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PARTiLER MECLiS ADAYLARINI DUYURDU
31 Mart 2019 Pazar günü yapýlacak
olan belediye baþkaný, il genel meclisi
ve belediye meclis üyesi seçimleri için
seçime katýlan siyasi partiler adaylarýný
Ýlçe Seçim Kuruluna sundular,

AK PARTÝ BELEDÝYE BAÞKAN ADAYI BÝÇER:
“HAVADA UÇAN DEÐÝL, AYAÐI YERE BASAN PROJELER”

Zekeriya
Türkel

Adil
Biçer

AK Parti Simav Belediye
Baþkan Adayý Av. Adil Biçer,
gazetemize nezaket
ziyaretinde bulunarak,
kaynaðý belli olmayan deðil,
ayaðý yere basan projelerle
Simav halkýna hizmet
vermek istediðini bildirdi.

Mustafa
Arýgümüþ

31 Mart yerel seçimlerin en
güçlü adaylarýndan birisi olarak
kabul edilen AK Parti'nin Simav
Belediye Baþkan Adayý Av. Adil
Biçer, seçim ziyaretleri
çerçevesinde gazetemiz
merkezine de AK Parti Ýlçe
Baþkaný Ecz. Ahmet Kulat ile
birlikte ziyarette bulundu. Simav
Ýbrahim Eren Ýmam Hatip
Ortaokulu, Simav Belediyesi,
Simav Cumhuriyet Anadolu
Lisesi, Süt Birliði, Anadolu Ýmam
Hatip Lisesi, Fen Lisesi, Simav

Ahmet
Kulat

Anadolu Lisesi, Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi, Nurullah
Koyuncuoðlu Anadolu Lisesi ve
Simav Ýbn-i Sina Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi, Simav
Belediyesi Jeotermal Þefliði,
Eynal Kaplýcalarý, Simav Otogarý,
Karayollarý Þefliði, Sosyal Hizmet
Merkezi, Ýlçe Spor Müdürlüðü,
Hüma Hatun Anaokulu, Ýlçe
Tarým ve Orman Müdürlüðü,
Müftülük Kur'an Kursu, Halk
Eðitimi Merkezi, Simav Adliyesi,
Simav Ticaret ve Devamý 2’de

Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart Yerel seçimlerine
iliþkin seçim takvimi aynen uygulanýrken seçimlere
katýlacak siyasi partilerin Simav Ýlçe baþkanlýklarý ilçe
merkezi ve beldeler için belediye baþkaný adaylarýný,
belediye meclis üyesi adaylarýyla il genel meclisi üye
adaylarýný Simav Ýlçe Seçim Kurulu Baþkanlýðýna
alýndý belgesi karþýlýðýnda sunmalarý geçtiðimiz Salý
günü saat 17.00'de tamamlandý.
Geçtiðimiz 21 Þubat Perþembe günü ise YSK
tarafýndan siyasi partilerin aday listelerindeki
eksiklikleri tamamlamalarý için son gün olarak geride
kaldý. Seçim takvimine göre 22 Þubat Cuma günü
(bugün) Saat 08.00'de geçici aday listeleri (baðýmsýz
adaylar dahil) Simav Ýlçe seçim kurulu tarafýndan ilan
edilerek listelere son bir itiraz süreci baþlayacak. 1
Mart Cuma günü ise Seçim kurullarýnca yapýlan
inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen
kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi
partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi
halinde, bu durum ilçe seçim kurulunca ilgili siyasi
partilere bildirilecek. 2 Mart Cumartesi ise, Aday
listelerindeki eksikliklerin siyasi partilerce
tamamlanarak ilgili seçim kurullarýna bildirilmeleri
için son gün.
Seçimlere katýlacak belediye baþkaný, il genel ve
belediye meclis üyelerinin kesinleþerek ilaný ise 3
Mart Pazar günü yapýlacak.
Bu duruma göre seçimlere katýlacak siyasi partilerin
Simav'daki adaylarýnýn kesin olmayan isim listeleri
þöyle:
ADALET VE KALKINMA PARTÝSÝ:
Kontenjan: Fatih Kalay, Mehmet Yücel
Meclis Üye Adaylarý: Orhan Akboða, Þener
Kazcýoðlu, Ahmet Yaman, Hicret (Karaman)
Kaymak, Abbas Biroðul, Yüksel Mazýlý, Ali Bal,
Canan Ceylan, Yusuf Can, Recep Güleç. Zehra
Atasoy.
Devamý sayfa 2’de

