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Mustafa Kemal ATATÜRK

Bana 
        Göre

Mustafa ArýgümüþDOST VE DOSTLUK

Devamý sayfa 2’de

Sanatsýz 

kalan 

bir milletin 

hayat 

damarlarýndan 

biri 

kopmuþ 

demektir.

Türkiye; yavaþ yavaþ ateþi düþen Ýran-ABD, 

Türkiye-Suriye ve Türkiye-Libya meselelerinden 

sýyrýlýp Kanal Ýstanbul projesiyle yatýp kalkarken, 

ülkede önemli bir konunun öne çýktýðýný 

söyleyemeyiz.

Simav'da da durum farklý deðil, sanki üzerimize 

yaðan karlarýn soðukluðu bizleri uyuþturmuþ, 

dondurmuþ gibi.

Herkes günlük hayatýný en monoton bir þekilde 

yaþarken sömestri tatilinden midir nedir ilçede 

öðrencilerin olmayýþýndan sessizlik hakim.

Yazacak çok þeyler var ama gelin bu hareketsiz 

yaþamda okuduðumda etkilendiðim “Dost ve 

Dostluk” adlý makaleyi sizlerle de paylaþayým.

***

DOST VE DOSTLUK

Genç adamýn biri, babasýna her gün dermiþ; 

'Benim de dostlarým var, sendeki dost gibi' 

Baba, itiraz eder, 

"Olmaz öyle çok dost, hakikisi belki bir, belki iki. 

Fazlasýný bulamazsýn gerçek, hakiki..."

Devam eder durur konuþma... Aralarýnda baþlar bir 

tartýþma, 

Karar verirler bir sýnava, 

Dostun hakikisini anlamaya... 

Bir akþam bir koyun keserler, 

Ve koyarlar çuvala. 

Baba der ki oðluna, 

'Hadi al bu çuvalý, þimdi götür dostuna'. 

Çuvaldan kanlar damlamakta, 

Sanki öldürmüþler de bir adamý, koymuþlar çuvala.

Dýþardan böyle sanýlmakta. 

***

Simav'ýn eðitim ve öðretim hayatýna 2018-2019 dönemi 
baþýnda katýlan Þeref Koleji, 2020-2021 eðitim ve öðretim 
dönemi için hazýrlýklarýna “Bursluluk Sýnavý” ile baþlýyor.
Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý olarak eðitim ve öðretim veren özel 
eðitim ve öðretim kurumlarý, gelecek yýlla ilgili hazýrlýklarýna baþladý. 
Yurt genelinde bir çok özel kolejler gibi Simav Þeref Koleji de 
yapacaðý Bursluluk Sýnavlarýyla öðrenci alacaðýný duyurdu.
22 ve 23 Þubat 2020 günlerinde Muradýnlar Mahallesindeki Þeref 
Koleji sýnýflarýnda yapýlacak bursluluk sýnavýna iliþkin gazetemize 
bilgi veren Þeref Koleji Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmet Kazcýoðlu, 
2020-2021 eðitim ve öðretim döneminde 5,6, 7 ve 8.sýnýflarý 
okuyacak öðrencilerin yapýlacak Bursluluk Sýnavlarýna 
katýldýklarýnda %100'e kadar varan oranlarda eðitim ve öðretim 
bursu kazanabileceklerini anlattý. Kazcýoðlu, “Bursluluk Sýnavýmýza 
katýlmak isteyen deðerli öðrenciler, gerekli baþvurularýný 
www.serefkoleji.com adresine yapacaklardýr. Bununla ilgili broþür 
daðýtýmýmýzý okullar yarýyýl tatiline girmeden ilkokullarýn son 
sýnýflarýyla ortaokullara daðýttýk” diyerek sözlerini tamamladý. 

ÞEREF KOLEJÝNDEN “BURSLULUK SINAVI”

Ýsmet Kazcýoðlu

Haber: Þerif Erel

Simav Ziraat Odasý Baþkaný Kadir 
Bütüner kýsa bir süre önce Kütahya 
merkez ve 12 ilçesinde hizmet veren 
Ziraat Odalarý olarak Ankara ziyareti 
gerçekleþtirdiklerini hatýrlattý. Türkiye 
Ziraat Odalarý Birliði Genel Baþkaný 
Þemsi Bayraktar'ýn yaptýðý organize ile 
81 ilin ve bu illerle birlikte ilçelerinde 
hizmet veren Ziraat Odalarý 
baþkanlarýnýn eþ zamanlý olarak 
Ankara'da buluþtuðunu ve her ilin 
Ziraat Odalarý baþkanlarýnýn kendi 
illerinin her partiden Meclis'teki 
milletvekillerine çiftçilerin kredi 
faizlerinin düþürülmesi, borçlarýn 
ertelenmesi, tarýmdaki elektrik 
fiyatlarýnýn makul seviyeye çekilmesi 
için dosya sunduðunu anlattý.
ÇÝFTÇÝ SORUNLARINI 780 
ZÝRAAT ODASI ANKARA'YA 
TAÞIDI..
Ziraat Odasý Simav Þubesinde 
gazetemize özel açýklamada bulunan 
baþkan Bütüner, “Eþ zamanlý bir 
þekilde Türkiye'nin 780 Ziraat Odasý 
baþkanlarý olarak millet vekillerle 
görüþmek o gün Meclis'in de güncel 

ÇÝFTÇÝLERÝN ZÝRAAT ODASI VE TARIM KREDÝYE OLAN BORÇLARINA YAPILANDIRMA

Simav Ziraat Odasý Baþkaný

Kadir Bütüner

Simav Ziraat Odasý 

Baþkaný Kadir 

Bütüner, çiftçilerin 

Tarým Kredi 

Kooperatiflerine ve 

bankalara olan kredi 

borçlarýnýn düþük 

faizli kredi ve borç 

ertelemesi ve tarým 

sektöründe kullanýlan 

elektrik fiyatlarýnýn 

düþürülmesine iliþkin 

olarak Ankara 

ziyaretlerinin ilk 

olumlu sonucu 

verdiðini müjdeledi.

