat Adil Biçer
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KAÐIT BARDAK
Eski bir bakandan bir konferansta konuþma 
yapmasý istenmiþti.
Elinde kaðýt kahve bardaðý ile kürsüye çýktý ve 
konuþmasýna baþladý. 
Ama kafasýnýn baþka yerde olduðu sanki 
anlaþýlýyordu.
Daha bir iki cümle söylemiþ iken durdu, kahve 
bardaðýndan bir yudum aldý ve sonra bir süre 
bardaðý kaldýrýp baktý.
Derin bir nefes aldý ve;
“Biliyor musunuz ne düþünüyorum?" diye sordu,
"Bu konferansta geçen yýl da, hem de ayný 
kürsüde konuþmuþtum.
Tek bir fark vardý; o zaman hala bakanlýk görevim 
sürüyordu. 
Buraya gelirken bana business class bileti 
alýnmýþtý, hava alanýnda beni bir limuzin ve eskort 
araba bekliyordu.
Beni önce bir otele götürmüþlerdi. 
Otel müdürü beni otelin kapýsýnda karþýlamýþ ve 
kral dairesine çýkarmýþtý.
Ertesi sabah lobide benim odadan iniþimi 
bekleyen bir heyet vardý. 
Beni yine ayný limuzinle bu salona getirmiþlerdi.
Özel bir kapýdan içeri almýþlardý. 
Çok þýk bir bekleme odasýnda konferansý 
beklerken porselen bir kapta kahve ikram 
etmiþlerdi.
Sonra da beni salona aldýlar ve en ön sýrada 
ayrýlan yerime geçmiþtim.
Eski bakan derin bir nefes aldý, 
seyircilere gülerek bir süre baktý ve devam etti 
"Fakat bu yýl karþýnýzda bir bakan olarak 
bulunmuyorum." bir an durdu ve sonra;
"Dün buraya kendi ödediðim uçak bileti ile uçtum. 
Beni hava alanýnda kimse karþýlamadý. 
Otele taksi ile geldim. 
Kendi odama kendim çýktým.
Bu sabah buraya otelden yine taksi ile geldim.
Kapýdan girerken güvenlikten geçtim, hüviyetimi 
alýp listede olduðuma emin olmadan salona 
almadýlar bile.
Sonra da bulabildiðim yerde oturdum.
Caným kahve istedi ve görevliye sordum ; 
bana dýþarýda kahve makinesi olduðunu söyledi.
Ben de çýktým ve þu gördüðünüz kaðýt bardaða 
kahveyi kendim doldurdum." 
Seyirci gülmeye baþlamýþtý.
"Sanýyorum geçen yýl porselen bardak bana 
sunulmamýþtý. 
Makamýma sunulmuþtu.
Benim asýl bardaðým iþte bu." 
Konuþmanýn bu noktasýnda gülüp alkýþlayan 
seyircilere kahve bardaðýný kaldýrýp gösterdi. 
Alkýþlar bitince de þunlarý söyledi;
"Size verebileceðim en iyi ders bu iþte. 
Bütün o övgüler, hizmetler, avantajlar rütbeniz, 
rolünüz, makamýnýz içindir. 
Size ait deðildir.
Ve bir gün makamýnýzý görevinizi bitirdiðinizde 
porselen bardaðýnýzý halefinize verirler.
Çünkü aslýnda layýk olduðunuz hep kaðýt 
bardaktýr... (Alýntý)
(Aktarýmýn için teþekkürler Sayýn Þeref Kazcýoðlu)

Sayfa 1’den devam

AK PARTÝ’DE MALUMUN ÝLANI..

AV. ADÝL BÝÇER BELEDÝYE BAÞKAN ADAYI
AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, Ýshak Gazel ve 
Ceyda Çetin Erenler de birer konuþma yaparak seçimlerin 
önemine iþaret etmesinin ardýndan AK Parti MKYK üyesi ve 
Ýstanbul Milletvekili Ýffet Polat, AK Parti Kütahya, ilçe ve 
belediye baþkan adaylarýný sýrasýyla sahneye davet ederek tek 
tek tanýttý.
Yapýlan açýklamaya göre haftalardýr Simav'da önemli bir 
sorunun cevabý da verilmiþ oldu. Özellikle AK Parti 
çevrelerinin açýklanmasýný beklediði, AK Parti Simav Ýlçe 
Baþkaný görevini sürdürürken genel merkez tarafýndan istifasý 
istenen isim olan Av. Adil Biçer AK Parti Simav'ýn Belediye 
Baþkaný Adayý olarak duyurulurken Kütahya'nýn Altýntaþ ilçesi 
için Arif Teke, Aslanapa için Muammer Özer, Çavdarhisar için 
Halil Baþer, Domaniç için Yurdagül Bakkal, Dumlupýnar için 
Þemsettin Akaðaç, Emet için Hüseyin Doðan, Gediz için 
Muharrem Akçadurak, Hisarcýk için Fatih Çalýþkan, Pazarlar 
için Bilal Demirci, Þaphane için Rasim Daþhan ve Tavþanlý için 
de Mustafa Güler aday gösterildi.
Her ilçenin belediye baþkan adayý açýklanmasýnýn hemen 
ardýndan ilçeye baðlý belde belediye baþkanlarýnýn açýklanmasý 
da ayný toplantýda gerçekleþtirildi. Buna göre Kütahya'nýn en 
fazla beldeye sahip ilçesi olan Simav'da 6 belde için þu isimler 
açýklandý: Akdað Yakup Oran, Naþa Ýbrahim Yavuz, Güney 
Halil Ýbrahim Ýlhan, Çitgöl Güray Güner, Kuþu Feridun Aktay, 
Demirciköy Cahit Onar.
AK Parti Kütahya Belediye Baþkanlarý Tanýtým Toplantýsýnýn 
ardýndan ilk açýklamasýný yapan AK Parti Simav'ýn Belediye 
Baþkan Adayý Av. Adil Biçer; “Halkýmýzýn teveccühü, 
teþkilatýmýzýn temayülü, Genel Merkezimizin deðerlendirmeleri 
ve Genel Baþkanýmýz, Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip 
Erdoðan'ýn tensipleriyle AK Parti Simav Belediye Baþkan Adayý 
olarak görevlendirilmiþ bulunmaktayým. Allah'ýn inayeti, 
teþkilatýmýn ve halkýmýzýn destek ve dualarýyla Simav'ýmýza ve 
tüm halkýmýza hizmet için bütün enerjimle çalýþacaðým. 
Rabbim utandýrmasýn. Her þey Simav için” ifadesinde 
bulundu.
Ayný konuyla ilgili olarak ikinci açýklama ise AK Parti Simav 
Ýlçe Baþkaný Ecz. Ahmet Kulat tarafýndan yapýldý. Kulat, 
“Kütahya'da yapýlan aday tanýtým programýmýzda Simav ve 6 
beldemizin Belediye Baþkan adaylarýnýn tanýtýmý Simav'dan da 
desteklenen yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Ýnþallah ilçe 
merkezimiz ve 6 beldemiz için 7 tane adayýmýz 31 Mart 2019 
Seçimlerinden baþarýyla çýkacaklar ve Simav'ýmý için hizmet 
yarýþýna gireceklerdir. Aday adaylýðý sürecinde rekabet 
hukukunu ve ahlakýný muhafaza ederek dostane bir mücadele 
içerisinde olan Simav'ýmýzýn tüm belediye baþkaný aday ve 
aday adaylarýna da ayrýca teþekkür ediyorum. Rabbim 
yardýmcýmýz olsun, Rabbim bizleri hayýrlý ve güzel hizmetlere 
vesile kýlsýn” dedi. Haber: Kemal Yalçýn-Þerif Erel

