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Mustafa Kemal ATATÜRK

Türk kadýný 

dünyanýn 

en aydýn ve 

faziletli 

ve en aðýr 

kadýný 

olmalýdýr.

Bana 
        Göre

Mustafa ArýgümüþYOL, YOL, YOL..

Sunumda; mevcut 
durum, avan projenin 
hazýrlanmasý, seralarýn 
standardý, üretilecek 
ürünler ve istihdam 
hakkýnda bilgiler 
verildi. 
Raporun hýzlý bir 
þekilde tamamlanabil-
mesi için taslak teknik 
þartname üzerinde 
karþýlýklý fikir alýþveriþ-
lerinde bulunuldu. 
Toplantý; Simav 
Kaymakamý Türker 
Çaðatay Halim, Simav 
Belediye Baþkaný Av. 
Adil Biçer, AK Parti Ýlçe 
Baþkaný Ecz. Ahmet 
Kulat, Devamý sayfa 2’de

Hakan
Öztürk Ahmet

Yaman
Þeref

Kazcýoðlu
T. Çaðatay

Halim

Ahmet
Kulat Adil

Biçer

Fatih 
Kalay

Kutlu
Eser

Jeotermal Kaynaklý Teknolojik Sera Yatýrýmý 
Fizibilite Çalýþmasýyla Ýlgili Zafer Kalkýnma 
Ajansý Yatýrým Destek Ofisi Koordinatörü 
Kutlu ESER Tarafýndan Yatýrým Fizibilite 
Çalýþmasý Hakkýnda Sunum Gerçekleþtirildi. 

JEOTERMAL KAYNAKLI TEKNOLOJÝK SERA YATIRIMLARI ÝÇÝN

FÝZÝBÝLÝTE ÇALIÞMA RAPORUYLA ÝLGÝLÝ SUNUMYAPILDI

Otuz küsur senedir bir þekilde gazetecilik 

mesleðini sürdürürken meslekte 40'a merdiven 

dayamýþlýðýmýz ise doðrudur.

Askerlik ve bazý istisnalar dýþýnda hep içinde 

bulunmaktan mutlu olduðum bu meslekte benim 

için deðiþmeyen gündem maddelerinin baþýnda 

hep “Yol” gelir.

***

40 sene önce Simav'ýn ve Simavlýlarýn isteði “Yol” 

iken, 40 yýl sonra da “Yol” olmuþtur.

Simav'ýn iç Ege'nin termal turizm, doða 

güzellikleri, jeotermal enerjiyle saðlanan konut 

ýsýtmasýnýn getirdiði temiz hava ve jeotermalli 

seralar, 2 üniversiteye baðlý birimler, modern 

devlet hastanesi, deprem sonrasý kazandýðý 

devasa okullar, ha bugün ha yarýn gelmesi 

beklenen doðalgaz ve Hükümet Konaðý ile 

aslýnda devletten birçok isteðini almýþ ama “Yol” 

konusunda beklediklerini tam anlamýyla 

görememiþtir.

Örneðin: Simav-Daðardý-Bursa yolu yýlan 

hikayesine dönen en büyük beklentilerinden 

birisidir.

Simav-Demirci Yol Ayrýmý-Sýndýrgý yolunun günün 

þartlarýna uygun hale getirilmesi hayali 

karýncanýn Kabe'ye gitme arzusu kadar aðýr ve 

aksak devam etmektedir.

Simav-Gediz yolu henüz Simavlýlarýn sesini 

kesecek kadar tamamlanmamýþtýr.

Simav-Selendi, Simav-Hisarcýk-Emet-Tavþanlý 

güzergah yolu ise 'eh iþte'.

*** DEVAMI SAYFA 2’DE

YAÞADIÐI DEPREMÝ UNUTMAYAN SÝMAVLILARDAN ELAZIÐ DEPREMÝ ÝÇÝN

149 BÝN 593 LÝRA 32 KURUÞ YARDIM TOPLANDI

Türkiye'yi derinden sarsan ve 41 
vatandaþýn hayatýna mal olan Elazýð 
Depremi için Simav Belediyesi,  belde 
belediyeleri, STK'lar ve halkýn 
destekleriyle baþlatýlan nakdi yardým 
kampanyasý baþladýðý gün açýklandýðý 
gibi 7 Þubat 2020 Cuma günü saat 
tam 14.00'de sonlandýrýldý.

Kampanya ile ilgili ilk toplantýnýn yapýldýðý belediye 
meclis salonunda bu kez kampanyanýn bitiriliþ 
toplantýsý yapýlýrken Simav Belediye Baþkaný Av. Adil 
Biçer toplantýnýn ilk konuþmasýný yapan isim oldu. 
Baþkan Biçer, “24 Ocak akþamý Elazýð ve Malatya 
Merkezde bir deprem meydana geldi ve tüm Türkiye 
olarak bizlerde bu deprem felaketi nedeniyle 
üzüldük.  Deprem, Simav'ýn 2011 yýlýnda DEVAMI 3’DE

Belediye Baþkaný
Adil Biçer
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Simav Ticaret ve Sanayi 
Odasý Baþkaný Þeref 
Kazcýoðlu, Çitgöl Belediye 
Baþkaný Güray Güner, Simav 
Belediye Baþkan Yardýmcýsý 
Fatih Kalay, Ýl Tarýmve 
Orman Müdürü Orhan 
Özçalýk, Ýlçe Tarým ve 
Orman Müdürü Murat 
Tokdemir, Kütahya Ýl Özel 
Ýdaresi Jeoloji Mühendisi 
Mehmet Çaðlar, 4 Eylül 
Eynal Tarýmsal Kalkýnma 
Kooperatifi Baþkaný Hakan 
Öztürk ve Simav belediyesi 
Encümen Üyeleri Ahmet 
Yaman ve Mehmet Yücel ile 
Simav Belediyesi Su Ýþleri 
Müdürü Mehmet Pýnar’ýn 
katýlýmýyla gerçekleþti.

Sayfa 1’den devam

Haber: Kemal Yalçýn

Bana 
        Göre

Mustafa ArýgümüþYOL, YOL, YOL..

Genellikle seçim zamanlarý dillendirilen Simav'ýn 

yol konusundaki beklentileri, “Seçim biter, kavga 

biter” kabilinden ötelenir.

Býrakýn etkili ve yetkilileri muhalefet partileri 

adeta kepenk indirir.

Ve Simav'ýn yol meselelerini gidermek bir yana 

dursun konuþmak bile mümkün olmaz.

Yol konusunda adeta devletten öte hizmet veren 

tek kuruluþ ise Ýl ve ona baðlý Ýlçe Özel Ýdare 

Müdürlükleridir.

Býrakýn mýcýrlý asfalt yol yapýmlarýný sýcak 

asfaltla adeta kendini aþmaktadýr.