ÇÝTGÖL'DE EL HALISI YÜZLERÝ GÜLDÜRÜYOR
Simav'ýn en büyük beldesi olan Çitgöl'de el halýsý
tezgâhlarý tekrar çalýþmaya baþladý.Beldede hanýmlarýn
itinayla dokuduklarý el halýlarý ise Amerika yolcusu.
El halýlarýna ilginin yeniden artmasýndan dolayý memnun
olduðunu açýklayan halýcý Þeref Çetin, “El halýlarý bizim
kültürümüzün bir parçasý. Eskiden el dokuma halýlar oldukça
yaygýndý. Teknoloji geliþip makine halýlarý ortaya çýkýnca el
dokuma halýlar yavaþ yavaþ kalktý. Halý tezgâhlarý boþ
kalmýþtý. Þimdi ise beldemizde yaklaþýk 400 kiþi halý
dokumacýlýðýndan ekmek yiyor. Talep olunca halý tezgâhlarý
tekrar canlandý. Ekonomik durgunlukta el halýsý talebinin
olmasý bizleri oldukça memnun etti. Herkes evinde 2-3 kiþi ile
birlikte el dokumasý halýlarý dokuyorlar” dedi.
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PARTiLER MECLiS
ADAYLARINI DUYURDU
Sayfa 1’den devam

CUMHURÝYET HALK PARTÝSÝ:
Kontenjan: Hasan Birol Çetiner, Battal
Köseler.
Meclis Üye Adaylarý: Mehmet Erdimen, Ýrfan
Koçak, Kader Avcýoðlu, Soykan Bayrak, Ayla
Çaðlartuna, Ýsmail Çakýr, Mürþide Sevil Teke,
Ýsmet Kýrlý, Suzan Benlisoy, Yavuz Canbulut,
Hüseyin Karakoyun, Alev Daðhan, Arif Koçak.
MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ:
Kontenjan: Osman Alptekin; Dursun
Kýzýlarslan
Meclis Üye Adaylarý: Erdoðan Kýlýç, Ergün
Toprak, Mehmet Yetkin Er, Murat Dað, Ferit
Çýbuk, Adil Ergün, Hüseyin Duman, Ýzzet Onur
Kocabaþ, Zehra Efecan, Ergün Baþaran,
Mustafa Acar, Cengiz Özkaya, Ali Dikmen.
ÝYÝ PARTÝ:
Kontenjan: Ekrem Adýgüzel, Zeki Sert
Meclis Üye Adaylarý: Halil Ýbrahim Kazcýoðlu,
Þaban Örs, Ýsmail Bozyiðit, Barýþ Özyurt, Veli
Eyol, Gülnur Usluer, Mehmet Boran, Ali
Karatekin, Fatma Aydoðan, Necdet Kýratlý,
Hakan Taþtekin, Ali Önder Karakaya,
Münevver Kuþgöz.
DEMOKRAT PARTÝSÝ:
Kontenjan: Mustafa Taþdemir,Sevtap Çalbay,
Meclis Üye Adaylarý: Mehmet Yörük, Emin
Topaler, Serpil Özlüer, M. Kemal Bütün,
Akif Halis Ersay, Naip Kosor, Güngör Boran,
Hüseyin Tekeþ, Ahmet Yenilmez, Ramazan
Erdoðmuþ, Mehmet Deniz, Mehmet Turgut
Özbeyli, Yaþar Gürbýyýk

SAADET PARTÝSÝ:
Kontenjan: Filiz Özcengiz, Derya Ersöz
Meclis Üye Adaylarý: Sinan Aktaþ, Mehmet
Ceylan, Murat Ersöz, Fuat Þengül, Ufuk Yýldýz,
Ali Erdoðan, Osman Korkmaz, Muhammet
Kaðan Ceylan, Mehmet Saraç.
Haber: Kemal Yalçýn

Sayfa 2

YOL VERMEYEN
CEZAYI YEDÝ

CHP Meclis
adaylarýný
Seçim Kuruluna sundu

AK PARTÝ BELEDÝYE BAÞKAN ADAYI BÝÇER:
“HAVADA UÇAN DEÐÝL, AYAÐI YERE BASAN PROJELER”