Sayfa 1’den devam

Feridun Aktay
“Kuþu”

Ýffet
Polat

Ýbrahim Yavuz
“Naþa”

Yakup Oran
“Akdað”

Güray Güner
“Çitgöl”

Halil Ýbrahim
Ýlhan

“Güney”

Cahit Onar
“Demirciköy”
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2018 Yýlý Teknik Destek Programý bulunan faaliyetlerin baþvuru müteakip gönderilecektir. Matbu paydaþlarýmýza teþekkür ederiz” 
2. Dönem kapsamýnda deðerlendirme sahiplerinin herhangi bir yazýlý teblið belgelerin gerçeðe aykýrý yahut denildi. Desteklenmeye hak kazanan 
yapan Zafer Kalkýnma Ajansý, beklemeksizin 31.1.2019 (Perþembe) KAYS'ta yer alan bilgi ve belgelerden 34 proje arasýnda Kütahya'dan 
Kütahya'da 9 projeye destek verecek. tarihi, saat 17.00'ye kadar aþaðýda farklý olmasý ya da belgelerin belirtilen Kütahya Ýl Özel Ýdaresi'nde Stratejik 

2018 Yýlý Teknik Destek Programý listelenen belgeleri matbu olarak Ajans son teslim tarihine kadar sunulmamasý Plan Eðitimi, Kütahya KENSOP Enerji 
2. Dönem (KAYS 6. Dönem) Genel Sekreterliðine ya da il Yatýrým durumlarýnda baþvuru sahibi sözleþme Verimliliði, Kütahya Robot Akademi, 
kapsamýnda Zafer Kalkýnma Ajansýna Destek Ofislerine sunmalarý imzalama hakkýný kaybedecektir. 2018 Saðlýk Turizmi Eðitimi, Kamuda 
Kütahya, Manisa, Uþak ve gerekmektedir; Teknik Destek Talep Yýlý Teknik Destek Programý baþvuruya Stratejik Yönetim ve Planlama Eðitimi, 
Afyonkarahisar'dan toplam 48 adet Formu, Destekleyici belgelerin asýllarý kapanmýþ olup yeni bir Teknik Destek Gediz'de Projemi Yazýp 
faaliyet baþvurusu yapýldý. veya onaylý suretleri, Matbu Belge Programý ilan edilene kadar faaliyet Yönetebiliyorum, Çözüm Odaklý Koçluk 

Baþvurularý deðerlendir ZEKA, 34 Taahhütnamesi. kabulü yapýlmayacaktýr. Baþarýlý olan ve Mentörlük Eðitmen Eðitimi, 
adet faaliyet baþarýlý bularak Sözleþme davetleri, yukarýda yer faaliyet sahiplerini tebrik eder, Kütahya Excel'de Ýlerliyor ve 
destekleneceðini bildirerek, “Baþarýlý alan belgelerin Ajansa sunulmasýný programa ilgi gösteren tüm Çavdarhisar Robotik Kodlama yer aldý. 

Domaniç'e baðlý Soðucak köyünde, 
yakýndaki bir çiftlikten dereye hayvansal ve 
kimyasal atýk býrakýldýðý, bunun da çevre ve 
canlýlara zarar verdiði ileri sürüldü.

Soðucak köyü muhtarý Niyazi 
Karakuþ, yaptýðý açýklamada, köyün içinden 
geçen ve “balýklý dere” olarak bilinen 
dereye, yakýndaki bir çiftlikten atýk 
boþaltýldýðýný iddia etti.

Daha önce þikâyetin ardýndan 
iþletmeye ceza uygulandýðýný ancak buna 
raðmen dereye zaman zaman yine atýk 
boþaltýldýðýný savunan Karakuþ, þöyle 
konuþtu:

“Geçen yýl yine bu olay olmuþtu. 
Basýnla paylaþtýktan sonra kesildi. Þimdi 
ayný dönemde yine baþladý. Balýklar 
türemeye baþlamýþtý yine canlý kalmadý 
derede. Bu kiþin arakasý saðlam galiba 
halkýn ve hayvanlarýn saðlýðý ile oynuyor. Bir 
istihbaratý var ki Çevre Bakanlýðýndan 
geldiklerinde dereden bu pislik akmýyor. 
Onlar gittiðinde dereye pisliði salýyor. Biz 
bunu yapan çiftlik sahibinden þikâyetçiyiz. 
Burada herkesin saðlýðý ile oynuyor. Burada 
hayvancýlýk yapan arkadaþlar, kuzularý bu 
sene hep telef oldu. Burada artýk balýk, 
kurbaða hiçbir þey yaþamýyor. Köyde 
yaþayan vatandaþlarýmýz bu durumdan çok 
þikâyetçiler.”