***

Peki, Kütahya yol yapýmý konusunda ne 

yapmýþtýr. Bir iki kamu yatýrýmý ve bor hariç her 

þeyi özelleþen Kütahya, Türkiye Ýstatistik 

Kurumu Manisa Bölge Müdürlüðü'nün ortaya 

koyduðu istatistik rakamlara göre Ege 

bölgesindeki 8 il arasýnda Kütahya il ve devlet 

yolu açýsýndan sondan 7.ci sýradaki yerini 956 

kilometreyle korurken, 2018 yýlýnda Kütahya 

ilinde il ve devlet yolu uzunluðu, 2014 yýlýna göre 

% 0,1 azalýþ göstererek 956 km'ye düþmüþ olup 

Kütahya, bu deðerle il ve devlet yolu uzunluðu 

en fazla olan 25. il konumundadýr. Kütahya ilinde 

bulunan il ve devlet yollarý uzunluðunun Türkiye 

genelindeki il ve devlet yollarý uzunluðu içindeki 

payý ise % 1,5'tir.

***

Gelelim sözün özüne: Yýl 2020, aylardan Þubat.

Simav'ýn ve Simavlýlarýn yol hayali devam 

etmektedir.

 “Hayýrlý Yol”culuklar.

Kutlu Eser
(ZAFER Kalkýnma Ajansý)

DAÐARDI SPOR 
DOLUDÝZGÝN

Bu sene yeni kurulan ve 2.Amatör kümede mücadele eden 
Daðardý spor ligde dolu dizgin gidiyor. 
Daðardý Spor Kulübünün Baþkanlýðýný Erhan Kaymaz, Baþkan 
Yardýmcýlýðýný Þevket Ergün'ün yaptýðý ikinci amatör kümede doludizgin 
yol alýyor.Bu sene kurulan ve yaptýðý transferlerle lige baþlayan 
Daðardýspor, önemli baþarýya imza attý. Çýktýðý 3 maçta da galip gelen 
Daðardýspor, Darýcý spor'u 3-2, Kestel spor'u 11-2 ve Simav Ýdman 
Yurdu'nu da 4-1 gibi farklý skorlarla yenerek þampiyonluðun iddialý ekibi 
olduðunu gösterdi. Haber: Þerif Erel
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yaþadýðý depremi hatýrlattý. Her ne kadar devletimiz ilk andan itibaren deprem 
bölgesinde gerekli önlemleri almýþsa da hiçbir eksiði, hiçbir ihtiyacý cevapsýz 
býrakmadý. Bizlerde Simav olarak 27 Ocak Pazartesi günü belde belediye 
baþkanlarýmýz, ilçemizin önde gelen sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, mahalle 
muhtarlarýmýz ile birlikte önce bir toplantý yaptýk ve komisyon oluþturduk. 
Seçimlerden önce istiþareye önem vereceðimizi ve Simav'la ilgili her noktada ortak 
aklýn hâkim olacaðýný söylemiþtik. Burada yapýlan toplantýlar sonucu bugün itibariyle 
yapýlan iþin ne kadar doðru olduðunu bir kez daha anlamýþ olduk. Çünkü burada 
sizlerle yaptýðýmýz toplantýda ayni yardým deðil de Elazýð ve Malatya için nakdi 
yardým yapýlmasý kararlaþtýrýlmýþtý. Daha sonraki aþamalarda yaþadýklarýmýz, 
basýndan bizzat takip ettiðimiz, televizyonlardan takip ettiðimiz, bölgeye gidip gelen 
insanlardan aldýðýmýz görüþlerde bizim nakdi yardým toplama konusundaki almýþ 
olduðumuz kararýmýzýn ne kadar doðru olduðunu bizlere göstermiþ oldu” dedi.
Yapýlan kampanyanýn alýnan karar gereðince bitirildiðini ve bir miktar para 
toplandýðýný kaydeden baþkan Biçer, “Öncelikle verdiðiniz destek ve katkýlardan 
dolayý sizlere; ilçe merkezi belde ve köylerdeki vatandaþlarýmýza hayýrseverlerimize 
ve STK'lara teþekkür ediyorum. Bu süreç içinde deðiþik anýlar yaþadýk. Deðiþik 
olaylara tanýk olduk. 2011 yýlýndaki o depremi hiç yaþamamýþ olan yavrularýmýz 
ellerindeki kumbaralarla, biriktirdikleri harçlýklar ve karne paralarýyla belediyemize,  
yardým toplama standýmýza geldiler. Bunlarý sizlerle gerek sosyal basýn yoluyla 
gerekse sosyal medya yoluyla görmüþsünüzdür. Bu bir kez daha þunu gösterdi ki 
bizim insanýmýzýn içinde yardým etme duygusu doðuþtan var ve bu hangi þart ve 
þekilde olursa olsun, hangi yaþta olursa olsun insanlarýn bu yardým etme duygusu 
önüne hiç kimse geçemiyor ve bu da bizim kültürel anlamda, sosyal anlamda, 
birlikteliðimiz anlamýnda Türkiye'nin ne kadar zengin bir kültüre sahip olduðunu bir 
kez daha bizlere göstermiþ oldu. Bu sebepten dolayý o yavrularýmýzýn ailelerine ben 
bir kez daha teþekkür ediyorum. Dün de öðrencilerimiz arkadaþlarý ve öðretmenleri 
ile birlikte gelip topladýklarý yardýmlarý da bizlere ulaþtýrdýlar. Kampanyamýzýn 7 Þubat 
2020 saat 14:00 itibariyle sona ereceðini bildirmiþtik. Zannedersem mesai bitimine 
kadar yetiþen yardýmlarý da biz bankaya yatýracaðýz. Þu anda önümde düzenlenmiþ 
olan bir sembolik çek var. Bu Simav'da geçen dönemde Elazýð ve Malatya depremi 
için nakdi yardým kampanyasý sonrasýnda 149 bin 593 lira 32 kuruþ sizler sayesinde 
toplanmýþtýr. Ben bir kez daha böyle bir rakama vesile olmaktan dolayý sizlerin 
verdiðiniz katký için sizlere teþekkür ediyorum. Rabbim bu tür felaketleri tüm ülke 
olarak, millet olarak bizlere böylesi bir felaket bir daha yaþatmasýn ama Simav'ýn 
coðrafi anlamda yanýnda olmamasýna raðmen yaptýðý destekle tüm Simavlýnýn 
Elazýð ve Malatyalý kardeþlerimizin yanýnda olmasý bu vesileyle de saðlanmýþ oldu. 
Ben bir kez daha emeði geçen herkese huzurlarýnýzda teþekkür ediyorum. Rabbim 
tüm milletimizi, tüm ülkemizi bu tür belalardan, afetlerden, musibetlerden muhafaza 
eylesin” dedi.
Baþkan Biçer'in görüþ ve düþüncesi olanlarý konuþmaya davet etmesiyle söz alan 