konusu oldu. Ortak bir konuda 
milletvekilleriyle buluþmak da etkisini 
gösterdi” dedi.
ÇÝFTÇÝ BORÇTAN KURTULURSA 
TÜRKÝYE KALKINIR..
Türkiye'nin tarým sektöründe önemli 
sorunlarýn her yýl artarak devam ettiðini, 
borç yükü her yýl aðýrlaþan çiftçinin yine 
her geçen yýl küçülmeyi sürdürdüðünü ve 
sonuç olarak ihraç ürünlerinden fazla 
ithal ürünlü bir sürecin devam ettiðine 
dikkat çeken Bütüner, “Kendi kendine 
yeten, ürettiðiyle kendi kendini doyuran 
ülke olmak çok gerilerde kaldý. Bu 
durumdan ülkemizin kurtulmasý ancak 
çiftçinin kalkýnmasýyla olur. Bunun için ilk 
þart da çiftçinin borçtan kurtulmasýdýr. 
Ziraat Odalarý olarak mücadelemiz, ses ve 
sonuç getiren Ankara ziyaretimiz bunun 
içindir” açýklamasýnda bulundu.
ÇÝFTÇÝ BORÇLARINA 60 AYA KADAR 
DÜÞÜK FAÝZLÝ YAPILANDIRMA..
Ankara ziyaretinde partisinin genel 
merkezinde görevli olan Ceyda Çetin 
Erenler ve partisinin görevlisi olarak 
Ankara dýþýnda bulunan Kütahya 
Milletvekili Dr. Ali Fazýl Kasap Devamý 2’de
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Sayfa 1’den devam

Delikanlý sýrtlar çuvalý, gider en iyi 

bildiði dostuna, çalar kapýyý. 

O dost, bakar ki bir çuvala hem de 

kanlý, kapatýr hýzla kapýyý 

delikanlýnýn suratýna, Almaz içeri 

arkadaþýný, 

Böylece tek tek dolaþýr delikanlý, 

kendince tanýdýðý, sevdiði dostlarýný. 

Ne çare, hepsinde de sonuç aynýdýr. 

Evlat geriye döner. 

Ama içten yýkýlýr... 

Babasýna dönerek; 'haklýymýþsýn 

baba' der. 

Dost yokmuþ bu dünyada ne sana, 

ne de bana. 

Baba 'hayýr evlat 'der, benim bir 

dostum var bildiðim. 

Hadi, çuvalý al da bir kerede git ona. 

Genç adam, çuvalý sýrtlar tekrar. 

Alnýndan ter, çuvaldan kanlar 

damlar... 

Gider, baba dostuna. Kabul görür, 

sevinir. O dost, delikanlýyý alýr 

hemen içeri. Geçerler arka bahçeye. 

Bir çukur kazarlar birlikte, çuvaldaki 

koyunu gömerler adam diye.

Üzerine de serpiþtirirler toprak.

Belli olmasýn diye dikerler 

sarýmsak... 

***

Genç adam gelir babasýna; 

'Baba, iþte dost buymuþ' diye 

konuþunca, 

Babasý; 'daha erken, o belli olmaz 

daha. Sen yarýn git O'na, çýkart bir 

kavga, Atacaksýn iki tokat, hiç 

çekinmeden ona, iþte o zaman 

anlaþýlacak, dostun hakikisi. Sonra 

gel olanlarý anlat bana...' 

Genç adam, aynen yapar babasýnýn 

dediðini.

Maksadý anlamaktýr dostun 

hakikisini, babasýnýn dostuna 

istemeden basar iki tokadý! 

Der ki tokadý yiyen dost; 

'Git de söyle babana, biz satmayýz 

sarýmsak tarlasýný böyle iki tokada'! 

Sevilecek biri olmadýðýn zamanlarda 

bile seni sevmeli... 

Sarýlacak biri olmadýðýn zamanlarda 

bile sana sarýlmalý... 

Dayanýlmaz olduðun zamanlarda 

bile sana dayanmalý... 

Dost dediðin fanatik olmalý; 

Bütün dünya seni üzdüðünde sana 

moral vermeli. 

Güzel haberler aldýðýnda seninle 

dans etmeli.

Ve aðladýðýnda ise seninle 

aðlamalý... 

Ama hepsinden daha çok; 

Dost matematiksel olmalý; 

Sevinci çarpmalý... 

Üzüntüyü bölmeli... 

Geçmiþi çýkarmalý... 

Yarýný toplamalý... 

Kalbinin derinliklerindeki ihtiyacý 

hesaplamalý... 

Ve her zaman bütün parçalardan 

daha büyük olmalý... 

Ýþi bitince seni bir tarafa atmamalý...

Bana 
        Göre

Mustafa Arýgümüþ

DOST VE 
DOSTLUK

ÇÝFTÇÝLERÝN ZÝRAAT ODASI VE TARIM KREDÝYE OLAN BORÇLARINA YAPILANDIRMA
dýþýnda Kütahya 
Milletvekilleri Ahmet Tan, 
Ýshak Gazel ve Ahmet 
Erbaþ ile görüþme fýrsatý 
bulduklarýný, her Kütahya 
Milletvekili için isteklerin 
yazýlý olduðu dosyalarý 
sunduklarýný ifade eden 
Bütüner, “Sunduðumuz bu 
dosyalarla ilgili olarak 
Kütahya Milletvekillerimiz 
gibi Türkiye Ziraat Odalarý 
Birliði Genel Baþkaný Sayýn 
Þemsi Bayraktar da 
taleplerimizin takipçisi 
oldu. Ve sonuç olara 
'Düþük Faizli Kredi ve Borç 
Erteleme' hakkýnda Resmi 
Gazete'de yayýnlanan 
Cumhurbaþkanlýðý kararý 
ile 2020, 2021 ve 2022 
yýllarýna ait afet yaþayan 
çiftçilerimizin vadesi gelen 
ana borçlarý zarar gördüðü 
oranlar dikkate alýnarak 
Ziraat Bankasý ve Tarým 
Kredi Kooperatiflerinin cari 
faizleri üzerinden 
ertelemede yüzde 25, 
taksitlendirmede yüzde 20 
oranýnda indirim yapýlmak 
suretiyle ertelenme ve 5 
yýla kadar taksitlendirme 
saðlanacak” dedi.
ÇÝFTÇÝLERÝMÝZ ADINA 
HERKESE TEÞEKKÜR..
Türkiye Ziraat Odalarý 
Birliði'nin konuyla ilgili 