34 PROJENÝN 9’U KÜTAHYA’DAN

SOÐUCAK KÖYÜ DERESÝNÝ YÝNE KÝRLETTÝLER
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Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüðü'nce 2018 yýlý içinde Keleþ, Tavþanlý Sosyal Hizmet Merkezi Düzenli çalýþmanýn ve ekip ruhunun 
Müdürlüðü'nün 2018 yýlý genel sunulan hizmetlerin deðerlendirilmesi Müdür V. Havva Ceylan, Gediz Sosyal öneminden söz edilen toplantýda, 
deðerlendirme toplantýsý Kütahya amacý ile toplantý düzenlendi. Ýl Hizmet Merkezi Müdürü Güner Yiðit, hizmetlerin daha iyi sunulabilmesi 
Aile, Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Ýl Müdürü Ömer Turan baþkanlýðýndaki Simav Sosyal Hizmet Merkezi Müdür için yeni plan ve programlar üzerine 
Müdürü Ömer Turan Baþkanlýðýnda toplantýya Ýl Müdür Yardýmcýsý Fatma V. Bilge Sapmaz ve Gediz Sosyal konuþuldu. Yeni hizmet yýlýnýn yüksek 
yapýldý. Uz ve Halil Gök, Kütahya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüðü'nde görev bir motivasyonla gerçekleþmesi  

Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Hizmet Merkezi Müdür V. Hüseyin yapan birim sorumlularý katýldý. temennisi ile toplantý son buldu. 

iletiþim kurabilme, liderlik etme ve oyunlaþtýrma 
tekniðiyle ders anlatabilme yöntemlerinin 
aktarýlabilmesi için çalýþmalar yapýlacaðýný ve proje 
sonunda eðitimcilerin eðitimi konusunda önemli 
büyüklükte veri elde edileceðini ifade etti. Öðr. Gör. 
Dr. Figen Karaferye ile Öðr. Gör. Berrin Demir de 
projenin uluslararasý bir çalýþma olacaðýný dile 
getirerek, DPÜ'nün çaða uygun eðitim öðretim 
yöntemlerini benimseyen ve öðrencilerine aktaran 
öncü üniversitelerden biri olmasý için proje 
kapsamýnda yapýlacak çalýþmalarý Rektör Gören'e 
aktardýlar. Ayrýca proje konusu çerçevesinde 
üniversitenin koordinatörlüðünü yapacaðý projelerin 
de geliþtirilmeye çalýþýldýðýný ifade eden temsilciler, 
özellikle Prof. Dr. Kaan Erarslan, Prof. Dr. Kürþat 
Yýlmaz, Dr. Öðr. Üyesi Serkan Arýk ve Öðr. Gör. Ulaþ 
Yabanova ile birlikte çalýþmalarýný sürdürdüklerini 
belirttiler.
2023 EÐÝTÝM VÝZYONU ÝLE UYUÞAN BÝR PROJE
Projeden duyduðu memnuniyeti ifade eden Prof. Dr. 
Remzi Gören ise, geçtiðimiz günlerde Kütahya'da 
düzenlenen ve Milli Eðitim Bakaný Prof. Dr. Ziya 
Selçuk'un 2023 Eðitim Vizyonu'nda açýkladýðý hedef 
ve yöntemlerin bu projede de yer aldýðýna iþaret 
etti.
'YAÞAYACAKLARI ÇAÐIN GEREKLÝLÝKLERÝYLE 
YETÝÞTÝRMELÝYÝZ'
Tüm dünyanýn büyük bir dijitalleþme sürecinin 
içinde olduðuna iþaret eden Gören, “Gece gündüz 
çalýþan insansýz fabrikalar ve robotlarla yapýlan 
ameliyatlar çok uzak bir gelecekte deðil. Çaðýn 
gereklerini uygulayamazsak, önümüzdeki yýl 
üniversite kapýsýndan girecek olan bir öðrenci 
2024'te mezun olduðu gün belki de iþsizlik 
sorunuyla karþýlaþacak.
 Biz öðrencilerimizi yaþadýðýmýz çaðýn deðil, 
yaþayacaklarý çaðýn gereklilikleriyle yetiþtirmeliyiz. 
Bu yüzden önümüzdeki bu projenin çýktýlarý 
maddiyattan ve uluslararasýlaþmaktan çok daha 
öte” dedi.