Yaya öncelikli trafik uygulamasý
kapsamýnda 100'ü aþkýn aracý denetleyen
polisler, yaya geçidinde yavaþlamayan ve
yayalara yol vermeyen 12 araç sürücüsüne
para cezasý kesti.
Ýçiþleri Bakaný Süleyman Soylu tarafýndan
2019 yýlýnýn yaya öncelikli yýl ilan edilmesinin
ardýndan 81 ilde farkýndalýk yürüyüþleri
düzenlenmiþ ve yayalarýn geçiþ üstünlüðüne dikkat
çekilmiþti. Kütahya'da da 'Yaya öncelikli trafik
uygulamasý' kapsamýnda harekete geçen ve özel
bir denetim yapan Trafik Þube ekipleri, yayalara yol
vermeyen sürücülere idari para cezasý keserken,
yayalarý da bilgilendirdi.
100'DEN FAZLA ARAÇ DENETLENDÝ
Kütahya Emniyet Müdürlüðüne baðlý Trafik
Tescil Denetleme Þubesi ekipleri, Atatürk
Bulvarýnda iki farklý noktada denetim yaptý. Laleli
Kavþaðýndaki ekipleri ýþýklý yaya geçidinin
bulunduðu noktada yerde yayalara yeþil ýþýk
yanmasýna raðmen yol vermeyen sürücüleri
durdurarak cezai iþlem uyguladý. Denetimde
100'den fazla araç durdurulurken, kurala uyan
sürücülere duyarlýlýðý sebebiyle teþekkür eden
ekipler, 12 araca ise yaya geçidinde yavaþlamadýðý
veya yayalara yol vermediði için para cezasý kesti.

Sayfa 1’den devam
Sanayi Odasý gibi kurum ve kuruluþlarý, esnaflarý
ziyaret turunu sürdürdüklerini belirten baþkan
adayý Biçer, “Yapýlacak seçimin, yaþatacaðý
güzelliklerle halkýmýzýn hafýzalarýnda yer etmesi
temennimdir. Þu ana kadar da güzellik, hoþgörü,
karþýlýklý saygý ve anlayýþ çerçevesinde belediye
baþkan adaylarýnýn çalýþmalarýný sürdürmesi ise
beni fazlasýyla mutlu ediyor” dedi.
Simav’ýn ihtiyaç ve sorunlarýný çok iyi bildiðini,
halkýn karþýsýna çýkarak havada uçuþan deðil ayaðý

Simav,ýn Sesi

yere basan projelerini anlatmayý sürdürdüðünü
kaydeden Biçer, “Deðerli halkýmýz þunu bilsin ki,
bizler AK Belediyecilik olarak halkýmýza
yapacaðýmýz hizmetlerin vaadini veriyoruz.
Yapamayacaðýmýz uçuk hizmet ve yatýrýmlarýn ise
sözünü bile etmiyoruz.Belediyecilik bir ekip ve
vizyon iþidir bizlerde güzel ve liyakatlý bir ekip ile
bu göreve talip olduk ,gerek personelimizle
gerekse Meclisimiz ve Parti Teþkilatýmýzla güzel bir
ekip olacaðýz ve hep birlikte Simavýmýza Hizmetkar
olacaðýz “ifadesinde bulundu. Haber: Kemal Yalçýn
Kuruluþ:21 Eylül 1999
Kurucusu:Kamil Muþtu
(27 Ekim 1961)

SAHÝBÝ : Mehmet Adil TURGUT
SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ : Zekeriya TÜRKEL
MUHABÝRLER: Þerif EREL - Kemal YALÇIN
SAYFA EDÝTÖRÜ: Ýsmail YALÇIN
*YEREL SÜRELÝ YAYINDIR*
HABER WEB EDÝTÖRÜ: Kemal YALÇIN - ÝSTÝHBARAT ÞEFÝ: Þerif EREL
BASKI : 30 Aðustos Cad. No. 5 - SÝMAV
MERKEZ: MAT OFSET TESÝSLERÝ 30 Aðustos Cad. No. 5 Tel. 513 54 22 - SÝMAV

ÝLAN TARÝFESÝ
Dernek Kongre : 300 TL
Resmi Ýlan (Cm) : 15.00 TL
A.Þ. Gen. Kurul/sonuç : Pazarlýða tabi
Koop. Oda kongre : 350 TL
Zayi : 30 TL
Özel Ylanlar ve Reklamlar Pazarly?a Tabidir
Fiyatlara KDV Dahil De?ildir.
simavinsesi2010@hotmail.com
www.simavinsesigazetesi.com