Simav Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Þeref Kazcýoðlu, Elazýð Depremi için 
gerçekleþtirilen nakdi yardým kampanyasýnýn ciddi ve anlamlý bir çalýþma olduðunu 
belirterek, “Benim de dileðim ülkemin hiçbir yerinde ve elbette Simav'da böyle doðal 
afetler yaþanmamasýdýr” ifadesinde bulundu.
Toplantýda bulunan Ak Parti Simav Ýlçe Baþkaný Ahmet Kulat ise þöyle konuþtu, 
“Baþta Belediye Baþkanýmýz Adil Biçer, belde belediye baþkanlarýmýz, muhtarlarýmýz, 
STK temsilcilerimizin bu yardým kampanyasýna gösterdikleri duyarlýlýktan dolayý 
teþekkür ediyorum. Belki Simav Belediyesi buna çatýsý altýnda öncülük etti ama 
belde belediyelerimizde beldelerde, köylerde gösterdiði gayret bu kampanyanýn 
daha güzel noktaya gelmesine vesile oldu. Ben onlara da bir kez daha teþekkür 
ediyorum. Bazýlarý görmese bile görüyoruz ki devletimiz ilk günden beri orada. Gerek 
Kýzýlay, gerek AFAD, gerek ÝHH gibi Türkiye çapýndaki yardým kuruluþlarý orada 
çadýr, gýda, battaniye noktasýnda vatandaþlarýmýzýn ihtiyaçlarýný gideriyorlar. Asýl 
burada önemli olan buna Simav'ýn sahip çýkmasý. Yoksa 150 Bin TL evet ciddi bir 
rakam Simav için toplanmasý. Ýþte su bazýnda 100 týr, battaniye bazýnda 30 týr 
yardým yapar. 30 týrý buradan arka arkaya sýralasak belki Türkiye'de reklam 
alabilirdik ama buradaki asýl gaye Simav'ýn, Simav'daki kardeþlerimizin, 
evlatlarýmýzýn yardýmlaþma kültürüdür. Türkiye'nin her neresinde olursa olsun 
yaþanan acýyý ortak paylaþabilmemiz bence önemliydi.  Gördük ki Simav'da buna 
sahip çýktý. Böyle bir ilçenin böyle bir milletin evladý olmaktan bir kez daha gurur 
duyuyorum. Ýnþallah rabbim bir daha böyle acýlar, milletimize, Ýslam dünyasýna 
yaþatmasýn. Bizim buradan katkýmýzda inþallah oradaki insanlarýn yaralarýnýn bir an 
önce sarýlmasýna vesile olur” dedi.

Kütahya Sportif ve Amatör Olta Balýkçýlarý Derneði (KÜSABDER) 
tarafýndan hem amatör balýkçýlýða dikkat çekmek hem de amatör balýkçýlýk 
malzemelerini tanýtmak amacýyla düzenlenen sergi açýldý.
Kentteki bir alýþ veriþ merkezinde açýlan ve amatör balýkçýlarýn geçmiþte ve 
günümüzde kullandýklarý oltalar, balýk yemleri, botlar ve çadýrlar gibi birçok 
malzemenin sergilendiði sergiye Kütahya'nýn yaný sýra Afyonkarahisar, 
Eskiþehir, Ýstanbul, Kocaeli gibi illerden çeþitli dernekler de katýldý.
Serginin açýlýþ kurdelesini kesen Belediye Baþkaný Alim Iþýk, burada yaptýðý 
konuþmada, sergiyi oldukça önemli bulduðunu belirtti.
Sergiye çeþitli illerden katýlýmýn olmasýnýn kendisini ayrýca mutlu ettiðini dile 
getiren Iþýk, þunlarý söyledi:
“Kütahya Belediyesi olarak bu yýl 

sportif olta balýkçýlýðý ve kuþ köyü projemizi hayata geçireceðiz. 
Ýnþallah bu projeyi þehrimize kazandýrdýðýmýzda inanýyorum ki Türkiye'mizin 
birçok ilinden projemizi görmeye gelecek olan insanlarýmýz olacaktýr. Biz bu 
tür sportif faaliyetlerin destekçisiyiz. Elimizden gelen her türlü katkýyý 
esirgememeye gayret ediyoruz. Sergiye emeði geçen baþta dernek baþkan ve 
yönetimine ve diðer herkese teþekkür ediyorum.”
Bu yýl ikincisini düzenledikleri sergiye Kütahya dýþýndan illerin katýlmasýndan 
dolayý duyduðu memnuniyeti ifade eden Dernek baþkaný Mustafa Sezer de, 
“Sergimizle bu iþi sevenleri bir araya getirmek istedik. Asýl amacýmýz, amatör 

AMATÖR OLTA BALIKÇILARINDAN MALZEME SERGÝSÝ

olta balýkçýlýðýnýn sportif amaçla yapýldýðýný ve doðayý sevmek olduðunu 
anlatmak. Sergimizle ayný zamanda amatör olta balýkçýlýðýný anlatmak ve 
özellikle gençlerimizin kötü alýþkanlýklar yerine güzel bir hobi edinmelerini de 
saðlamaya çalýþýyoruz.” ifadelerini kullandý.
Konuþmalarýn ardýndan, Iþýk ve beraberindekiler sergiyi gezerek malzemeleri 
inceledi.

Sayfa 1’den devam

STSO Baþkaný
Þeref Kazcýoðlu

AK Parti Ýlçe Baþkaný
Ecz. Ahmet Kulat

Haber: Kemal Yalçýn
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Ýstanbul Medipol Üniversitesi 
Saðlýk Bilimleri Fakültesi Dekaný 
Prof. Dr. Erdoðan Kunter, sigarayý 
býrakmada en kesin yolun bireyin 
çekeceði zorluklarýn farkýnda 
olarak ve ara vermeden bir 
kerede býrakmasý olduðunu 
söyledi.

Dünya Saðlýk Örgütünün 
(DSÖ) verilerine göre, dünyada 
pasif içiciler dahil her yýl yedi 
milyon kiþi tütün ürünlerine baðlý 
nedenlerle hayatýný kaybediyor. 
Sigaraya karþý etkili önlemler 
alýnmadýðý takdirde önümüzdeki 
25-30 yýlda bu sayýnýn 10 milyona 
çýkacaðý öngörülüyor. DSÖ 
verilerine göre Türkiye ise en çok 
sigara içilen ülkeler arasýnda 40. 
sýrada yer alýyor. Peki baþta 
kanser olmak üzere farklý 
hastalýklarýn da sebepleri 
arasýnda yer alan sigara nasýl 
býrakýlýr? Ýstanbul Medipol 
Üniversitesi Saðlýk Bilimleri 
Fakültesi Dekaný Prof. Dr. 
Erdoðan Kunter ve Uzman Klinik 
Psikolog Sevilay Sitrava sigaradan 
kurtulmak isteyenlere altýn 
niteliðinde tavsiyelerde bulundu.

KUNTER: ÖNCELÝKLE BUNUN 
BÝR BAÐIMLILIK OLDUÐU FARK 
EDÝLMELÝ

Prof. Dr. Erdoðan Kunter, 
sigarayý býrakmada en kesin 

Kütahya Dumlupýnar Üniversitesi Bunun karþýlýðýný yeni aldýk. 3 Aralýk uygulamasýyla yerleþkemiz içinde 
(DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kâzým Uysal 2019 Dünya Engelliler Günü'nde Aile binalara sorunsuz bir þekilde 
katýldýðý televizyon programýnda Çalýþma ve Sosyal Politikalar ulaþabiliyor. Engelsiz Üniversite 
engelli bireyler için yapýlan çalýþmalar Bakanýmýz Sayýn Zehra Zümrüt yolunda çalýþmamýzý 'Birileri bizleri 
hakkýnda bilgiler verdi. Uysal; Selçuk'un elinden Eðitim Alanýnda ödüllendirsin, alkýþlasýn' anlayýþýyla 
“Engelsiz Üniversite yolunda Eriþilebilirlik ödülünü Kütahya yapmýyoruz. Bu çalýþmalarý 
çalýþmamýzý 'Birileri bizleri Dumlupýnar Üniversitesi olarak almýþ kültürümüz gereði insana verdiðimiz 
ödüllendirsin, alkýþlasýn' anlayýþýyla bulunuyoruz. Þu anda 12 binamýz deðer gereðince yapýyoruz. Bu 
yapmýyoruz. Bu çalýþmalarý eriþilebilir bina durumunda. Çok kýsa baþarýmýzda da Engelli Öðrenci 
kültürümüz gereði insana verdiðimiz bir süre sonra da kendimize Engelsiz Birimimizin Koordinatörü Ali Osman 
deðer gereðince yapýyoruz” dedi. Üniversite diyeceðimiz noktaya Altýnay'ýn emekleri büyüktür. 