MÜDÜR TURAN’DAN DEÐERLENDÝRME

Kütahya Dumlupýnar Üniversitesi yükseköðretimin birlikte Polonya, Ýzlanda, Kenya, 
yükseköðretimin çaðdaþlaþmasýna katkýda Gürcistan, Romanya, Ýtalya ve 
çaðdaþlaþmasýna katkýda bulunulacak projeye iliþkin Endonezya'da bulunan 
bulunacak dev bir projeye ayrýntýlarý aktarmak üzere üniversitelerin yer aldýðý bu 
baþlamak için gün sayýyor. Kütahya Dumlupýnar Üniversitesi projede öðretim üyelerinin çaðýn 
Kütahya Dumlupýnar Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'i gereklerine uygun olarak 
Üniversitesinin ortak olarak yer ziyaret eden Mühendislik akademik beceri ve 
aldýðý MOCAT Projesi için geri Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. yeterliliklerinin arttýrýlmasý 
sayým baþladý. Yürütücülüðünü Oktay Þahbaz, Yabancý Diller amaçlanýyor. 2018 yýlýnýn 
Polonya'da bulunan WSB Poznan Yüksekokulu öðretim elemaný baþlarýndan itibaren çalýþmalarý 
Banking School'un üstlendiði, Öðr. Gör. Dr. Figen Karaferye ve yapýlan projeyle ilgili ayrýca 
Polonya Ulusal Ajansý Akademik Dýþ Ýliþkiler Koordinatörlüðü kurumumuzun da katkýlarýyla bir 
Deðiþim Birimi'nce yapýlan personeli Öðr. Gör. Berrin Demir, akademik öðretme modeli 
Akademik Öðretmenlerin Çaðdaþ Gören'le Rektörlük makamýnda geliþtirilecek” dedi. “Teknolojik 
Yeterlilikleri (MOCAT) Projesi'nde bir araya geldiler. geliþmelerin hýzla ilerlediði 
öðretim üyelerinin metodolojik, AKADEMÝK ÖÐRETME MODELÝ dünyada eðitimcilerimizin ve 
çok kültürlülük ve öðretme GELÝÞTÝRÝLECEK anlattýklarý ders içeriklerinin de 
yetilerinin, çevrimiçi ve karma Yaklaþýk 390 bin Euroluk bir çaða uygun olabilmesi 
öðrenme modülleri aracýlýðýyla bütçeye sahip olan bu proje gerekiyor” diyen Doç. Dr. 
geliþtirilmesi hedefleniyor. hakkýnda bilgi veren Doç. Dr. Þahbaz, proje kapsamýnda 
Geliþtirilecek olan yöntemler, Oktay Þahbaz, “Kütahya eðitimcilere yeni ders anlatma 
araçlar ve materyallerle Dumlupýnar Üniversitesiyle teknikeri, yeni kuþakla etkili 
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Kýþ Boyunca Bu Besinleri Tüketin Hasta Olmayýn!
Havalarýn soðumasýyla beraber; nezle, halsizlik, yorgunluk gibi belirtiler hemen 
hemen herkeste görülüyor. Çevresel etkiler; stres, mevsimsel deðiþiklikler, düzensiz 
ve yetersiz beslenme gibi etkenlerle baðýþýklýk sistemi zayýflýyor, vücut hastalýklara 
açýk hale geliyor. Bu dönemde doðru gýdalarý uygun miktarlarda tüketmek hastalýk 
riskini en aza indiriyor. Memorial Ataþehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden 
Dyt Gözde Serin, baðýþýklýk sistemini güçlendiren gýdalar hakkýnda bilgi verdi.
Baðýþýklýk sistemini koru zinde kal
Baðýþýklýk sistemi vücudu mikroplara, bakterilere ve virüslere karþý koruyan en önemli 
savunmadýr. Hastalýklara yakalanmamak için saðlýklý beslenme, düzenli egzersiz, 
yeterli uyku ve stresten uzak durabilmek çok önemlidir. Aþýrý alkol tüketimi, sigara 
kullanýmý, çok yaðlý beslenme, hava kirliliði gibi birçok etken, “serbest radikal” denilen 
maddelerin oluþmasýna sebep olmaktadýr. Bu maddeler hücre içine girer ve 
hücrelerde hasara neden olarak kalp ve damar hastalýklarý, kanser, diyabet, grip, 
nezle gibi rahatsýzlýklara zemin hazýrlar.
Yediðimiz birçok besinde bulunan antioksidanlar ise bu serbest radikalleri etkisiz hale 
getirip, baðýþýklýk sistemini güçlendirmektedir. Güçlü bir baðýþýklýk sistemi, gündelik 
hayatta zinde kalmayý saðlamaktadýr.
Bu beyazlarý sýk tüketin!
Soðan ve Sarýmsak: Sarýmsak, halk arasýnda doðal antibiyotik olarak anýlmaktadýr. 
Ona bu özelliði veren ise içeriðinde bulunan, kükürtlü bir bileþik olan allisindir. Soðan 
ve sarýmsak çok iyi birer antioksidan kaynaðýdýr ve kansere karþý koruma özelliðine 
sahiptir. Kötü kolesterolü ( Ldl ) düþürüp, iyi kolesterolü ( Hdl ) yükseltmektedir. Ýdrar 
söktürücü özelliði olan soðan, vücuttaki ödemin atýmýna yardýmcý olmaktadýr. 
Sarýmsak, antibakteriyel özelliði sayesinde vücudu enfeksiyonlara karþý da 
korumaktadýr. Ýngiltere’de yapýlan araþtýrmalar; 12 hafta boyunca plasebo ve 
sarýmsak özütü verilen 146 kiþiden, sarýmsak alanlarýn üçte iki oranýnda soðuk 
algýnlýðý riskinin düþtüðünü göstermektedir. Bununla birlikte haftada altý diþten fazla 
sarýmsak yiyenlerde % 30 daha düþük kolorektal kanser oraný ve% 50 daha az mide 
kanseri oraný olduðu saptanmýþtýr.
Mantar: Sadece hayvansal gýdalarda bulunan B12 vitamininin ve yine D vitamininin 
doðal olarak bulunduðu nadir besinlerden biridir. Mantarda kanserden koruyan ve 
baðýþýklýðý kuvvetlendiren antioksidan olarak da kabul edilen selenyum minerali bolca 
bulunmaktadýr. Ayrýca C vitamini, fosfor, potasyum ve bakýrdan zengin olup vitamin 
ve mineral içeriði açýsýndan çok zengin olduðu görülmektedir. Bu da mantarýn; 
baðýþýklýk sistemini kuvvetlendirmede, kalp saðlýðýný korumada, bazý kanser türlerini 
önlemede etkin rol oynamasýný saðlamaktadýr. Yüzyýllardýr, insanlar saðlýklý bir 
baðýþýklýk sistemi için mantar tüketmektedir. Araþtýrmalar, mantarlarýn beyaz kan 