YAYALARI DA UYARDILAR
Mithatpaþa caddesi ile Atatürk Bulvarýnýn
kesiþtiði kavþaktaki ekipler ise, yayaya yol
vermeyen sürücülerin yaný sýra vatandaþlarý da
bilgilendirdi. Yayaya kýrmýzý ýþýk yanmasýna raðmen
trafiði aksatan vatandaþlara uyarýlarda bulunan
yetkililer, Kütahya'da meydana gelen trafik
kazalarýnýn yüzde 30'una yayalarýn karýþtýðý bilgisini
verdi. Trafikte can ve mal güvenliði için hem
sürücülerin hem de yayalarýn dikkat etmesi
gerektiðini söyleyen yetkililer, denetimlerin
önümüzdeki günlerde farklý noktalarda da devam
edeceðini ifade etti.
YURT ÝÇÝ : 240 TL (Yýllýk) - SÝMAV : 20 TL (Aylýk-Adrese Teslim)
YURT DIÞI : 60 € Euro (Yýllýk)
ZÝRAAT BANKASI SÝMAV ÞB. -H.NO:

TR.860001000180319993575001
Önemli gün, hafta ve konularla ilgili olarak gazetemize köþe yazýsý
gönderen köþe yazarlarýmýz ücret almadan yazýlarýný yazmaktadýr.
Gazetemizde yayýnlanan tüm yazýlarýn yasal sorumluluðu yazarýna aittir.
Gazetemize gönderilen yada bizzat verilen yazý ve resimlerin
yayýnlanmasý ve geriye iade edilmesi zorunluluðu yoktur.
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TIR DEVRÝLDÝ YOL KAPANDI

Kütahya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde kontrolden çýkarak
týr yan yattý.
Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 20. kilometresinde
meydana geldi. Afyonkarahisar istikametinden merkez istikametine
gelen týr buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünden çýkarak orta
refüj bariyerlerine çarparak yan yattý. Yolun büyük bölümü trafiðe
kapandý. Sürücü hafif þekilde yaralandý. Ýhbar üzerine olay yerine
polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ýki saat süren kurtarma
çalýþmasýnýn ardýndan týr kenarýna alýnarak yol yeniden trafiðe açýldý.

Kütahya'da iki katlý bir evde çýkan
yangýna itfaiye müdahale etti. Yangýnda
ev sahibi bir kiþi dumandan etkilendi.
Olay, akþam saatlerinde Vefa
Mahallesinde üç katlý binanýn ikinci
katýnda meydana geldi.
Henüz bilinmeyen bir nedenden
dolayý bir dairede yangýn çýktý.
Dumanlarý fark eden ev sahibi
itfaiyeye haber vererek kendi imkanlarý ile

yangýna müdahale etmeye çalýþtý.
Dumandan etkilenen ev sahibi komþularý
tarafýndan evden uzaklaþtýrýldý. Ýhbar
üzerine olay yerine polis, itfaiye ve saðlýk
ekipleri sevk edildi. Ýtfaiye ekipleri
yangýna müdahale ederken kýsa sürede
söndürüp soðutma çalýþmasý yaptý. Saðlýk
ekipleri dumandan etkilenen ev sahibini
ambulansa aldý. Yangýnla ilgili soruþturma
baþlatýldý.

Kütahya-Eskiþehir karayolu üzerinde kontrolden çýkan týr demir
bariyerlere çarparak kaza yaptý.
Olay, sabah saatlerinde Kütahya-Eskiþehir karayolu üzerinde
meydana geldi. Merkez istikametine gelen týr kar ve buzlanmadan
dolayý kontrolden çýkarak bariyerlere çarpýp ters yöne döndü. Kazada
yaralanan olmazken týr da ve bariyerlerde maddi hasar meydana
geldi. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

,
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ÝÐNENÝN SERAMÝKLE DANSI GÖZ KAMAÞTIRIYOR
Sigrafitto sanatçýsý Betül
Erpolat'ýn Kütahya Kültür ve
Sanat Derneði(KÜSAD)
Germiyan Beylik Konaðýnda
sergilediði eserler
sanatseverler tarafýndan
büyük ilgi görüyor.
Geleneksel Türk el
sanatlarýndan olan kaþ-ý
traþýn, daha sonraki
yüzyýllarda Ýtalyanlar
tarafýndan benimsenerek
sigrafitto adýný aldýðýný
söyleyen sanatçý Betül
Erpolat, verdiði eðitimlerle
sigrafitto sanatýný yaþatmaya
çalýþýyor. Eðitimi üyesi olduðu
Kütahya Kültür ve Sanat
Derneði (KÜSAD) Germiyan
Beylik Konaðýnda
çalýþmalarýný yürüten Erpolat,
geleneksel Türk Sanatýnýn
unutulmamasý için de büyük
bir emek harcýyor. Bir çok
ulusal ve uluslararasý
etkinliklerde eserleri yer alan
Erpolat, çalýþmalarýnda sýr altý
ve sýr üstü tekniðini
kullanýyor.
'HAYATIMA ETKÝ ETTÝ'
1995 yýlýndan buyana
icra ettiði sigrafitto sanatý ile
ilgili açýklamalarda bulunan
Erpolat, “Sigrafitto tüm
hayatýmýn en büyük öðretisi

oldu. Seramiðin üzerindeki özel
reçeteli boya dikiþ iðnesiyle kazýyarak,
gölgelendirerek, tonlandýrarak
oluþturduðum eserler muazzam bir sabrýn
getirisidir. Ben aslýnda buna iðnenin
seramikte dans etmesi diyorum. Hata
lüksümün olmadýðý bu eserleri büyük bir