12 BÝNA ERÝÞÝLEBÝLÝR DURUMDA geleceðiz. Elbette binalarý engelsiz Kendisine çok teþekkür ediyorum. 
DPÜ'nün engelli bireyler için hâle getirmek çok önemli. Ancak biz Ýnþallah bu yolda daha önemli 

yaptýðý çalýþmalardan bahseden engelsiz üniversite yolunda EYBÝS, çalýþmalara da imza atacaðýz” 
Rekötr Uysal; “Kütahya Dumlupýnar EBA gibi dijital çalýþmalar da þeklinde konuþtu.
Üniversitesi engelsiz üniversite olma 26 YENÝ PROGRAM AÇILIYORyapýyoruz. Örneðin görme engelli bir 
konusunda ciddi çalýþmalar yaptý. DPÜ'de yeni akademik yýlda yeni kardeþimiz, kullandýðý navigasyon 

yolun bireyin çekeceði zorluklarýn birçok saðlýk kurumunda sigara dolduran aktivite veya duygularý 
farkýnda olarak ve ara vermeden bir býraktýrma poliklinikleri bulunuyor. Ancak perçinleme gibi iþlevleri olabilir. Bu 
kerede býrakmasý olduðunu söyledi. unutulmamalýdýr ki her yöntem herkes iþlevler sigara içenlerin yaþam formlarýna 
Bunu baþaramayanlarýn öncelikle bir için uygun deðildir. Bu nedenle aniden göre deðiþir. Sigarayý býrakmak her 
göðüs hastalýklarý uzmanýna müracaat býrakma yöntemini uygulayamayanlar zaman kolay olmayabilir. Kurulmuþ ve 
etmeleri gerektiðini dile getiren Kunter mutlaka bir uzmandan yardým almalý.” devam eden bir iliþkiyi sonlandýrmak 
þöyle dedi: “Her birey anlatýlanlarýn bir SÝTRAVA: CESARETLÝ OL, yoksunluk duygularýný getirebilir. Birey 
baþkasýnýn baþýna geleceðini düþünüyor. ÖZGÜRLÜÐÜNE KAVUÞ yoksunluk yaþamamak için sigarayý 
Bir kiþiyi sigaradan vazgeçirmek için Uzman Klinik Psikolog Sevilay Sitrava býrakmaktan kaçýnabilir. Þunu bilmek 
bunun gerçek anlamda bir baðýmlýlýk ise sigara ve tütün kullanýmýnýn bir tür gerekiyor ki sigaraya anlam yükleyen, 
olduðunu ve kiþiye özel planlarla 'kendine zarar verme' davranýþý görev veren bireyin kendisidir. 
tedavinin mümkün olduðunu anlatmak olduðunu savundu. Sigaranýn insanlarýn Dolayýsýyla sigara içen kiþi bu durumun 
gerekiyor. Bir kerede býrakamayanlara hayatýnda birden fazla iþleve sahip farkýna varýr, onun saðladýðý iþlevleri 
sigara içme arzusunu azaltan ilaçlar, olabileceðini kaydeden Sitrava þöyle kendisinin yapabildiðini fark edip cesaret 
nikotin ihtiyacýný karþýlamaya yarayan konuþtu: “Sigaranýn insanlarýn hayatýnda gösterirse sigarayý býrakabilir; 
bantlar, sakýzlar, vs. verilebilir. Ayrýca yalnýzlýðý gideren yakýn arkadaþ, zaman özgürlüðüne kavuþabilir.”

SÝGARA BAÐIMLILARINA ALTIN GÝBÝ TAVSÝYE: ARA VERMEDEN BÝR KEREDE BIRAKIN!

BÝZÝ ALKIÞLASINLAR DÝYE YAPMIYORUZ
bölüm ve programlar 

açýlacaðýnýn müjdesini veren Prof. 
Dr. Kâzým Uysal; “Yakýn zaman önce 
Ankara'daydým. Bu dönemde 
Yükseköðretim Kurulu, 
üniversitelerin yeni bölüm isteklerini 
karara baðlýyor. Biz çok sayýda 
talepte bulunduk; ancak elbette 
YÖK belirli ölçütler gözeterek karar 
veriyor ve açýkçasý bu iþi de iyi 
yapýyor. 26 lisansüstü program 
açma hakký elde ettik. Meslek 
yüksekokullarýmýzýn neredeyse 
tamamýna programlar eklendi. 
Lisans programlarýmýza da yeni 
dönemde eklenecek bölümler 
olacak. Yeni bölümlerin 
Üniversitemize, þehrimize ve 
bölgemize hayýrlý olmasýný diliyorum” 
ifadelerini kullandý.

YAÞAMIN BÝR GERÇEÐÝ
Konuþmasýnda yakýn zamanda 

Elazýð'da yaþanan depreme de 
deðinen Uysal; “Öncelikle depremde 
yaþamýný yitirenlere Allah'tan rahmet 
diliyor, yaralanan vatandaþlarýmýz 
baþta olmak üzere depremden 
etkilenen tüm vatandaþlarýmýza 
geçmiþ olsun dileklerimi sunuyorum. 
Deprem yaþamýn bir gerçeði. 
Dünyada yaþamýn var olmasý 
depremler sayesinde mümkün. 
Burada 'Deprem öldürmez, bina 
öldürür' gerçeði önümüze çýkýyor. 
Ýnþallah devletimiz de bu yönde 
yaptýðý ve yapacaðý çalýþmalarla 
ülkemizdeki tüm binalarý saðlam ve 
yaþanabilir hâle getirecektir. Bu çok 
zor deðil. Yeter ki bu konuya bilim, 
akýl ve vicdan çerçevesinde bakalým” 
þeklinde konuþtu.
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MÝSAFÝR KALEM
RESMÝ ARIK

SÜRÜCÜ KURSU DÝREKSÝYON USTA ÖÐRETÝCÝSÝ

KIÞ LASTiÐi KONUSUNDA
NELER BÝLÝYORSUNUZ?

Yaz Lastiði ise ayný þartlarda ve özellikle ani zemin 
deðiþikliklerinde aracý yolda tutamamaktadýr.Kýþ 
Lastiðine göre çok daha erken ve sýk Kar Zinciri 
takma ihtiyacý duymakta ,zincir takýldýðýnda yavaþ 
gitmek ve kuru zeminde ise çýkarýlmak zorundadýr.

SORU: Kýþ lastiðinin sadece çekiþ olan 
tekerleklere takýlmasý yeterli midir? HAYIR !
Kýþ lastikleri dört tekerleðe de takýlmalýdýr , çünkü 
aracýn en kýsa mesafede durmasý hareket 
edebilmesinden daha önemlidir. Ýyi bir fren 
performansý ve kararlýlýk için 4 tekerlekte de Kýþ 
Lastiði þarttýr.