hücrelerinin üretimini ve aktivitesini artýrdýðýný göstermektedir.
Probiyotik desteði çok önemli
Yoðurt: Probiyotikler veya yoðurtta bulunan "Canlý aktif kültürler", baðýrsak ve 
baðýrsak yollarýný hastalýklara neden olan mikroplardan uzak tutan saðlýklý 
bakterilerdir. Ek formda olsalar da, Avusturya Viyana Üniversitesi'nde yapýlan 
bir araþtýrma, günlük 200 gram yoðurt tüketilmesinin baðýþýklýðýn artýrýlmasýnda 
etkili olduðunu ortaya koymaktadýr.
Kefir: Probiyotik özelliði ile ilgili yapýlan çalýþmalar, saðlýklý baðýrsaðýn saðlýklý 
birey anlamýna geldiðini kanýtlamýþtýr. Bundan dolayý günde 1 su bardaðý kefir 
mutlaka tüketilmesi önerilmektedir. Bir bardakta günlük A vitamini ihtiyacýnýn 
%10’ununu, kalsiyum ihtiyacýnýn %30’unu ve C vitamini ihtiyacýnýn %4’ünü 
almak mümkündür. Kefirde bulunan B12, B1, biotin ve K vitaminleri genel 
saðlýða katkýda bulunur. Kalsiyum ve magnezyum içeriði yüksek olduðu için 
kemik saðlýðýný korumakta ve kemik kaybýný önlemeye yardýmcý olmaktadýr. 
Kefir ev ortamýnda rahatlýkla yapýlabilmektedir. Yarým litre pastörize günlük süte 
bir tatlý kaþýðý kefir mayasý eklenip karanlýk bir odada 24 saat muhafaza edilir. 
Süre dolunca kefir hazýr olmaktadýr. Süzgeç yardýmýyla maya kefirden ayrýlýp 
tekrar kullanýlabilmektedir. Doðru koþullarda saklanýrsa ömrü uzun olmaktadýr.
Antioksidan ve C vitamininden zengin meyveler tüketin
Nar: Kýþ aylarýnýn vazgeçilmez meyvelerinden biri olan nar, tam bir antioksidan 
deposudur. Baðýþýklýk sistemini güçlendirerek birçok hastalýktan vücudumuzu 
korumaktadýr. Yapýlan araþtýrmalar narýn anti-tümör etkisi olduðunu bu nedenle 
kansere karþý koruyucu olduðunu göstermektedir. Hazýrlanan diyet listesi 
içerisinde nar tüketimine yer vermek, sýk baþvurulan bir yöntemdir. Bunun 
dýþýnda kalp damar saðlýðýnýn korunmasýnda da büyük rol oynayan nar, günlük 
olarak tüketebileceðiniz meyvelerin baþýnda gelmelidir. 1 porsiyon meyve, 1/ 2 
küçük boy nara denk gelmektedir.
Turunçgiller: Çoðu kiþi soðuk algýnlýðý sonrasýnda C vitamini alýr. Çünkü 
baðýþýklýk sisteminizin oluþmasýna yardýmcý olmaktadýr. C vitamininin beyaz 
kan hücrelerinin üretimini çoðalttýðý düþünülmektedir. Bunlar enfeksiyonlarla 
savaþmanýn anahtarýdýr. Greyfurt, portakal, mandalina, limon, misket limonunu 
doðru miktarlarda tüketmek önemlidir. Vücut bunu üretmediðinden veya 
depolamadýðýndan, saðlýðýnýz için günlük C vitamini gerekir. Hemen hemen 
tüm narenciye, C vitamini bakýmýndan zengindir. Aralarýndan seçim 
yapabileceðiniz çok çeþitli seçenekler ile bu vitaminin herhangi bir öðüne 
sýkýþtýrýlmasý kolaydýr.
Bu gýdalar serbest radikallerin oluþmasýný önlüyor hücreleri koruyor
Zencefil: B3, B6 vitaminlerini ve demir, kalsiyum,fosfor, sodyum, potasyum, 
magnezyum minerallerini içermektedir. Modern ve geleneksel týp bu besini ve 
baharatýný sýkça kullanmaktadýr. Zengin içeriðiyle birçok hastalýða iyi gelen 
zencefil, baðýþýklýk sistemini güçlendirmekte ve vücudu hastalýklara karþý 
dirençli hale getirmektedir. Son araþtýrmalarýna göre zencefil kronik aðrýnýn 
azalmasýna ve kolesterol düþürücü özelliklere sahip olabilmektedir.
Zerdaçal:Diðer adý Hint safraný olan zerdeçal, zencefilgiller ailesinden baþka bir 
besindir. Aktif maddesi curcumindir. Bol miktarda A ve E vitamini içermektedir 
ayrýca demir, manganez B6 vitamini, potasyum ve bakýr bakýmýnda oldukça 
zengindir. 
Bu parlak sarý, acý baharat, yýllardýr hem osteoartrit hem de romatoid artrit 
tedavisinde anti-inflamatuar olarak kullanýlmaktadýr. Ayrýca, araþtýrmalar, 
zerdeçalýn ayýrt edici rengini veren yüksek curcumin konsantrasyonlarýnýn 
egzersize baðlý kas hasarýný azaltmaya yardýmcý olduðunu göstermektedir. 
Serbest radikallerin oluþmasýna engel olmakta ve hücreleri korumaktadýr.
Çinko eksikliði enfeksiyona neden olabilir
Çay: Dünyada ve ülkemizde çay toplumsal anlamda önemli yere sahiptir. Çayýn 
etkili maddesi tein olup, içeriðinde polifenol bulunmaktadýr. Bilimsel bir 
araþtýrma sonucunda; 2 hafta boyunca günde 5 fincan siyah çay içen 
insanlarýn, plasebo sýcak içecek içenlere kýyasla kanlarýnda 10 kat daha fazla 
virüsle savaþan interferona sahip olduklarý görülmüþtür.

Dünya üzerinde hangi ülkelerin ne  Veriler 2019 yýlýnýn Ocak ayýný deðinilen listede, Türkiye'nin en haber adetleri belli oldu. Geçtiðimiz 
kadar güvenli olduðu belli olurken, baz alýrken, dünyanýn en güvenli ülkesi güvenli þehrinin yine Eskiþehir olduðu yýlý kapsayan yazýlý basýn 
Türkiye'nin 59,62'lik güven endeksiyle yüzde 86,74 oranla Katar olarak gözlendi. Eskiþehir'den sonra incelemesinde, suç oranlarý ve 
49'uncu sýrada yer aldýðý görüldü. belirlendi. Türkiye'den yer alan diðer þehirler ise; güvenlik baþlýklarý altýnda 401 bin 350 

PRNet'in Numbeo verilerinden ve  Katar'ý yüzde 86,27 oranla Bursa, Ýzmir, Ankara ve Ýstanbul haberin yansýma bulduðu görüldü. 
medya yansýmalarýndan derlediði Japonya takip ederken, yüzde 83,68 olarak kaydedildi. Medyaya yansýyan haber baþlýklarý 
bilgilere göre, Türkiye'nin 59,62'lik oranla Birleþik Arap Emirlikleri'nin PRNet ve Ajans Press'in incelendiðinde ise en çok hýrsýzlýk, 
güven endeksiyle 49'uncu sýrada yer üçüncü sýrada yer aldýðý saptandý. gerçekleþtirdiði medya incelemesinde, taciz, kaza ve yaralama haberlerinin 
aldýðý görüldü. Dünyanýn en güvenli þehirlerine de konuyla ilgili yazýlý basýna yansýyan konuþulduðu görüldü.