FARMASÝ ELDEN ÝNDÝRÝMLÝ SATIÞ

titizlikle meydana getirirken sabretmeyi
öðrendim. Nefis terbiyesi ile tüm
hayatýma etki eden bu düstur, baþarýya
ulaþmamdaki en büyük unsurdur.
Kimilerinin 'Ýðneyle kuyu kazmak' dediði ,
benim ise 'Seramiðe iðnelenmiþ sanat'
olarak adlandýrdýðým sigrafitto sanatýný

icra etmek belki çok zor ve zahmetli ama
resmederken duyduðum haz ve
bitimindeki baþarý her þeye deðer.
Sigrafitto sanatýn, unutulmaya yüz
tutmuþken tekrar günümüzde yaþatýyor
olmak kendi adýma en büyük gurur
kaynaðýmdýr” dedi.

YENEP DEÐERLENDÝRÝLDÝ

Farmasi’ye üye olup kazanç saðlamak
ürünleri %30 ve %40 indirimli alýp
kâr elde etmek, ayrýca üyelere
özel kampanyalar ve
hediyelerden yararlanmak istermisiniz?
Evden iþ imkaný üye olmadan
indirimli fiyatta alýþveriþ de yapabilirsiniz.

ÝLETÝÞÝM : 0542 825 54 12 Zeynep GÜNDOÐ
Ýnstagram:farmasisimav

2/30

Zafer Kalkýnma Ajansý ile Ýl Milli Eðitim Müdürlükleri ile arasýnda imzalanan Yeni
Nesil Eðitim Mali Destek Programý (YENEP) kapsamýnda deðerlendirme ve istiþare
toplantýsý düzenlendi.
Zafer Kalkýnma Ajansý ve TR33 Bölgesindeki Kütahya, Manisa, Afyonkarahisar ve
Uþak Ýl Milli Eðitim Müdürlükleri arasýnda 21 Kasým 2018're imzalanan “Okul
Çaðýndaki Gençlerin Tasarým, Yenilikçilik ve Üretkenlik Kapasitelerinin Geliþtirilmesine
Yönelik Ýþ Birliði Protokolü” kapsamýnda gerçekleþtirilecek faaliyetlerle ilgili
Afyonkarahisar'da deðerlendirme ve
istiþare toplantýsý düzenlendi.
Toplantýya komisyonu oluþturan öðretmenler ile ZEKA birim baþkanlarýndan ve
uzmanlarýndan oluþan grup katýlým saðladý. Toplantýda, gerçekleþtirilecek faaliyetlerin
koordineli bir þekilde uygulanmasý amacýyla iller ve ilçeler bazýnda proje ekiplerinin
belirlenmesi, gerçekleþtirilecek organizasyonlara dair ZEKA'ya bilgi verilmesi, YENEP
kapsamýnda baþvuru sürecinde ve sonrasýnda dikkat edilmesi gereken konular ele
alýndý.
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öneme sahiptir. Kollajen yaralarin hizli iyilesmesini saglar, tendonlari,
baglari, kemikleri ve kan damarlarini bir arada tutar. C vitamini ayni
zamanda besinlerle alinan demir mineralinin emilimini de artirir.” diye
konustu.
-Kemiklere birebir mandalinada bolca bulunan A vitamini göz sagligi,
saglikli kemikler ve hücre büyümesi için gerekli oldugunu ifade eden
Uzman Diyetisyen Pinar Kural Enç, “Mandalinada bulunan A vitamini
üreme sagligi ve hücreler arasi iletisimde önemlidir.
-Öte yandan beta kriptoksantinden zengin bu meyve iltihap gelisme
olasiligini yari yariya azaltir. Mandalina, hücreleri yeniler. B vitamini
zengini mandalina vücutta DNA ve RNA insa ederek yeni hücrelerin
olusumu ve saglikli devamliligini destekler.
-Flavonoidler serbest radikalleri (hastaliga neden olan moleküller)
nötralize eden antioksidanlardir. Mandalinadaki nobiletin flavonoidi
obeziteyi önlemede, diyabetle savasmada ve kolesterolü düsürmede
etkilidir. Tangeritin adli bir diger flavonoid ise yagli karaciger hastaligi
ve damar sertlesmesini önler.
-Mandalinada olan folat kansere yol açabilecek DNA degisikliklerini de
önlemektedir. Içerdigi hesperidin ile mandalina saglikli kollajen üretimi
için C vitamini ile sinerjik olarak hareket eder. Mandalina ilaçlar, hava
kirliligi, hastaliklar, siddetli egzersiz, sigara içmek, kimyasallar ve
günes isigindan gelen UV isinlarinin olumsuz etkilerini azaltir.
Obeziteyi önler. Mandalina çözünür lif pektin içerigi ile daha uzun süre
tokluk saglar. Yapilan çalismalarda pektin tüketiminin obez bireylerde
kalori alimini azalttigi gösterilmistir.” seklinde konustu.