SORU: Hangi resmi veya özel araçlar öncelikle 
Kýþ Lastiði takmalýdýr?
Kýþýn sýcaklýðýn 7 °C'ýn altýnda geçtiði yerlerde 
Ambulans ,Ýtfaiye, Belediye araçlarý, Polis 
,Jandarma, Okul servisi, Taksi gibi görev araçlarýna 
ve tabii ki Þehiriçi- ve Þehirlerarasý Yolcu 
Otobüslerine kar yaðmadan, yollar buz tutmadan 
henüz kýþýn baþýnda iken Kýþ Lastiði takýlmalýdýr. 
Bu araçlarýn 1 Aralýk - 1 Nisan arasý Kýþ Lastiði 
takmalarý zorunludur.

SORU: Kýþ Lastiði takýlý araçlarýn Kar Zinciri 
bulundurmalarý gerekli midir?
EVET ! ZORUNLUDUR !
Karayolu Trafik Kanunu ve ilgili Karayolu Trafik 
Yönetmeliði gereði Karlý ve buzlu yollarda “bir 
takým Kar Zinciri bulundurulmasý” zorunludur.
Bu zorunluluk Yaz veya Kýþ Lastiði takmýþ tüm 
araçlar için geçerlidir.

SORU: Kýþ Lastiði takýlý bir araca Kar Zinciri 
takýlýr mý?Takýlýrsa hangi durumlarda 
takýlmalýdýr?
TAKILABÝLÝR!
1)Trafik yetkililerinin talebi durumunda,
Kýþ Lastiði takýlý araçlara ne zaman Kar Zinciri 
takýlmasý gerektiði Trafik Polisi ve Trafik 
Jandarmasýnýn yetkisinde olmakla birlikte , 
zorunluluk olmaksýzýn bu sorumluluk öncelikle 
sürücülerin üzerindedir.
Karlý yollarda Trafik yetkilileri Yaz Lastiði takýlý 
araçlardan Kar Zinciri takmalarýný isterken, Kýþ 
Lastiði takýlý araçlardan bunu istemeyebilirler. Kýþ 
Lastiði takýlý olduðu görülmesine karþýn, Trafik 
yetkilileri Kar Zinciri takýlmasýný isterse, sürücülerin 
kesinlikle bu karara uymalarý gereklidir.
2)Kýþ lastiðinin yetersiz kaldýðý karlý veya buzlu 
yollarda özellikle yokuþ aþaðý iniþlerde aþaðýdaki 
deneme yapýldýðýnda sonuç olumsuzsa;
*Aracýn hýzý ve vitesi o þekilde seçilmelidir ki, gaz 
pedalý býrakýldýðýnda araç blokajsýz yavaþlamalý, 
gaza basýldýðýnda patinajsýz hýzlanmalýdýr.
3)Araç hýzý düþürülmesine karþýn aþaðýdaki 
durumlar devam ediyorsa;
*Fren sýrasýnda ABS'nin ,
*Gaza basýldýðýnda ASR'nin ve
*Dönemeçlerde ESP'in kendiliðinden
çok sýk devreye girmesi
sýnýr deðerlere de çok sýk ulaþýldýðý anlamýna gelir.
Tehlikeli durum oluþmadan araç üreticisinin 
tanýmladýðý tekerleklere Kar Zinciri takýlmalýdýr.

SORU:  ABS / ASR / ESP olan araçlara da Kýþ 
Lastiði takýlmalý mýdýr? EVET !
ABS fren , ASR ise çekiþ güvenliðini arttýran teknik 
üstünlüklerdir, ancak ABS/ASR fizik kurallarýný, yani 
tekerlekle yol arasýndaki sürtünme katsayýsýný, 
deðiþtiremez, kötü lastiklerle buzda fren mesafesini 
kýsaltamaz. ESP ise hareket sýrasýnda sürücünün 
istediði hareket çizgisinden çýkma eðilimi gösteren 

aracý, sürücünün istemi dýþýnda, frenleri tek tek 
kullanarak, aracýn tekrar sürücünün istediði hareket 
çizgisine girmesini saðlayan kararlýlýðý artýran bir 
elektronik denetim sistemidir.

Yukarda sayýlan tüm Elektronik Güvenlik ve Çekiþ 
Sistemlerinin baþarýsý ve doðru çalýþabilmeleri için 
lastiklerin yola iyi tutunmalarý þarttýr. Kýþýn bu 
araçlar da Kýþ Lastiði kullanmalýdýr.

SORU: 4X4 araçlarýn Kýþ Lastiði takmasýna 
gerek var mýdýr? EVET!
Yaz lastikleriyle donatýlmýþ dört tekerden çekiþli 
(4x4) bir araç kar üzerinde rahatlýkla kalkýþ 
yapabilmekte ve kýsa sürede yüksek hýzlara 
çýkabilmektedir, fakat fren sýrasýnda durma 
mesafesi aþýrý uzamaktadýr yani; “gittiði gibi” 
duramamaktadýr. Bunun çok basit bir nedeni vardýr 
fren sýrasýnda tüm araçlar dört tekerlekten fren 
yapmaktadýr, yani araçlar eþittir.Yaz lastiði ile kar 
veya buz üzerinde araç kullanmak isteyen (özellikle 
4x4) araç sahiplerine (Kýþ Lastiði veya zincir 
takmak dýþýnda) tavsiyemiz bundan vazgeçmeleri , 
kendilerinin ve baþkalarýnýn can ve mal güvenliðini 
tehlikeye sokmamalarýdýr.

SORU: Kýþ Lastiði takýlý dört tekerden çekiþli 
(4x4) araçlarýn Kar Zinciri bulundurmalarý 
gerekli midir? EVET ! ZORUNLUDUR !
Karayolu Trafik Kanunu ve ilgili Karayolu Trafik 
Yönetmeliði gereði Karlý ve buzlu yollarda “bir takým 
Kar Zinciri bulundurulmasý” zorunludur.Bu 
zorunluluk Yaz veya Kýþ Lastiði takmýþ , 4x4'ler 
dahil, tüm araçlar için geçerlidir.

SORU: Kýþ lastiðinin yola daha iyi tutunmasý 
için hava basýncýný düþürmek doðru mudur?
KESÝNLÝKLE YANLIÞ!
Kýþ ve Yaz lastiklerinin hava basýnçlarý “kesinlikle” 
Lastik ve Araç üreticisinin verdiði deðerler olmalýdýr. 
Öte yandan düþük basýnç durumunda sanýldýðý gibi 
yola tutunma artmamakta, lastiðin yola tutunmayý 
artýran profilleri yetersiz basýnçtan dolayý iþlevsiz 
kalmaktadýr. Genel inanýþýn tersine hava basýncýnýn 
istenen deðerden 0.1 - 0.2 bar daha yüksek 
basýlmasýnýn Kýþ Lastiðinin tutunmasýný artýrdýðý 
saptanmýþtýr.En son olarak, lastik basýncýnýn 
düþürülmesinin aracýn dönemeç kararlýlýðýný 
olumsuz etkilemenin yanýnda “yuvarlanma 
direnci”ni ve dolayýsýyla yakýt tüketimini de 
yükselttiði unutulmamalýdýr.