DÜNYANIN EN GÜVENLÝ ÜLKELERÝ BELLÝ OLDU
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Demirciören Köyü yakýnlarýnda yolcu treni idaresindeki iþ makinasýna çarptý. Kazada kepçe 
kontrolsüz hemzemin geçitte kepçeye çarptý. operatörü olay yerinde hayatýný kaybederken, 
Kepçe operatörü olay yerinde ölürken bir makinist E.Y. hafif þekilde yaralanarak ambulans 
makinist yaralandý. ile DPÜ Evliya Çelebi Eðitim ve Araþtýrma 

Kaza Demirciören köyü yakýnlarýnda Hastanesi acil servisine götürüldü. Trende 
meydana geldi. E.Y. ve A.A. idaresindeki 72610 bulunan 38 yolcu servislerle tren garýna 
sefer sayýlý Kütahya-Balýkesir yolcu treni götürülürken operatörün cenazesi cumhuriyet 
Demirciören köyü yakýnýnda bulunan hemzemin savcýsýnýn incelemesinin ardýndan hastane 
geçitten geçmek isteyen Ýbrahim Atalay (40) morguna götürüldü.

TREN KEPÇEYE ÇARPTI  
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HAC ve UMRE MALZEMELERÝ

Seccade Çeþitleri

Yazma, 

Eþarp ve 

Þal Çeþitleri

Ýhram,

Esans, 

Kýna ve 

Sürme Çeþitleri 

Ferace

Pardüsü ve

Elbise Çeþitleri

Dini Kitaplar

MEVLANAMEVLANA

23/60

AYDIN

OSGB

TEL: 0.274 513 72 72 - 0.545 802 12 04
Fatih Mh. Yeni Cami Cd. Süleyman Sami Sk. No: 20/1 SÝMAV/KÜTAHYA

AYDIN
ÝÞ GÜVENLÝÐÝ VE ÝÞ SAÐLIÐI HÝZMETLERÝ

TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ
BÝZÝM ÝÞÝMÝZ...

Ýþyeri Hekimliði hizmetleri
Ýþ Güvenliði hizmetleri
ÝSG ve Eðitim danýþmanlýk hizmetleri
Týbbi Laboratuvar hizmetleri
Ýþe giriþ ve periyodik muayene raporlarý
Aðýr ve tehlikeli iþlerde çalýþabilir raporlarý
Ýþyerinde rahatsýz olan iþçilerin muayene 

ve reçetelerinin yazýlmasý

Ýþyeri risk analizi
Ýþyeri acil eylem planý
Çok sayýda uzman iþyeri doktoru ve

 iþ güvenliði uzmaný ile 

HÝZMETÝNÝZDEYÝZ...

"Atatürk, Dinlenmek Için Gittigi Istanbul’daki Florya 
Köskünden, Yaninda Yalnizca Soförü ile 
Küçükçekmece’ye dogru giderken Tarlasinda Sabanla 
Çift Süren Bir Çiftçi Görür. Çiftçinin Sabaninda Kosulu 
Olan Öküzün Yaninda, Kosulu Bir de Merkep Vardir. 
Soförüne;
— Arabayi Durdur, Der.
Arabadan Iner. Tarlaya Dogru yürür. Çiftçi Kendisine 
Dogru Geleni Görmüstür. Sabaninda Kosulu Olan 
Öküzü ve Merkebi Durdurur. Atatürk, Yanina Gelince,
— Kolay Gelsin Aga, der.
— Sagolasin Bey! Hosgeldin.
— Hosbulduk Aga. Yoldan Geçerken Dikkatimi Çekti. 
Öküzün Yanina Merkep Kosmussun. Hiç Öküzün 
Yanina Merkep Kosulur mu? Bunlar Denk Degil.
Köylünün Cani Sikkindir. Biraz da Alinmistir. Bezgin 
Bir Ses Tonuyla,
— Merkeple Öküzün Yan Yana Kosulmayacagini 
Bilmiyom mu Saniyon Bey. Sen Bunu Bana mi 
Söylüyon?
— Kime Söylemeliyim Aga?
— Sen Bunu Git Vergi Memuruna Söyle.
— Vergi Memuruna mi?
— He ya! Bu Sene Ürünüm Kit Oldu. Vergi Borcumu 
Ödeyemedim. Dört Gün Önce Vergi Memurlari 
Öküzün Esini “Vergi Borcunu Karsilar” Diyerek Alip 
götürdüler. Sattilar. Benim Öküzün Esi Sizin Gibi 

Beylerin Sofrasina Et, Sucuk Oldu Bey.
Atatürk, Çok Sinirlenmistir. Aliskanligi Geregi Kizdigi 
Zaman Kaslarini Çatmaktadir. Onun Bu Halini Gören 
Köylü,
— Bana Niye Kas Çatiyon Bey. Yalan Söyledigimi mi 
Saniyon? Sana Ne Söylediysem Hepsi Dogru. Ben 
Küçükçekmece Köyündenim.Muhtara Sor Istersen.
Atatürk,
— Neden Kaymakam Bey’e Gidip Durumu Anlatmadin 
Aga?
— Gittim Bey.
Köylü Duraksamistir. Bunu Anlayan Atatürk, Devam 
Eder.
— Kaymakam ne dedi?
— Git borcunu öde, dedi.
— Sen de Vali Bey’in yanina gitseydin.
Köylü Atatürk’ü bir müddet süzer. Atatürk, 
konusmadan dinlemektedir. Köylü konusmaya devam 
eder.
— Sen hiç Vali’nin yanina gitmemissin bey. Halindan 
belli oluyor.
— Halimden belli mi oluyor?
— He ya! Hem gitseydin bilirdin.
— Neyi bilirdim?
— Kapidaki Jandirmalarin adami içeri koymadigini, 
bey.
Atatürk,
— Basvekil Ismet Pasa’ya telgraf çekip, durumunu 
niye izah etmedin?, diye sorar.
Köylü gülümseyerek,
— Insani güldürme bey. Basvekilin kulagi sagir, 
duymaz diyola, der.
Atatürk, kizmistir.
— Peki! Gazi Pasa’ya niye telgraf çekmedin?,diye 
sorar.
— O’nunda bir gözü kör, görmez diyola. Hem, sen 
zenginsin. Tomofilin bile var. Bunlari heç duymadin 
mi?
Atatürk, cüzdanindan elli lira çikarir.
— Bunu kabul et aga. Öküzün yanina bir es alirsin, 
der.
Elleri titreyen köylünün, elini sıkar. Yanından ayrılır. 
Hızlı adımlarla arabasına dogru yürür. Florya kösküne 
döner. Basbakan Ismet Pasa’ya su telgrafi çeker.
—“ Derhal Heyeti Vekileyi (Bakanlar Kurulu’nu) topla, 
Istanbul’a gel.”