olarak 20 Ocak 2020 tarih ve 09 sayýlý genelgesinde 
açýklanan bu karar yaný sýra Hazine ve Maliye 
Bakaný Sayýn Berat Albayrak tarafýndan Ziraat 
Bankasýnýn çiftçilere uyguladýðý borç yapýlanmasý 
hakkýnda da sevindirici kararýn yer aldýðýný belirten 
Bütüner, “Yapýlan açýklamaya göre çeþitli nedenlerle 
tarýmsal kredi borcunu ödeyemeyen çiftçilerin canlý 
kredi hesaplarýnda olan borçlarý yýllýk yüzde 9 oraný 
ile 5 yýla (60 ay) kadar yapýlandýrýlacak. 
Çiftçilerimizin biraz olsun yüzünü güldürecek bu 
yeni geliþmeden dolayý Hazine ve Maliye Bakaný 
Sayýn Berat Albayrak'a, Kütahya Milletvekillerimiz 
Ahmet Tan, Ýshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Ali 
Fazýl Kasap ve Ahmet Erbaþ ile her zaman Türk 
çiftçisinin yanýnda olduðunu gösteren Türkiye Ziraat 
Odalarý Birliði Genel Baþkaný Sayýn Þemsi 
Bayraktar'a Simav Ziraat Odasý Yönetimi ve Simavlý 
çiftçiler adýna teþekkür ederim” diyerek sözlerini 
tamamladý.

Sayfa 1’den devam

Kütahya Milletvekili
Ahmet Tan’ýn Makamý

Kütahya Milletvekili
Ahmet Erbaþ’ýn Makamý

Kütahya Milletvekili
Ýshak Gazel’in Makamý

Türkiye Ziraat Odalarý Birliði
Genel Merkezi

Haber: Kemal Yalçýn
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) belirten Erbaþ, 2019 yýlýnda Kütahya'dadýr. Yine Kütahya'da da katýlýmcýlar tarafýndan beðeni ile 
Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaþ, baþlattýklarý Kütahya Seni Bekliyor dünyanýn ilk toplu sözleþmesi izlendi.
Almanya'nýn Stuttgart þehrinde Projesi ile çok fazla yol kat ettiklerini yapýlmýþtýr; dünyanýn ilk çini müzesi GÜRAL PREMÝER'E  STANDINA 
düzenlenen fuarda konuþma yaparak, söyledi. Kütahya'dadýr; dünyadaki en saðlam ZÝYARET 
'Kütahya Seni Bekliyor' projesi ÝLKLERÝN ÞEHRÝ KÜTAHYA amazon ahitlerinden bir tanesi hala Milletvekili Erbaþ, yaptýðý 
kapsamýnda katýlýmcýlara Kütahya'yý Kütahya'nýn ilkler þehri Kütahya'da sergilenmektedir. Bizans konuþma sonrasýnda TÜRSAB heyeti 
tanýttý. olduðuna vurgu yapan Milletvekili döneminde piskoposluk merkezi olarak ile birlikte fuarda yer alan Kütahyalý iþ 

Erbaþ, TÜRSAB'ýn organize Erbaþ; “Dünyanýn ilk borsasý bilinen Kütahya, 72 burcu ile adamý Ýsmet Güral ve Ailesine ait olan 
ettiði CMT 2020 Fuarý'nda katýlýmcýlara Kütahya'dadýr; dünyada ayakta kalmýþ Türkiye'de en fazla burcu olan ikinci Gural Premier Otelleri'nin standýný da 
seslenerek Kütahya'nýn kültür ve en saðlam Zeus tapýnaðý kaleye sahiptir” diyerek bilinmeyen ziyaret etti. Stant yetkilileri ile sohbet 
turizm tarihini anlattý. Kütahya'nýn Kütahya'dadýr; Türkiye'de ve dünyada tarihi güzellikleri anlattý. Erbaþ'ýn eden Vekil Erbaþ, çalýþmalarýndan 
birçok güzelliðe sahip olmasýna baþka yerde olmayan bitiþik nizamla konuþmasý sýrasýnda fonda verilen dolayý kendilerine teþekkür ederek 
raðmen tanýtýmda eksik kaldýðýný yapýlmýþ antik tiyatro ve stadyum 'Kütahya Seni Bekliyor' tanýtým videosu alandan ayrýldý.

MÝLLETVEKÝLÝ ERBAÞ, KÜTAHYA ÝÇÝN ALMANYA'DA

TARTIÞMA KANLI BÝTTÝ

Kütahya'da iki kiþi arasýnda açtý. Olayda Ýskender Y. Göðsünden, Kadir Y. ise olayýn ardýndan kullandýðý tüfeðin kardeþi Ýsmail 
çýkan silahlý kavgada bir kiþi Kadir Y. bacaklarýndan yaralandý. sýðýndýðý kardeþinin evinde bulundu. G.'de olduðunu tespit ederek evinin 
göðsünden bir kiþide bacaklarýndan Ýhbar üzerine olay yerine saðlýk Sokaklarýn dar ve karlý olmasý önüne gittiðinde Ýsmail G. kapýya 
yaralanarak hastaneye kaldýrýldý. ekipleri ile çok sayýda polis ekibi nedeniyle ambulans giremeyince gelen polislere tüfekle ateþ açtý. 

Olay gece saatlerinde Ýstiklal sevk edildi. Ýlk olarak yerde yatan yaralý Kadir Y.'yi bir yakýný sýrtýna Ateþe karþýlýk polis memurlarý 
Mahallesi Karakaþ sokak üzerinde Ýskender G. saðlýk ekipleri tarafýndan alarak ambulansa kadar taþýdý. Kadir þüpheliye teslim olmasýný söyleyerek 
meydana geldi. Kadir Y. ve Ýskender müdahalesi yapýldýktan sonra Y.'de olay yerinde yapýlan ilk havaya uyarý ateþi açmasýnýn 
G. arasýnda tartýþma çýkarken, ambulansla Kütahya Saðlýk Bilimleri müdahalenin ardýndan hastaneye ardýndan Ýsmail G. tüfeði yola atýp 
tartýþmanýn kavgaya dönüþmesi ile Üniversitesi Evliya Çelebi Eðitim ve kaldýrýldý. Yaralýlarýn hastanelere yaya olarak kaçmak isterken 
iki taraf yanlarýnda getirdikleri Araþtýrma Hastanesi acil servisine götürülmesinin ardýndan suç aleti yakalanarak gözaltýna alýndý. Olayla 
pompalý tüfeklerle birbirlerine ateþ götürüldü. tüfekleri arayan polis Ýskender G.'nin ilgili soruþturma baþlatýldý.
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Çið etlerdeki parazit tehlikesine dikkat çeken Prof. Dr. Nazmiye Altýntaþ, "Etli 
çið köfte yemekten kaçýnmalýyýz. Özellikle salam, sucuk, sosis tüketenler 
yeni yapýlmýþlarý 3-7 gün arasý beklettikten sonra tüketmelidir" ifadelerini 
kullandý.