SORU: Kýþ Lastikleri nasýl saklanmalýdýr ?
Kýþ lastikleri 15 - 20 ºC sýcaklýkta karanlýk , kuru ve 
serin bir yerde, radyatör gibi ýsý kaynaklarýndan en 
az 1m uzaklýkta ve naylon gibi bir torbaya sarýlarak 
depolanmalýdýr.Jantlý ve jantsýz olarak 
depolandýðýnda þunlara dikkat edilmelidir:

*JANTLI: Üst üste ve yatýk þekilde depolanmalýdýr .
*JANTSIZ: Dikine ve yanyana depolanmalý , 
deforme olmamalarý için lastikler peryodik olarak 
döndürülmelidir.

SORU: Kýþ lastiklerinin saklanma ömrü kaç 
senedir?
5 yýldýr. Bu süreyi geçen kýþ lastikleri iþlevsel 
açýdan zayýflamaktadýr. 
SORU:  Lastikler için 4 X 4 X 4 kuralý nedir?
4 X 4 X 4:  Dört lastiðin dördü de ayný 
Marka/Model/Aþýnma'da olmalýdýr.
4 X 4 X 4:  Dört lastiðin dördü de 4 yýldan yaþlý 
olmamalýdýr.
4 X 4 X 4: Dört lastiðin profil derinliði 4 mm den az 
olmamalýdýr.
SORU: Kýþ Lastiði seçiminde nelere dikkat etmelidir 
?
1)Araç üreticisinin önerdiði ;
-Kýþ lastiði markasý ve Tipi
- Ölçü , Yük sýnýfý ve Hýz Sýnýfý takýlmalýdýr.
2) Araç üreticisi tarafýndan Kýþ lastiði markasý ve 
Tipi önerisi verilmemiþse, seçilecek Kýþ Lastiðinin 

aracýn üzerindeki Standart Yaz Lastiði ile aþaðýdaki 
özellikleri ayný olmalýdýr ;
-Ölçü:Geniþlik (mm) / Profil (%) X Jant çapý ( inç)
-Yük sýnýfý :   Load Index -Hýz sýnýfý :   Speed Index

3)Aþaðýdaki durumlarda Standart Yaz Lastiði ile 
farklý özelliklere onay verilebilir:
-Çapý ayný ancak geniþliði daha az olan Kýþ Lastiði 
kullanýlabilir.
-Yük Sýnýfý kesinlikle ayný olmalýdýr.
-Hýz Sýnýfý daha düþük bir Kýþ Lastiði 
kullanýlacaksa sürücü, Kýþ Lastiðinin bu düþük Hýz 
Sýnýfýndan dolayý , kilometre göstergesine 
yapýþtýrýlacak bir çýkartma ile uyarýlmalýdýr.

4)Seçilen Kýþ Lastiðinin mutlaka;
-Üzerinde “Kýþ Lastiði” iþaretinin olmasý,
-Üretim Yýlý ve Ayýnýn kontrol edilmesi ,
-Garanti þartlarýnýn öðrenilmesi,
-Aracýn tüm tekerleklerine takýlmasý gerekir. ( 4 x 4 
x 4 kuralý)

5)Kýþ Lastiklerinin çeþitli otomobil dergileri veya 
kuruluþlar tarafýndan yapýlmýþ testlerdeki sonuçlarý 
, fiyatlarýnýn yanýnda, aþaðýdaki önem sýrasýna 
göre gözönüne alýnmalýdýr:
-Kuru yolda fren
-Islak yolda fren
-Karda Fren
-Karda Çekiþ
Kýþ Lastikleri kýþýn, kardan çok kuru ve ýslak 
zeminlerde kullanýlmaktadýr. Sadece kar üzerinde 
iyi sonuç veren , kuru yolda kötü sonuçlar veren 
“Kar Lastiði” iyi bir Kýþ Lastiði olamaz.
6)En iyi Kýþ Lastiði;

-Karda Fren ve Çekiþ yönünden yeterli ,
-Kýþýn kuru ve ýslak zemindeki performansý, yazýn 
Yaz Lastiðinin kuru ve ýslak zemindeki 
performansýna en yakýn sonuç veren lastiktir.
7)1 Kasým 2012 itibariyle devreye girmiþ olan 
“Lastik Etiketi”-uygulamasýna göre 1 Temmuz 2012 
tarihinden sonra üretilen lastiklerin üzerinde lastiðin 
üç temel özelliðini derecelendiren bir etiket olma 
zorunluluðu vardýr: (A:en iyi G:En kötü)
-Yuvarlanma Direnci (Yakýt Tüketimi)  : 
A,B,C,D,E,F,G
-Islak yolda tutunma ( Fren mesafesi) : 
A,B,C,D,E,F,G
-Gelecekteki mevzuatlara göre Gürültü: )Düþük 
))Saðlýyor )))Yüksek
“Lastik Etiketi” yardýmýyla iyi Kýþ Lastiði seçimi;
-Yuvarlanma Direnci (Yakýt Tüketimi)  : C - E 
arasýnda
-Islak yolda tutunma ( Fren mesafesi) : C
-Gelecekteki mevzuatlara göre Gürültü: )) Saðlýyor

SORU: Kýþ Lastiði 12 ay kullanýlýr mý? HAYIR !
Kýþ lastikleri ile yazýn yapýlan fren testleri yaz 
lastiklerine göre daha uzun fren mesafeleri 
vermiþtir. Aþaðýdaki örnekte yaklaþýk 3m lik bir 
uzama görülmektedir.
Yazýn 100 km/h hýzda yapýlan fren testinde durma 
mesafesi ;
-Kýþ Lastiði ile 41 m
-Yaz Lastiði ile 38 m    Ölçülmüþtür.
Gereðinde bu 3 m lik fark hayat kurtarabilir. Bu 
nedenle kýþ lastiklerini yazýn kullanmamak 
gerekir.Öte yandan kýþ lastiklerinin yaz lastiklerine 
göre daha pahalý olduðu da gözönüne alýnacak 
olursa , bu kararýn ekonomik olmadýðý da ortadadýr
.
SORU:   ”Kýþ Lastiði Zorunluluðu” kapsamý dýþýnda 
kalan otomobil sahipleri ne yapmalýdýr?
Otomobil sahipleri, takýlmasý henüz zorunlu 
olmadýðý halde, kazalarý azaltacak bir Risk 
Yönetimi unsuru olduðu için Kýþ Lastiðini tercih 
etmelidirler.

“KIÞ LASTÝÐÝ RÝSK YÖNETÝMÝDÝR”
Alýntýdýr.
+Güvenli ve keyifli sürüþler dilerim.

SAHÝBÝ :
SORUMLU  :YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ
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SAYFA EDÝTÖRÜ:

    HABER WEB EDÝTÖRÜ: Kemal YALÇIN - ÝSTÝHBARAT ÞEFÝ: Þerif EREL 
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Mehmet Adil TURGUT
Zekeriya TÜRKEL
Þerif EREL - Kemal YALÇIN
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Gazetemizde yayýnlanan tüm yazýlarýn yasal sorumluluðu yazarýna aittir. 
Gazetemize gönderilen yada bizzat verilen yazý ve resimlerin 

yayýnlanmasý ve geriye iade edilmesi  zorunluluðu yoktur.
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Kurucusu:Kamil Muþtu
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*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
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Uzun yýllar Japonyayý kasýp kavurduktan sonra tüm dünyaya yayýlan 
SUDOKU her biri dokuz kutuya bölünmüþ, dokuz büyük kareye, ilk 

dokuz rakamý yerleþtirme sanatýdýr.