Mandalina Deyip Geçmeyin...
Mandalinanýn obeziteyi önledigini ve hava kirliligi, sigara ve kimyasallar gibi
olumsuz dis etkenlerin etkilerini azalttigini biliyor musunuz?
Kis mevsiminin simge meyvelerinden mandalina hem tadi hem de içerigindeki
vitaminlerle sagligimizi adeta cezbediyor.
Obezite, diyabet, kalp hastaliklari ile savasmada en iyi yardimcimiz olan
mandalinanin mucizelerini Uzman Diyetisyen Pinar Kural Enç anlatti.
TIste sifa deposu mandalinanin muhtesem faydalari...
-Turunçgiller ailesinden olan mandalinanin, iliman iklimlerde yetismekte oldugunu
kaydeden Diyetisyen Enç, “Mandalina karbonhidratlar bakimindan zengin bir
meyvedir. Bunun yaninda bol miktarda lif ve protein içerir.
-Ayrica E ve C vitamini açisindan zengin olan mandalina ayni zamanda tiamin,
piridoksin, sodyum, potasyum, kalsiyum, bakir gibi bir çok mineral ve bilesen
içermektedir.
-Mandalina, bagisikligi güçlendirir. 1 su bardagi mandalina diliminde günlük önerilen
C vitamini tüketiminin yarisindan daha fazlasi vardir. C vitamini saglikli cilt ve
dokularin olusumu ve devamliligi için gereklidir. Ayni zamanda bagisiklik sistemini
güçlendirir, kalp hastaliklari riskini azaltir.
-C vitamini ile akciger, meme, kolon, yemek borusu ve mide kanseri gibi bazi kanser
türlerinin olusumunu önler. Zengin C vitamini vücutta kollajen sentezi için hayati

MEVLANA

AYDIN
OSGB

HAC ve UMRE MALZEMELERÝ

AYDIN

Seccade Çeþitleri
Yazma,
Eþarp ve
Þal Çeþitleri
Ýhram,
Esans,
Kýna ve
Sürme Çeþitleri
Ferace
Pardüsü ve
Elbise Çeþitleri
Dini Kitaplar

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ VE ÝÞ SAÐLIÐI HÝZMETLERÝ
TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
TEL: 0.274 513 72 72 - 0.545 802 12 04
Fatih Mh. Yeni Cami Cd. Süleyman Sami Sk. No: 20/1 SÝMAV/KÜTAHYA

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...
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DÜÞEN PLAKA YAKALATTI
SUDOKU BÝR AKIL OYUNUDUR!
Uzun yýllar Japonyayý kasýp kavurduktan sonra tüm dünyaya
yayýlan SUDOKU her biri dokuz kutuya bölünmüþ, dokuz büyük
kareye, ilk dokuz rakamý yerleþtirme sanatýdýr.

KOLAY

Hazyrlayan

Þerif Erel

8
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Kütahya'da park halindeki iki otomobile
çarparak kaçan sürücüyü olay yerinde düþen
aracýnýn plakasý yakalattý.
Kaza, akþam saatlerinde Meydan Mahallesi
Meydan kavþaðýnda meydana geldi.
Ýddiaya göre alkollü sürücü park halindeki
iki araca çarptý. Kazanýn ardýndan sürücü olay
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yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine
trafik polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen
polisler kaçan sürücüyü kaza anýnda ilk çarptýðý
otomobile sýkýþan plakasýndan tespit etti. Kýsa
sürede ekipler tarafýndan yakalanan sürücüye
karayollarý trafik kanunun çeþitli maddelerden
ceza kesildi.