Basbakan baskanliginda Bakanlar Kurulu Florya 
kösküne gelirler. Atatürk, soförünü köylüyü alip 
gelmesi için yollamistir. Arabanin içinde sira sira 
dizilmis Jandarmalarin arasindan Florya Kösküne 
gelen köylü “Eyvah ben ne yaptim” diye için için 
dövünmektedir. Kendisini kapida karsilayan sik giyimli 
bir beyefendi nazik bir sesle “ beni takip edin efendim” 
deyince içi biraz ferahlasa da çok korkmustur. Adami 
takip ederek büyük bir toplanti salonuna girerler. 
Salon kalabaliktir. Ortada büyük bir masa, etrafinda 
sandalyelere oturmus sik giyimli insanlar ile ayakta 
duran iki kisi daha vardir. Gözleri karamis, ayaklari 
bedenini tasimakta zorlanmaktadir. Heyecandan kalbi 
firlayacak gibidir. Tanidik bir ses duyar.
— Hosgeldin aga. Gel yerin burada.
Diyen Atatürk, sag tarafinda, yaninda ayirdigi bos 
sandalyeyi eliyle isaret etmektedir. Köylü, zorlanarak 
yürür ve yigilircasina sandalyeye oturur. Durumunu 
anlayan Atatürk,
— Sakin ol aga. Korkacak hiç bir sey yok.
— Sagol bey! Sagol.
Köylünün soluklanmasini ve rahatlamasini bekleyen 
Atatürk, bir müddet sonra,
— Seni buraya niye çagirdim biliyor musun aga?
— Hayir bey, bilmiyom.
— Dün bana anlattiklarini, bu gün burada anlatmani 
istiyorum. Ama; bir tek kelimesini dahi atlamadan, 
eksiksiz olarak anlatmani istiyorum. Haydi basla, seni 
dinliyoruz.
Köylü basindan geçenleri bir bir anlatir. Daha önce 
söylediklerinin eksik olanlarini Atatürk, tamamlar. 
Köylünün konusmasi bitince Atatürk, masada 
oturanlari tek tek tanitir. Kendisinin de Gazi oldugunu 
söyler. Sonra ayaga kalkar. Elini masaya sertçe 
vurarak, öfkeli bir sesle;
— Beyler, ben çiftçinin kosumluk hayvanini sattiran 
kanun istemiyorum. Ben çiftçinin tohumluk bugdayini 
sattiran kanun istemiyorum. Ben çiftçinin tarim aletini, 
sagimlik hayvanini sattiran kanun istemiyorum. 
Ankara’ya dönecek ve bu isi hemen halledeceksiniz.
Bu olaydan sonra asagidaki kanun bir gecede 
hazirlanip yasalastirilmistir.
Icra Iflas Kanunu Madde 82/4.: Borçlu çiftçi ise, 
kendisinin ve ailesinin geçimi için zorunlu olan arazi 
ve çift hayvanlari ve nakil vasitalari ve diger teferruati 
ve tarim aletleri haczedilemez...”

ATATÜRK

ANILARI
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Kütahya merkez ve ilçelerinde geçtiðimiz hafta Salý günü 
yaðmaya baþlayan etkili kar nedeniyle Kütahya Ýl Özel 
Ýdaresi ve ilçelerdeki Ýlçe Özel Ýdare ekipleri, kar nedeniyle 
kapanan tüm yollarýn trafiðe açýlýþýný baþarýyla gerçekleþtirdi.
Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman baþkanlýðýnda kýþ öncesi 
yapýlan eylem planý doðrultusunda önce il genelinde kapanan 
yaklaþýk 500 köyün yolu açýlýrken ardýndan da tüm köylerle il ve 
ilçe merkezlerine baðlantýlar daha saðlýklý hale getirildi.
Simav Ýlçe Özel Ýdare Müdürlüðü'ne baðlý ekip ve iþ makinelerinin 
de görev aldýðý kar yaðýþý nedeniyle kapanan köy yollarýný açma 
çalýþmalarýnda Kütahya genelinde 69 iþ makinesi ve 209 
personelin görev yaptýðý öðrenilirken bu çalýþmalarda 21 servis 
aracýnýn da hizmet verdiði bildirildi. Haber: Þerif Erel

ÝL ÖZEL 
ÝDARE'DE 
DURMAK 

YOK!