SUDOKU BÝR AKIL OYUNUDUR!
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DÜNKÜ SUDOKU BULMACA ÇÖZÜMLERÝ 
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Domaniç merkezde, geçtiðimiz Perþembe  Kaza sonucu aracýn altýnda kalan Çevik, 
günü gece saat 22:00 sýralarýnda meydana aðýr yaralandý.
gelen kazada yaya Ramazan Çevik aðýr Yaralýya ilk müdahale Domaniç 112 Acil 
yaralandý. Saðlýk Ekipleri tarafýndan yapýldý. Ýki kolunda 

Kaza, M.E., yönetimindeki araç Kýbrýs kýrýk tespit eden ekipler yaralý Ramazan Çevik'i 
Caddesinde istikametine doðru seyrettiði Tavþanlý Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet 
sýrada, yaya olarak bulunan Ramazan Çevik'e Hastanesine kaldýrdý. Yaralýnýn hayati tehlikesi 
çarpmasý ile meydana geldi. bulunmuyor.

OTOMOBÝL YAYA ÇARPTI: 1 YARALI
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Ýl Milli Eðitim 
Müdürlüðü 
tarafýndan 
Öðretmen 
Akademisi 
etkinlikleri 
kapsamýnda 
organize edilen 
'Anadolu Masallarý 
Anlatýcýlýðý Eðitimi' 
Zafer Toplantý 
Salonunda verildi. 
Eðitimde, Anadolu 
Masallarýnýn 
öðrencilere 
aktarýlýrken 
kullanýlan teknikler 
konusunda bilgiler 
verildi.

 UNESCO ve 
Milli Eðitim Bakanlýðý 
Öðretmen Yetiþtirme 
Genel Müdürlüðü ile 
birlikte geliþtirilen ve 
Milli Eðitim 
Müdürlüðü 
tarafýndan 
Öðretmen 
Akademisi 
etkinlikleri 
kapsamýnda 
organize edilen ve 
üç gün süren 

Zafer Toplantý Salonu'nda verildi. eðitimde, kursiyer öðretmenler eðlenceli tirerek eðitimin bir bölümüne dahil oldular. 
Kursiyerlerin gönüllü olarak katýldýðý vakit geçirdiklerini belirterek Baþyiðit, Ezop'un doðduðu þehir olan Kütah-
etkinlikte, öðretmenlere Anadolu memnuniyetlerini dile getirdiler ve bu tür ya'ya özgü Anadolu masallarýnýn derlenmesi 
Masallarýnýn öðrencilere aktarýlýrken eðitimlerin daha sýk olmasý gerektiðini konusunda Ýl Millî Eðitim Müdürlüðü olarak 
kullanýlan teknikler konusunda bilgiler verildi. belirttiler. her türlü desteði vereceklerini ifade etti. Ýl 
Daha sonra masal merdiveni oluþturularak Millî Eðitim Müdür Yardýmcýsý Muhsin Kaymak Ýl Millî Eðitim Müdürü Hasan Baþyiðit ve 
masallarýn uygulamalý olarak anlatýlmasý ile ise eðitime gönüllü olarak katýlan öðretmen-Ýl Millî Eðitim Müdür Yardýmcýsý Muhsin 
eðitim son buldu. 18 kursiyerin yer aldýðý lere teþekkür etti.Kaymak yapýlan eðitimlere ziyaret gerçekleþ-

MASAL OKUMANIN TEKNÝKLERÝ ANLATILDI

14
ÞUBAT

SEVGÝLÝLER
GÜNÜ’NE

ÖZEL
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MÝSAFÝR KALEM
RESMÝ ARIK

SÜRÜCÜ KURSU DÝREKSÝYON USTA ÖÐRETÝCÝSÝ

KIÞ LASTiÐi KONUSUNDA
NELER BÝLÝYORSUNUZ?

SORU: Kýþ Lastiðinin Yaz lastiðinden farký 
nedir?
Yaz lastiklerinin malzemesi 7 °C'ýn altýndaki 
sýcaklýklarda sertleþtiði için yola tutunmasý 
azalmaktadýr. Kýþ lastiklerinin ise, özel profillerinin 
yanýsýra, üretildikleri Silica esaslý malzeme daha 
yumuþaktýr ve 7 °C'ýn altýndaki soðuk hava 
þartlarýnda kuru asfalt, kar ve buzda tutunmayý 
artýrmaktadýr.
SORU: Bir lastiðin Kýþ Lastiði olup olmadýðý 
nasýl anlaþýlýr?
Kýþ Lastiði ile ilgili RMA 
(Rubber Manufacturers 
Association) ve ASTM 
þartlarýný saðlayan lastikler 
yukardaki sembolü 
kullanabilirler.
“Bu sembolü taþýyan lastikler 
Kýþ Lastiðidir” diyebiliriz.

SORU: M+S Kýþ Lastiði nedir?
FREN özelliðinin yanýnda çekiþ özelliði de artýrýlmýþ 
Kýþ Lastiði 'dir. RMA (Rubber Manufacturers 
Association)'un tanýmlamasýna ve ASTM 'nin test 
metoduna göre kýþ þartlarýný temsil eden kaygan bir 
yolda yapýlan çekiþ kuvveti testinde “referans 
lastiðin” çekiþ kuvvetinden en az %10 daha fazla 
çekiþ kuvveti saðlayan lastikler Kýþ Lastiði 
sembolünün yanýnda M+S veya M S veya M/S 
iþaretleri taþýyabilmektedirler. Aþaðýdaki aþaðýdaki 
sembolleri birarada taþýyan lastiklere 
 “ M+S Kýþ Lastiði “  diyebiliriz.