ORTA

9
5

4

4
2 6

1 7
6
2
2 5 3

9
1
8

2

3

5 4 9

8

7

ZOR

8 1
2
3
3 2 4 5
6
7
4
3
6 7 9
1
2
4
6
8 6 7 5
8
9
1 6
DÜNKÜ SUDOKU BULMACA ÇÖZÜMLERÝ
KOLAY

3
4
8
6
5
1
2
9
7

5
1
9
7
2
3
4
6
8

7
6
2
4
8
9
3
1
5

8
5
4
9
1
6
7
3
2

6
9
3
2
7
4
8
5
1

1
2
7
5
3
8
9
4
6

ORTA

9
8
5
3
6
2
1
7
4

2
3
6
1
4
7
5
8
9

4
7
1
8
9
5
6
2
3

5
1
2
4
9
7
3
8
6

6
9
8
1
2
3
4
7
5

4
7
3
8
5
6
1
9
2

2
4
9
5
6
1
7
3
8

1
8
5
7
3
2
6
4
9

7
3
6
9
4
8
5
2
1

ZOR

9
5
7
2
1
4
8
6
3

8
6
1
3
7
9
2
5
4

3
2
4
6
8
5
9
1
7

8
4
7
6
2
1
5
9
3

5
9
1
7
3
8
2
6
4

3
6
2
5
4
9
7
1
8

2
7
9
1
8
5
4
3
6

6
5
3
9
7
4
8
2
1

4
1
8
2
6
3
9
7
5

7
2
5
4
1
6
3
8
9

1
8
4
3
9
7
6
5
2

9
3
6
8
5
2
1
4
7

22
ÞUBAT
2019
7 EYLÜL
2018

,

Simav ýn Sesi

Sayfa
Sayfa 10
7

BARO’DAN MEDENÝ KANUN ÇAÐRISI
Kütahya Barosu Kadýn ve Çocuk
Haklarý Komisyonu Medeni Kanun'un
kabulünün 93'üncü yýlý sebebiyle bir
basýn açýklamasý yayýmlayarak, herkesi
medeni kanununa sahip çýkmaya
çaðýrdý.
Türkiye Barolar Birliði Kadýn Hukuku
Komisyonu (TÜBAKKOM) üyesi
Kütahya Barosu Kadýn ve Çocuk
Haklarý Komisyonu, Medeni Kanun'un
kabulünün 93. yýlýnda bir açýklama
yayýmladý. Açýklamada, “Laik hukuk
devleti olan Türkiye Cumhuriyeti için,
yurttaþlar ve özellikle kadýnlar için
önemine ve deðerine bir kez daha
dikkat çekmek ve son dönemlerde
yaþanan sorunlarý kamuoyuyla
paylaþmak istiyoruz. Medeni Kanun
kiþiler hukuku, aile hukuku, miras
hukuku ve eþya hukuku bölümlerinde
yer alan kurallarla, yurttaþlarýn
doðumundan baþlayarak ölümünden
sonrasýna kadar özel yaþam iliþkilerini
düzenleyen temel kanundur. 93 yýl
önce Medeni Kanun'un yürürlüðe
giriþiyle kadýnlar, evlenme, boþanma,
mal varlýðý, miras gibi özel yaþamlarýna
iliþkin haklar açýsýndan erkeklerle eþit

yurttaþ konumuna gelmiþler; evlilik yaþý kuralý getirilmiþ; erkeðin birden çok kadýnla evlenebilmesi yerine tek eþlilik ve
evlilik birliðinin “resmi nikah “ile kurulmasý kabul edilmiþtir. Hakim kararýyla boþanma, kýz ve erkek çocuklara eþit miras payý
gibi kurallar kadýn haklarýnýn güvencesi olmuþtur. Ne yazýk ki günümüzde, Medeni Kanunun göz ardý edildiði söylemlere ve
yasalarda yapýlmak istenen ve yapýlan deðiþikliklere tanýk oluyoruz. TÜBAKKOM'un doðal üyesi olduðumuzun altýný çizerek;
Kütahya Barosu Kadýn ve Çocuk Haklarý Komisyonu olarak, Medeni Kanunun kabulünden bugüne kadar elde ettiðimiz kadýn
haklarý kazanýmlarýmýzdan geriye gideceðimiz yasal düzenlemelerin yapýlmasýný kabul etmiyor, tüm kadýnlarý ve laik
Cumhuriyetimizi savunan herkesi kadýn erkek eþitliðini bir demokrasi meselesi olarak dikkate almaya, kadýný birey olarak
gören zihniyetin yerleþtirilmesine destek olmaya ve medeni kanunumuza sahip çýkmaya çaðýrýyoruz” ifadelerine yer verildi.