ETLER 50 DERECENÝN ÜZERÝNDE PÝÞÝRÝLMELÝ

Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. 
Dr. Nazmiye Altýntaþ, sýðýr etinin iyi piþmiþ olmasýna özen gösterilmesi 

Çið KÖFTE ÇÝÐ MÝ OLMALI?

gerektiðini belirterek, "Etli çið köfte yemekten kaçýnmalýyýz. Özellikle salam, 
sucuk, sosis tüketenler yeni yapýlmýþlarý 3-7 gün arasý beklettikten sonra 
tüketmelidir. Sýðýr etlerini nasýl yerseniz yiyin ama iyi piþirin. 50 derecenin 
üzerinde piþmelidir" dedi.

Prof. Dr. Altýntaþ, hiç piþmeden çið köfte þeklinde tüketilen ya da az piþirilen 
etlerden aðýz yoluyla alýnan tenyalarýn baðýrsaklara yerleþip eriþkinleri 
meydana getirdiðini dile getirdi ve ekledi;

‘ÇÝÐ ET YA DA AZ PÝÞMÝÞ ET SORUN YARATIR’

"Parazit hastalýklarýnýn bir özelliði vardýr. Kimi hastalarda hiç belirti vermeyebilir 
kimilerinde ise sindirim sistemiyle ilgili sorunlar ortaya çýkabilir. Karýn aðrýsý, 
bulantý kusma, ishal ya da kabýzlýk gibi belirtiler çýkar. Sinir sistemine ait 
belirtiler ortaya çýkabilir. Ýnsanlarda sinirlilik hali olabilir. Özellikle üçlü belirti 
dikkat çeker. Bunlar iþtahta artma, iþtahta azalma ya da iþtahta sapýtma olarak 
adlandýrýlýr. Ýþtahta sapýtma daha çok çocuklarda görülür. Farklý yiyeceklere 
karþý ilgi duyarlar. Örneðin toprak yeme alýþkanlýðý kazanabilirler. Çocuklarýnýn 
yemek yediðini ancak bir türlü kilo alamadýðýný söyleyen anneler de parazit 
hastalýðýndan þüphelenebilir" diye konuþtu.

Parazit hastalýklarýnýn etin çið olmasýndan kaynaklandýðýný ve yeteri kadar 
piþmiþ ette bir risk olmadýðýný ifade eden Prof. Dr. Altýntaþ, þunlarý söyledi:
‘ÇÝÐ KÖFTEYE ET KOYMAYIN’

"Eskiden toplumumuzda çið köfte alýþkanlýðý daha fazlaydý. Þimdi ise etli çið 
köfteler dýþarýda satýlmasa da evde yapýlýyor. Çið köfte bu parazitlerin yavrularý 
yani larvalarýnýn bulunduðu sýðýr etiyle yapýlacak olursa bu insanlara 
bulaþabilir. Etli çið köfte yemekten kaçýnmalýyýz. Özellikle salam, sucuk, sosis 
tüketenler yeni yapýlmýþlarý 3-7 gün arasý beklettikten sonra tüketmelidir. Sýðýr 
etlerini nasýl yerseniz yiyin ama iyi piþirin. 50 derecenin üzerinde piþmelidir.”



Simav ýn Sesi
,

24 OCAK 2020 Sayfa 5

SAHÝBÝ :
SORUMLU  :YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ

MUHABÝRLER:
SAYFA EDÝTÖRÜ:

    HABER WEB EDÝTÖRÜ: Kemal YALÇIN - ÝSTÝHBARAT ÞEFÝ: Þerif EREL 

BASKI :
MERKEZ: 

Mehmet Adil TURGUT
Zekeriya TÜRKEL
Þerif EREL - Kemal YALÇIN
Ýsmail YALÇIN
 
30 Aðustos Cad. No. 5  - SÝMAV 
MAT OFSET TESÝSLERÝ 30 Aðustos Cad. No. 5 Tel. 513 54 22 - SÝMAV

Gazetemizde yayýnlanan tüm yazýlarýn yasal sorumluluðu yazarýna aittir. 
Gazetemize gönderilen yada bizzat verilen yazý ve resimlerin 

yayýnlanmasý ve geriye iade edilmesi  zorunluluðu yoktur.

ÝLAN TARÝFESÝ

Özel Ylanlar ve Reklamlar Pazarly?a Tabidir
Fiyatlara KDV Dahil De?ildir.

YURT ÝÇÝ   : 360 TL (Yýllýk) - SÝMAV  : 30 TL (Aylýk-Adrese Teslim)

YURT DIÞI : 75 € Euro (Yýllýk)

ZÝRAAT BANKASI SÝMAV ÞB. -H.NO: 

Simav ýn Sesi, Kuruluþ:21 Eylül 1999
Kurucusu:Kamil Muþtu

(27 Ekim 1961)

Dernek Kongre : 300 TL
Resmi Ýlan (Cm) : 15.00 TL
A.Þ. Gen. Kurul/sonuç  : Pazarlýða tabi
Koop. Oda kongre : 350 TL
Zayi : 35 TL

TR.860001000180319993575001

*YEREL SÜRELÝ YAYINDIR*

simavinsesi2010@hotmail.com

Önemli gün, hafta ve konularla ilgili olarak gazetemize köþe yazýsý 
gönderen köþe yazarlarýmýz ücret almadan yazýlarýný yazmaktadýr.