M+S

SORU: Kar Lastiði var mýdýr?
HAYIR!
Her ne kadar Ýngilizce konuþulan ülkelerde, örneðin 
ABD'de, isim olarak “Snow Tyre” kullanýlsa da “Kar 
Lastiði” diye ayrý bir Lastik sýnýfý yoktur. Kýþ Lastiði 
yerine “Kar Lastiði” denilmesi doðru deðildir.
Kýþ Lastiðine “Kar Lastiði” yakýþtýrmasý “sadece kar 
üzerinde kullanýlabilen” veya “kar üzerinde Kar 
Zinciri kullanýlmasýný gerektirmeyen” gibi yanlýþ 
anlamalara neden olmaktadýr.
Öte yandan bazý, genellikle ucuz, Kýþ Lastiði 
markalarýnýn kar üzerindeki sonuçlarýnýn diðer rakip 
markalardan daha iyi, fakat kuru ve ýslak yolda 
belirgin þekilde kötü olmasý, bu zayýflýðý olan 
lastiklerin “Kar Lastiði” olarak satýlmasý bir 
“Pazarlama Stratejisi” olarak da deðerlendirilebilir.
SORU: M+S “Dört Mevsim Lastiði” nedir?
“Dört Mevsim Lastiði“ olarak da bilinen M+S 
lastikleri ( M = Mud = Çamur S = Snow = Kar ) 
Çamur ve Kar üzerinde daha iyi sonuç almak için 
üretilmiþ, ancak bu ek özelliklerinin standardý 
olmayan lastiklerdir. Bu harfleri taþýyan lastiklerin 
hangi þartlarý saðladýðý belli deðildir. Yolüstü ve 
Yoldýþý þartlarda gitmesi beklenen 4x4 SUV 
araçlarýn fabrika çýkýþý lastikleri genellikle M+S 
lastikleridir.
SORU: M+S “Dört Mevsim Lastiði” Kýþ Lastiði 
sayýlýr mý ? :HAYIR!
M+S lastikleri ancak Kýþ Lastiði sembolünü 
taþýyorsa M+S Kýþ Lastiði olarak deðerlendirilebilir. 
Kýþ lastiði sembolünü taþýmayan M+S lastiklerinin 
kar üzerinde fren mesafelerinin yaz lastiklerinden 
daha kýsa , ancak kýþ lastiklerinden daha uzun 
olduðu saptanmýþtýr. “Kýþ Lastiði” sembolünü 
taþýmayan M+S  “Dört Mevsim Lastikleri” nin kýþýn 
iyi bir Kýþ Lastiði , yazýn da iyi bir Yaz Lastiði 
olamayacaðý mutlaka bilinmelidir.
RÝSK YÖNETÝMÝ AÇISINDAN YANLIÞ !
Kýþ Lastiði   Risk Yönetimi , Kar Zinciri Kriz 
Yönetimidir. Ne kadar çok Risk Yönetimi, o kadar az 
Kriz Yönetimi
Kýþ Lastiði, kýþýn kar yaðsýn yaðmasýn düþük 
sýcaklýklarda aracýn yola tutunmasýný artýrmakta , 
aþýrý buzlanma olmadýðý sürece aracýn kar üzerinde 
gitmesine ve durmasýna olanak vermektedir.
Özellikle kuru yoldan kaygan yollara (Köprü ve 
Viyadük üstünde buzlanma veya siyah buz vs) ani 
giriþlerde aracý yolda tutabilmektedir. Yani Kýþ 
Lastiði riskleri azaltmaktadýr. Devamý sayfa 5’de

Simav'ýn istihdam ve üretim alanýnda 
geçmiþteki SETAÞ'tan sonra en büyük üretim 
ve istihdam merkezi olmayý sürdüren Kazcýoðlu 
Otomotiv, üretim alanýnda kalifiyeli 50 personel 
daha alacaðýný duyurdu. 
Kazcýoðlu Otomotiv Ýdari Genel Müdür Yardýmcýsý 
Ýsmet Kazcýoðlu,  yeni personel alýmýyla ilgili olarak 
gazetemize bilgi verdi. Kazcýoðlu, “Fabrikamýz 
bünyesinde istihdam edilmek üzere; Mesleki ve 
Teknik Anadolu Liselerinin; 'Makine Teknolojisi'. 
'Tesisat Teknolojisi ve Ýklimlendirme', 'Metal 
Teknolojisi'  ve 'Elektrik-Elektronik Teknolojisi' 
alanlarýndan mezun olmuþ en az 50 çalýþma 
arkadaþý arýyoruz” dedi.
Gerekli þartlarý taþýyan ve Kazcýoðlu Otomotiv'de 
çalýþmak isteyen kiþilerin fotoðraflarýyla birlikte þah-
sen fabrikanýn Ýnsan Kaynaklarý Bölümüne baþvu-
ruda bulunmasý gerektiðini de hatýrlatan Kazcýoðlu, 
mesleki eðitim mezunu kiþilere ihtiyaçlarýnýn her 
zaman olduðuna dikkat çekti. Haber: Kemal Yalçýn

KAZCIOÐLU OTOMOTiV 
50 TEKNiK ELEMAN ALACAK

Ýsmet
Kazcýoðlu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Simav'da 
geride kalan 2 dönemde Ýlçe Baþkaný olarak 
görev yapan Hasan Koç, 29 Aralýk 2019 
tarihinde yapýlan genel kurulda da delegelerin 
oylarýyla üçüncü kez CHP Ýlçe Baþkaný 
seçilirken önceki gün yeni seçilen yönetim 
kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Partisinin Cumhuriyet Caddesindeki ilçe 
merkezinde CHP Simav Yönetim Kurulu 
Üyelerinin katýldýðý toplantýda Türkiye'nin CHP'ye 
ihtiyacý olduðunu vurgulayan baþkan Koç, 
“Bizlerin baþarýsý, ilçemizin baþarýsý, ilimizin 
baþarýsý kuþkusuz CHP Türkiye'nin baþarýsý 
olacaktýr. Demokrasi yolunda aðýr ve emin 
adýmlarla yürüyerek, halkýmýzla bütünleþerek 

CHP SÝMAV'DA GÖREVLER PAYLAÞILDI

ülkemizin ve halkýmýzýn geleceði için partimizin 
hedeflerimize tek tek ulaþmalýyýz. Durmak yok, 
yola devam” diye konuþtu.
Daha sonra birlik ve beraberlik içinde 
gerçekleþtirilecek çalýþmalarda görev alacak 
yönetim kurulu üyeleri görev alanlarýnýn 
belirlenmesini gerçekleþtirdi. Ýþte CHP Simav'da 
yönetim kurulu üyelerinin sýrasýyla görev alanlarý:  
CHP Ýlçe Sekreteri: Cengiz Zengin, Ýlçe Saymaný: 
Mustafa Koç, Biliþim Sorumlusu: Bünyamin Kýsa, 
Yönetim Kurulu Üyeleri: Filiz Özlüer, Hatice Çetin, 
Hüsne Aksu, Mustafa Dönmez, Zeliha Sert, 
Mehmet Atmaca, Baþkan Yardýmcýlar; Osman 
Baki,Yusuf Otay, Derya Ersöz, Þerafettin 
Kocatürk, Süleyman Öztürk ve Zafer Tekeli.

Hasan
Koç

Elazýð Depremi nedeniyle Simav Belediyesinin ve ilçedeki 
sivil toplum kuruluþlarýnýn önde gelenleriyle baþlatýlan 
yardým kampanyasý, Sömestri tatilinden dönen öðrencilerle 
daha da anlam kazandý. Daha önce Gülizar Eren Ýlkokulu 
olarak bilinen günümüz Atatürk Ýlkokulu öðrencilerinin 
bazýlarý okul müdürü Ali Uluer ile birlikte geldikleri Belediye 
Baþkaný Adil Biçer'in makamýnda kumbaralarýndaki 
harçlýklarýný depremzedeler için baðýþlarken onlara Simav 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencileri de katýldý. 
Mesleki eðitimin temsilcileri okul müdürü Mesut Küçükçakýr 
ile birlikte toplanan yardým parasýný Elazýð Depremi Yardým 
Toplama Komitesi Baþkaný Adil Biçer'e takdim ettiler.

YÜREÐÝ KOCAMAN ÖÐRENCÝLERDEN 
ELAZIÐ DEPREMZEDELERÝNE YARDIM

Adil Biçer

Ali Uluer

Mesut
KüçükçakýrHaber: 

Þerif Erel
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