Eynal Kaplýcalarýnda gerçekleþen vedada 
Temmuz 2018'den Aralýk 2018'e kadar 6 
aylýk süre ile hizmet veren 45 geçici 
personele hitap eden Belediye Baþkaný 
Süleyman Özkan, “6 ay boyunca 
belediyemize baðlý çalýþarak aslýnda 
halkýmýza hizmet verdiniz. Bu süre içinde 
hizmetlerinizden dolayý þahsým ve 
belediyemiz adýna sizlere teþekkür ediyorum. 
Ýnþallah baþka ÝÞKUR programlarýnda tekrar 
bir arada oluruz. Ben varsa hakkýmý helal 
ediyorum, sizler de haklarýnýzý helal ediniz. 
Hepinize saðlýklý ve mutlu günler diliyorum” 
dedi.
Sosyal hayatýn en önemli unsurunun bir iþte 
çalýþmak olduðunu bununla birlikte Simav'da 
önemli bir iþsizlik yaþandýðýný da kaydeden 
baþkan Özkan, “Artýk günümüzde hayat 
daha da zorlaþtý, aðýrlaþtý. Hatta aileden bir 
kiþinin kazancý bile geçinmek için yetmez 
hale geldi. Bu nedenle sizlere yeni iþ 

Belediye Baþkaný Süleyman Özkan, 
Toplum Yararýna Program çerçevesinde 
ÝÞKUR Kütahya Ýl Müdürlüðü'ne baðlý 
olarak Simav Belediyesinde çevre 
temizliði ile park ve bahçelerin 
bakýmýnda görev yapan geçici 
personelleri kahvaltýda buluþturarak 
onlara verdikleri hizmetlerden dolayý 
teþekkür ve veda etti.

olanaklarý temenni ediyor, þehrimizin yatýrým 
ve üretime açýk iþ adamlarýnýn bu alanda 
sesinizi duymasýný istiyorum” dedi.
Ýþ hayatýnda Simav Belediyesinin önemli bir 
yeri olduðunu, Belediyeye gelmeden bir 
baþka belediyede 5 yýl hizmet verip bunun 
üzerine 33 yýl da Simav Belediyesinde görev 
yaptýðýný hatýrlatan baþkan Özkan, “Allah 
bana yýllardýr hizmet verdiðim halkýmýza ve 
belediyemize 5 yýl belediye baþkaný olarak 
hizmet verme fýrsatý sundu. Ben de bu 
hizmet fýrsatýný en iyi þekilde yerine 
getirdiðime inanýyorum. Bu nedenle bana 
belediye baþkaný kapýlarýný açan deðerli 
halkýmýza ve partimizin ileri gelenlerine 
teþekkür ediyorum” ifadesinde bulundu. 

BAÞKAN'DAN HEM TEÞEKKüR HEM VEDA

Belediye Baþkaný
Süleyman Özkan

Haber: Kemal Yalçýn

Kimisinin otantik bir 
ortamda çay keyfi, kimisinin 
ziyafete dönüþtüreceði tost 
isteði, kimisinin çay-kahve 
keyfi yanýnda kestane 
kebabý, kimisinin de 'Kýþ 
Kahvesi' havasýný teneffüs 
etmek için olmazsa olmazý 
olan Büfeterya, þimdi de 
eðitim dünyasýnda yeni bir 
farkýndalýða imza atýyor.
7'den 70'e herkesin akýllý 
telefonlarla meþgul olup yanýnda 
þarj cihazýný eksik etmediði 
günümüzde bir insanýn tek baþýna 
baþarabileceði en güzel etkinliðin 
kitap okumak olduðu gerçeðini 
karneleri alarak 15 günlük bir 
tatile giren geleceðimizin teminatý 
çocuklarýmýza ifade etmeye 
çalýþan  ve öðrencilere seslenen 
Büfeterya'nýn güzel yürekli ailesi 
Ayþe-Hakký Arslan; “Yarýyýl tatili 
boyunca okuduðunuz kitaplarýn 
özetini kendi el yazýnýz ile 
getirin,Büfeterya'dan ücretsiz 
tostunuzu alýn. Hem karnýnýz, 
hem ruhunuz doysun” çaðrýsýyla 
bir ilke imza atýyor.
Baþlattýklarý kampanyayla ilgili 
olarak umut dolu olduklarýný 
gazetemize anlatan Ayþe- Hakký 
Arslan çifti, “Çocuklarýmýzýn hem 
kitap okuma alýþkanlýklarýný 
kazanmasýný, hem akýllý 
telefonlarýn kiþiyi büyüleyen 
dünyasýndan uzak kalmasýný, 
hem okuyarak bilgi daðarcýðýný 
geniþletmesini, hem de 
okuduðundan anladýðýný yazarak 
kendine göre özgüven oluþturup 
anladýðýný anlatabilme yeteneði 
kazanmasýný istedik. Ücretsiz tost 
ise iþin gülümseyen yönü. Aslýnda 
kapýmýz gönlümüz gibi her zaman 
herkese açýk” dediler. 

Haber: Kemal Yalçýn

BÜFETERYA'DAN 
EÐÝTÝME DESTEK

Yoðun kar yaðýþlarýyla zor 
günler yaþayan Simav ve 
yakýn çevresi kýþ 
yangýnlarýyla önemli 
kayýplar yaþýyor. 
Kuþu'da meydana gelen ev 
yangýnýnýn hemen ardýndan 
Kalkan Köyünde yaþanan konut 
yangýný ve yangýnda hayatýný 
kaybeden anne Havva Ýþlek ile 
engelli oðlu Halil Ýþlek'in 
cenazelerinin topraða verildiði 
geçtiðimiz Pazar günü bu kez 
Simav ilçe merkezine 22 
kilometre uzaklýktaki 
Karacahisar köyünde akþam 
saat 22.30 sularýnda çýkan 
yangýnda bir ev kullanýlamaz 
hale geldi.

KARACAHÝSAR'DA DA YANGIN

“KIÞ YANGINLARI” DEVAM EDÝYOR

Alýnan bilgiye göre, Ýzmir'de 
ikamet eden Neþet Coþkun'a ait 
evde henüz nedeni 
belirlenemeyen bir nedenle 
yangýn çýktý. Dumanlarý 
görenlerin jandarma ve itfaiye 
ekiplerine haber vermesinden 
sonra köyde bulunan yangýn 
tankeri ile yangýna ilk 
müdahale yapýldý. Rüzgârýn 
etkisiyle kýsa sürede büyüyen 
yangýna Kuþu, Simav ve 
Pazarlar Belediyesi itfaiyeleri ile 
müdahale edildi. Kýsa sürede 
söndürülen yangýnda can kaybý 
yaþanmazken bina kullanýlamaz 
hale gelerek maddi hasar 
oluþtu. Jandarma olayla ilgili 
soruþturma baþlattý.
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