www.simavinsesigazetesi.com

Sosyal medya uygulamalarý ile ilgili uygulamalarý ile ilgili 2019 Ekim milyar kullanýcý ile Wechat bilgilere göre geçen yýl sosyal medya 
2019 Ekim verileri açýklanýrken, dünya verileri açýklandý. Böylelikle dünya uygulamasýnýn yerleþtiði görüldü. ile alakalý basýna 137 bin 258 haber 

WHATSAPP 7 BÝN 515 BASIN genelindeki en popüler mobil genelindeki en popüler mobil yansýdýðý tespit edildi. Sadece 
HABERÝNE KONU OLDUmesajlaþma uygulamasýnýn WhatsApp mesajlaþma uygulamasýnýn WhatsApp WhatsApp uygulamasýnýn basýnda 

Medya takibinin öncü kurumu olduðu görüldü. Böylelikle 1,6 milyar olduðu görülürken, 1,6 milyar konuþulma sayýsý ise 7 bin 515 olarak 
Ajans Press, sosyal medya ile alakalý insanýn WhatsApp kullanýcý olduðu kullanýcýsýnýn olduðu kaydedildi. Ýkinci kayýtlara geçti. Haber içerikleri 
basýna yansýyan haber adetlerini saptandý. sýraya yerleþen uygulama ise 1,3 incelendiðinde WhatsApp 
inceledi. Ajans Press ve ITS Medya'nýn Ajans Press'in, Statista verilerinden milyar kullanýcý ile Facebook uygulamasýnýn ülkemizde de popüler 
dijital basýn arþivinden derlediði elde ettiði bilgilere göre, sosyal medya Messenger olurken, üçüncü sýraya 1,1 olarak kullanýldýðý görüldü. 

EN POPÜLER MOBÝL MESAJLAÞMA UYGULAMASI WHATSAPP OLDU

Zenit Madencilik San. Tic. A. Þ. tarafýndan; Kütahya Ýli, Simav Ýlçesi, 
civarýnda bulunan Örencik, Daðardý, Kavaklý, Evciler Köyü,  RN:70484, 
RN:59770, RN:12743, RN: 72400 Ruhsat Numaralý Sahalarda Altýn-
Gümüþ Madeni Açýk Ocak iþletmesi Kapasite Arttýrýmý, Yýðýn Liçi ve ADR 
Tesisi Projesinin yapýlmasý planlanmaktadýr. Söz konusu proje için 
Çevresel Etki Deðerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliðinin 9. Maddesi 
gereðince aþaðýda belirtilen tarih ve saatte faaliyetle ilgili Halký 
bilgilendirmek, görüþ ve önerilerini almak için “Halkýn Katýlýmý Toplantýsý” 
yapýlacaktýr.

Halkýmýza saygý ile duyurulur.

Toplantý Yeri : Örencik Köyü Köy Konaðý

Toplantý Yerinin Adresi : Örencik Köyü Köy Konaðý 
                                                Simav/KÜTAHYA
Toplantý Tarihi : 11.02.2020
Toplantý saati : 11:00
Proje Sahibi : Zenit Madencilik San. Tic. A. Þ. 
Tel : (0 312) 490 30 91
Fa : (0 312) 491 80 70
ÇED Raporunu Hazýrlayan Kuruluþ: Hakser Madencilik Pet. Ür. Müh. 
Gýda Tur. Lab. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Þti.
 
Tel : (0 266) 221 00 17
Fax : (0 266) 221 00 58

      Basýn:12

DUYURU
ÇED Sürecine 

Halkýn Katýlýmý Toplantýsý
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Kütahya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde hafif sýyrýklarla atlattý.
sürücünün kontrolünden çýkarak takla atýp karþý Kaza sabah saatlerinde Kütahya-
þeride geçtiði araç aðaca çarparak durabildi. Afyonkarahisar karayolu üzerinde meydana 

Aralarýn da 4 yaþýnda çocuðunda bulunduðu geldi. 
3 kiþi taktýklarý emniyet kemeri sayesinde kazayý Merkez istikametinden Afyonkarahisar 

BU ARAÇTAN BURUNLARI BÝLE KANAMADAN ÇIKTILAR

ÝLAN
SÝMAV BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Akaryakýt alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile 
ihale edilecektir.  Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý :2020/31806
1-Ýdarenin
a) Adresi :TABAKHANE MAHALLESI BELEDIYE MEYDANI NO:9 43500 

Simav/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarasý :0 274 513 70 07 - 0 274 513 70 10
c) Elektronik Posta Adresi :baskan@simav.bel.tr
ç) Ýhale dokümanýnýn 
görülebileceði internet adresi
 (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý :Akaryakýt Ürünleri Motorin 350.000, Motorin Diðer (Euro Dizel 

vb.) 20.000 ve Benzin 8.000 Litre olmak üzere genel toplamda 
378.000 Litredir. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale 
dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.

b) Teslim yerleri :Yüklenicinin bayisi veya anlaþmalý olduðu (Yurt içi ve 
özellikle Kütahya Ýli Simav Ýlçesindeki en az 1 Adet) 
Otomasyon (Taþýt Tanýma) Sistemine sahip Akaryakýt 
istasyonlarýndan da pey der pey teslim alýnacaktýr.

c) Teslim tarihleri :Yüklenicinin bayisi veya anlaþmalý olduðu (Yurt içi ve 
özellikle Kütahya Ýli Simav Ýlçesindeki en az 1 Adet) 
Otomasyon (Taþýt Tanýma) Sistemine sahip Akaryakýt 
istasyonlarýndan da pey der pey teslim alýnacaktýr.

3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer :Tabakhane Mh. Belediye Meydaný No:9 Belediye Hizmet 

Binasý Ýhale Salonu Simav/KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati :14.02.2020 - 14:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince 
alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Ýstekli bir Akaryakýt Daðýtým ve Pazarlama Kuruluþu ise: Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu 
tarafýndan verilmiþ Teklif Sahibinin Akaryakýt Daðýtým ve Pazarlama Kuruluþu olduðunu 
gösteren Belgeyi,
Ýstekli bir Akaryakýt Daðýtým ve Pazarlama Kuruluþunun Bayisi ise: Teklif Sahibinin Bayisi 
olduðu Kuruluþtan verilmiþ Akaryakýt Daðýtým ve Pazarlama Kuruluþunun Bayisi olduðuna 
dair Bayilik Yazýsý ve/veya Bayilik Sözleþmesini,
Ýstekliye Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiþ Ýstasyonlu 
Bayilik Belgesini (Bayilik Lisansý);
Ýstekli Türkiye sýnýrlarý dâhilinde Otomasyon (Taþýt Tanýma) Sistemine sahip faal istasyonlarý 
olduðuna dair belgeleri/bayi listesini veya anlaþmalý istasyonlarý olduðu bayi listesini; 
Özellikle Kütahya Ýli Simav Ýlçesi Sýnýrlarý içerisinde de en az 1 (Bir) Adet Otomasyon (Taþýt 
Tanýma) sistemine sahip Akaryakýt Daðýtým Ýstasyonu veya anlaþmalý bayisi olduðunu 
gösterir belgeyi teklif zarfý içinde imzalý ve kaþeli olarak sunacaktýr.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile 
tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin 
noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 
Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Simav Belediye Baþkanlýðý Fen Ýþleri Müdürlüðü adresine 
elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale 
sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. 
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
14.Diðer hususlar: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin 
ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.

        Basýn:11

istikametine giden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. 
Kontrolden çýkan otomobil önce orta refüje çarpýp karþý 
þeride, oradan takla atýp aðaca çarptý. Hurdaya dönen 
otomobil içindeki 4 yaþýndaki çocukla birlikte 3 kiþi taktýklarý 
emniyet kemeri sayesinde kazayý hafif sýyrýklarla atlattý. 
Ýhbar üzerine gelen saðlýk ekipleri kazazedeleri ayakta 
tedavilerini yaptý. Trafiðe kapanan yol hurdaya dönen aracýn 
çektirilmesi ile yeniden açýldý. 
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Kütahya Dumlupýnar Üniversitesi Þen tarafýndan Avrupa Birliði yönetim kurulu üyelerinden birisi Proje hakkýnda konuþan Doç. Dr. 
ve Nursan Kablo'nun yürüttüðü tarafýndan uygulanan COST (MC member) olarak kabul edildi. Fatih Þen ve projenin araþtýrmacýsý 
'Otomotiv Sektörüne Yönelik Yeni (European Cooperation in Science Baþkanlýðýný Ýngiltere'den Prof. ve Kimya Bölümünün öðretim üyesi 
Nesil Nanokablo Üretimi' projesi and Technology: Bilim ve Teknolojide Dr. Rhys Pullin'in yaptýðý ve olan Prof. Dr. Cengiz Yenikaya, baþta 
Avrupa Birliði'nin COST programý Avrupa Ýþ Birliði) programýna yapýlan aralarýnda Ýngiltere, Fransa, Ýtalya, Rektör Prof. Dr. Kâzým Uysal olmak 
'CA18203 – Optimising Design for baþvuru olumlu sonuçlandý ve proje Almanya, Hollanda, Ýspanya olmak üzere tüm üniversite yönetimine ve 
Inspection' aksiyonu kapsamýnda 'CA18203 – Optimising Design for üzere 26 Avrupa ülkesinin yer aldýðý çalýþanlarýna, her zaman destek verip 
uluslararasý proje olarak destek Inspection' aksiyonu kapsamýnda aksiyona Nursan Kablo Donanýmlarý çalýþma olanaðý saðladýklarý için 
almaya hak kazandý. uluslararasý proje olarak destek aldý. A.Þ. ile ortaklaþa yürütülen teþekkürlerini iletti.

Kütahya Dumlupýnar PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ FATÝH ÞEN 'Otomotiv Sektörüne Yönelik Yeni Rektör Prof. Dr. Kâzým Uysal da 
Üniversitesinin 'Otomotiv Sektörüne AKSÝYONDA YÖNETÝM KURULU Nesil Nanokablo Üretimi' projesi ile elde edilen baþarýnýn bu þekilde 
Yönelik Yeni Nesil Nanokablo Üretimi' ÜYESÝ OLDU katýlan Doç. Dr. Fatih Þen ve proje ödüllendirilmesinden dolayý Doç. Dr. 
projesi COST programýndan destek Desteðin yanýnda projenin ekibi, böylece 'Energy Harvesting Fatih Þen'in ve ekibinin baþarýsýnýn 
kazandý. Projenin yürütücüsü DPÜ yürütücüsü olan Doç. Dr. Fatih Þen Materials' grubu ile çalýþmalarda tebrik ederek, istikrarlý, gayretli ve 
Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya de CA18203 – Optimising Design for bulunabilecek. baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný 
Bölümü öðretim üyesi Doç. Dr. Fatih Inspection aksiyonu kapsamýnda REKTÖR UYSAL'DAN TEBRÝK MESAJI diledi.

Türkiye Gençlik Vakfý 
(TÜGVA) Kütahya Þubesi 
tarafýndan düzenlenen 
'Çizimlerle 40 Hadis' 
yarýþmasýndan dereceye giren 
öðrencilere sertifika ve ödülleri 
verildi.

Sera Avm'de düzenlenen 
sergiye TÜGVA Kütahya Ýl 
Baþkaný Orhan Yener 
Kaytancý'nýn yaný sýra AK Parti 
Kütahya Ýl Baþkaný Sebahattin 
Ceyhun, Ýl Milli Eðitim Müdürü 
Hasan Baþyiðit, STK temsilcileri 
ve çok sayýda vatandaþ katýldý.

HADÝSLERÝN ÖNEMÝ 
VURGULANDI 

TÜGVA Kütahya Ýl Baþkaný 
Orhan Yener Kaytancý'nýn açýlýþ 
konuþmasýný yaptýðý sergide 
öðrenciler tarafýndan yapýlan 
'hadis' konulu resimler 
sergilendi. Öðrencilerin bakýþ 

açýsýndan resmedilen hadislerden Sergi sonrasý TÜGVA yüreklerine dokunmakta katký saðlayan 
oluþan sergiye vatandaþýn ilgisi yoðun yönetiminden yapýlan açýklamada; tüm misafirlerimize teþekkür eder, 
oldu. Düzenlenen etkinlikte “Çizimlerle Kýrk Hadis yarýþmasýnýn il sponsorluklarý için Ýsmail Tosun 
öðrencilerin yetenek ve becerilerini bünyesinde dereceye giren Baþkanýmýza, Mustafa Murat Aydýn 
sergilemenin yaný sýra yaný hadislerin öðrencilerimizin ödül töreni ve sergi Beyefendiye ve Emin Yüce Beyefendiye 
önemine vurgu yapýldý. açýlýþýmýzý gerçekleþtirdik. vakfýmýz adýna þükranlarýmýzý 

TÜGVA'DAN TEÞEKKÜR Programýmýza katýlan öðrencilerin sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

DPÜ'NÜN PROJESÝNE AB'NÝN COST PROGRAMINDAN DESTEK

ÇÝZÝMLERLE 40 HADÝS
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MiSAFiR KALEM
“Cuma’dan Cuma’ya”

Simav Müftülüðü

Türkiye'nin topraðýný, tarih ve kültürünü korumak 
için yýllar önce çýktýðý uzun yolculukta durup 
dinlenmeksizin, sabýr, tevazu ve bilgiyle çalýþan, 
çabalayan, herkesin, her kesimin “Erozyon 
Dedesi”, TEMA Vakfý Kurucu Onursal Baþkaný 
Hayrettin Karaca'nýn 20 Ocak 2020 Pazartesi 
hayatýný kaybetmesi ve 22 Ocak günü topraða 
verilmesinin üzüntüsü tüm yurdu dalga dalga sardý.
98 yaþýnda hayatýný kaybeden TEMA Dede olarak 
tarihe geçen Hayrettin Karaca için önceki gün ilk 
tören Ýstanbul'da Cemal Reþit Rey Salonunda saat 
09.30'da yapýldý. Ayný gün öðle namazýný müteakip 
Ýstanbul Fatih Camisinde çok kalabalýk bir halk 
topluluðunun katýlýmýyla kýlýnan cenaze namazýnýn 
ardýndan Edirnekapý Mezarlýðýna defnedilen 
Karaca için en büyük üzüntüyü hiç kuþkusuz 
kurucularýndan olduðu TEMA Vakfýnýn yurt 
genelindeki tüm gönüllüleri oldu. 
Onlardan birisi olan TEMA Vakfýnýn Simav'daki 
eski gönüllüsü Ömer Önder, 28 Mart 2007 
tarihinde Simav'ý ziyaret eden yol arkadaþýnýn 
vefatýndan duyduðu üzüntüyü gazetemize dile 
getirirken TEMA Vakfý Simav Gönüllü Sorumlusu 
Gönül Pak ise; “Türkiye'nin ilk özel (aðaç parký) 
Arboretum'u kuran, memleketi sevmeden ne 
topraðý, ne suyu, ne havayý ne doðayý 
koruyamayacaðýmýzý gösteren Erozyon Dede'yi 
Türkiye çok sevdi” dedi.Karaca'nýn; memleketin 
topraðý erozyon ile elden gitmesin diyerek, 
Türkiye'nin ilk kurumsal çevre örgütü TEMA'yý 

TÜRKÝYE'NÝN TEMA DEDESÝ SONSUZLUÐA GÝTTÝ

kurduðunu, bütün enerjisini bir þeylere karþý 
çýkmaya harcayan pek çok çevrecinin 
aksine, olumlu bir þeyler yapmaya odakla-
nan Karaca'nýn Türkiye'nin dört bir yanýna 
aðaçlar dikilmesine, ormanlýk alanlarýn son 
yýllarda büyümesine, topraðýn yeþil bir bitki 
örtüsü ile kaplanmasýna katkýda bulunduðu-
na dikkat çeken Pak, “Ne mutlu ki ona, ar-
dýnda binlerce canlý yaþam býrakarak, gönül 
tokluðu ile sonsuzluða gitti. Türkiye'nin, 
TEMA Vakfýmýzýn baþý sað olsun” diyerek 
sözlerini tamamladý. Haber: Kemal Yalçýn

Simav 28 Mart 2007

Hayrettin
Karaca

Zekiye
Önder

Ömer
Önder

Gönül Pak

Toplum saðlýðý ve sürekliliði açýsýndan en 
baþarýlý ve etkili sivil toplum kuruluþu olarak 
gösterilen Türk Kýzýlayý'nýn Kütahya Kan 
Baðýþ Merkezinin gezici týr doktorlarýndan 
Mehmet Güzeldülkar, Kýzýlay'a kan baðýþýný 
gönül dostlarýnýn buluþmasý olarak 
adlandýrdý. 
Türk Kýzýlayý adýna Simav'a düzenli olarak kan 
baðýþý toplamak için geliþlerini sürdürdüklerini, 
8-9-10  Ocak 2020 tarihlerinde Simav'da yýlýn ilk 
baðýþ kabulünde soðuk havaya raðmen toplam 
150 ünite kan topladýklarýný bildiren Türk Kýzýlayý 
Doktoru Mehmet Güzeldülkar, Türk Kýzýlayý'nýn 
Kütahya Kan Baðýþ Merkezine baðlý Simav 
halkýnýn duyarlýlýðýndan övgüyle söz etti.
Kýzýlay doktoru Güzeldülkar, “3 gün boyunca 
Cumhuriyet Meydanýnda soðuk havaya raðmen 
kan baðýþýna koþan Simavlýlar bir baþka açýdan 

Türk Kýzýlayý Doktoru Güzeldülkar:

“KIZILAYA KAN BAÐIÞI DOSTLARIN BULUÞMASIDIR”

sanki uzaktan gelen gönül dostlarýyla 
buluþuyormuþçasýna heyecanla aracýmýza 
geliyorlar. Onlarýn formlarýný doldurup, önce 
tetkik, ardýndan da kan baðýþýnda bulunmak için 
sýraya girmeleri, zamanlarýný ve kanlarýný Kýzýlay 
için baðýþlamalarý bizim için çok anlamlý. Tük 
Kýzýlayý dostlarýna kurumum adýna teþekkür 
ederim” dedi.
Kan baðýþlarýný tek taraflý olarak deðil de 
dostlarýn buluþmasý olarak gördüðünü de ifade 
eden Dr. Güzeldülkar, “Bir ünite kan baðýþýyla 3 
insaný hayata baðlama yarýþýnda Kýzýlay 
dostlarýyla samimi bir þekilde personelimle 
birlikte buluþmak ve insan olmanýn en onurlu 
görevini birlikte gerçekleþtirmek çok anlamlý. Bir 
baþka gerçek ise Simav'a her geliþimizde yeni 
baðýþçý dostlar edinmemiz. Tekrar tüm Simavlýla-
ra teþekkürler” ifadesinde bulundu. Haber:Þ.Erel

Dr. Mehmet Güzeldülkar

Muhterem Müslümanlar!
Yüce Rabbimizin insanoðluna lütfettiði en kýymetli 
nimetlerden biri aile olmaktýr. Zira aile güvendir, dayanaktýr, 
sýðýnaktýr. Ýyilikte yardýmlaþmak, el birliðiyle kötülüðe engel 
olmaktýr. Aile ayný zamanda insaný geleceðe hazýrlayan en 
önemli kurumdur. Ýnsan ilk eðitimini ailesinden alýr. Karakteri 
aile ocaðýnda þekillenir. Sevgiyi, saygýyý, dürüstlüðü önce 
anne babasýndan öðrenir. 
Ailede anne ile birlikte babaya da önemli görevler 
düþmektedir. Babanýn sorumluluðu ailesinin maddi 
ihtiyaçlarýný karþýlamaktan ibaret deðildir. Merhamet eðitimi 
almýþ, güzel ahlakla donanmýþ, deðerlerini benimsemiþ bir 
nesil yetiþtirmek her babanýn öncelikli sorumluluðudur. 
Hutbemin baþýnda okuduðum hadis-i þerifte Peygamberimiz 
(s.a.s) þöyle buyurmaktadýr: “Bir baba çocuðuna güzel 
ahlâktan daha deðerli bir miras býrakmýþ olamaz.” (1)

Aziz Müminler!
Baba olmak, Hz. Nuh misali evladýnýn imanla þereflenmesi 
için gayret göstermektir. Onun dünya ve ahiret saadetini 
kazanmasý için çýrpýnmaktýr. Hz. Nuh, tevhit gemisine 
binmeyi reddeden oðluna son bir umutla þöyle seslenmiþti: 
“…Haydi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin, 
kâfirlerle beraber olma!” 
Kýymetli Müslümanlar!
Baba olmak, Hz. Ýbrahim misali duayý dilinden 
düþürmemektir. Ýtaatkâr bir kul olabilmek için Allah'a 
sýðýnmaktýr. Salih bir nesil için O'na yalvarmaktýr. Nitekim 
Ýbrahim (a.s) Rabbine þöyle niyaz etmiþti: “Ey Rabbimiz! 
Bizi sana teslim olanlardan eyle, soyumuzdan da sana 
teslim olacak bir ümmet çýkar. Bize ibadet usullerimizi 
göster, tövbemizi kabul et. Þüphesiz tövbeleri kabul eden, 
merhameti bol olan yalnýz sensin.” “Rabbim! Beni ve 
soyumdan gelecek olanlarý namaza devam edenlerden 
eyle! Ey Rabbimiz, duamý kabul eyle!” 
Deðerli Müminler!
Baba olmak, Hz. Yakup gibi zorluklar karþýsýnda metanetini 
korumaktýr. Ne kadar aðýr olursa olsun dünya imtihanýný 
sabýr ve tevekkülle karþýlamaktýr. Evladýna daima sevgiyi, 
merhameti, adaleti ve þefkati aþýlamaktýr. Yanlýþ 
yaptýklarýnda onlarý uyarmak ama hiçbir zaman onlardan 
ümidini kesmemektir. Hz. Yakup, kýskançlýklarý sebebiyle 
kardeþleri Hz. Yusuf'u kuyuya atan çocuklarýna þöyle 
seslenmiþtir: “…Hayýr! Nefsiniz sizi kötü bir iþ yapmaya 
sürüklemiþ; artýk bana düþen güzelce sabretmektir. 
Anlattýðýnýz þeyler karþýsýnda, bana yardým edecek olan ise 
ancak Allah'týr.” 
Aziz Müslümanlar!
Baba olmak, Hz. Lokman gibi evladýna þefkatle öðüt 
vermektir. Ona doðruyu ve yanlýþý, haramý ve helali 
öðretmektir. Hz. Lokman, oðluna þu güzel nasihatlerde 
bulunmuþtur: “Yavrucuðum! Allah'a ortak koþma; çünkü 
O'na ortak koþmak elbette büyük bir zulümdür.” 
“Yavrucuðum, namazýný özenle kýl, iyiliði emret, kötülükten 
vazgeçirmeye çalýþ, baþýna gelen musibetlere sabret.” 
“Gurura kapýlarak insanlara burun kývýrma, yeryüzünde 
böbürlenerek yürüme; unutma ki Allah gurura kapýlýp 
kendini beðenen hiç kimseyi sevmez.” “Yürüyüþünde ölçülü 
ol, sesini de yükseltme…” 
Deðerli Müslümanlar!
Baba olmak, âlemlere rahmet olarak gönderilen 
Peygamberimizin sünnetinin izinde yürümektir. Allah Resûlü 
(s.a.s), örnek bir aile babasýydý. Çocuklarý arasýnda hiçbir 
ayrým yapmazdý. Kýzý Fatýma'yý görünce ayaða kalkar, 
elinden tutar, þefkatle öper ve kendi yerine oturturdu. O 
sadece kendi yavrularýna deðil bütün çocuklara anlayýþlý 
davranýrdý. Peygamberimizin terbiyesinde büyüyen Hz. 
Enes, Resûl-i Ekrem'den þöyle bahseder: “Resûlullah'a on 
sene hizmet ettim. Vallahi bana bir kez olsun 'Öf!' bile 
demedi.” 
Muhterem Müminler!
Çocuklarýmýz bizden ilgi ve þefkat bekler. Yanýmýzda deðerli 
olduklarýný hissetmek ister. Hayatý öðrenirken, kendilerine 
rehberlik edecek pusula, sýðýnacaklarý liman olmamýzý arzu 
eder. Öyleyse günlük hayatýn koþuþturmasý ve geçim telaþý 
içinde çocuklarýmýzý ihmal etmeyelim. Dinine, vatanýna ve 
bütün insanlýða faydalý nesiller yetiþtirmek için her türlü 
fedakârlýðý gösterelim. Yavrularýmýzý sevgimizden, 
ilgimizden ve duamýzdan mahrum býrakmayalým.  
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                                             Din Hizmetleri Genel Müdürlüðü
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