AFAD EKÝBÝNDEN ÝNÝÞ TATBÝKATI
Kütahya Ýl Afet ve Acil Durum
Müdürlüðüne baðlý arama kurtarma
ekipleri emniyetli iniþ tatbikatý
gerçekleþtirdi.
24 saat boyunca gece gündüz demeden
çalýþan arama kurtarma ekibi, meydana
gelecek yüksek noktalardan canlý
kurtarmak ve olaylara her an hazýr
olabilmek adýna emniyetli iniþ tatbikatý
gerçekleþtirdi. Olasý hatalarý ve eksik
yönleri belirlemek amacýyla yapýlan
tatbikatla binadan güvenli þekilde iniþ
yöntemleri uygulamalý olarak ele alýndý

döneminde onlarýn yaný baþýnda olmak, ihtiyaçlarýný
karþýlamak, hayýr dualarýný almak bize Allah'ýn
rýzasýný kazandýracak en önemli vesilelerdendir.
Bir evladýn, yaþlý anne babasýný kimsesiz ve sahipsiz
“Cuma’dan Cuma’ya”
býrakmasý ise büyük bir vefasýzlýktýr. Nitekim Allah
Resûlü (s.a.s), yanýnda annesi ile babasýndan biri
Simav Müftülüðü
yahut her ikisi ihtiyarlayýp da onlarýn hoþnutluðunu
YAÞLILARA HÜRMET,
kazanamadýðý için cennete giremeyen kiþi hakkýnda
ÖMRÜMÜZE BEREKET
“Burnu yerde sürtünsün” buyurarak böyle bir
kimsenin nasipsizliðine iþaret etmiþtir. (4)
Sayfa 8’den devam
Muhterem Müslümanlar!
baðlayan en deðerli köprülerimizdir. Onlar,
yuvalarýmýzýn dayanaðý, bereket kaynaðýdýr. Aðarmýþ Her yaþlýda kendi hayat serüvenimizi görmek, akýl
saçlarý, bükülmüþ belleri toplumumuz için birer rahmet sahibi olmanýn bir gereðidir. Bugünün ihtiyarlarý
ve maðfiret vesilesidir. Saðlýðýnýn ve geçen yýllarýnýn dünün gençleri olduðu gibi, bugünün gençleri de
yarýnýn ihtiyarlarý olacaktýr. Rabbimiz bu gerçeði
kýymetini bilen bir yaþlý, güzel bir insandýr. Çünkü
Kur'ân-ý Kerim'de þöyle dile getirmektedir: “Allah, sizi
Sevgili Peygamberimiz, “Ýnsanlarýn en hayýrlýsý
kimdir?” sorusuna cevaben “Ömrü uzun, ameli güzel güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüðün ardýndan
bir güç veren, sonra gücün ardýndan bir güçsüzlük
olandýr” buyurmuþtur. (2)
ve yaþlýlýk verendir. O dilediðini yaratýr. O hakkýyla
Deðerli Müminler!
bilendir, kudret sahibi olandýr.” (5)
Ýnsanoðlu, ailesi ve çevresiyle sürekli irtibat hâlinde
O halde, küçükken bizi hayata hazýrlayan
olmak, beþerî iliþkilerini sürdürmek ister. Yaþlýlýk
yaþlýlarýmýza biz de bugün ihtimam gösterelim.
döneminde bu ihtiyaç ve baðlýlýk daha da artar.
Hayatlarýný kolaylaþtýrmak ve tecrübelerinden
Yaþlýlarý hayatýn coþkusundan uzaklaþtýrmak,
faydalanmak için üzerimize düþen sorumluluklarý
toplumdan dýþlamak onlarý mutsuzluða ve yalnýzlýða
yerine getirelim. Unutmayalým ki, yaþlýlarýmýza
sürükler. Halbuki saygý gören, hali hatýrý sorulan,
hürmet, ömrümüze bereket katacaktýr. Hutbemi
fikrine danýþýlan bir yaþlý, kendisini huzurlu ve
Peygamberimiz (s.a.s)'in þu hadis-i þerifiyle
güvende hisseder. Yalnýzlýðýn ve terk edilmiþliðin
bitiriyorum: “Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaþýndan
sebep olacaðý sýkýntý ve bunalýmlardan kurtulur.
dolayý hürmet ederse, Allah da ona yaþlýlýðýnda
Kýymetli Müminler!; Hayatta ilgi, sevgi ve
kendisine hürmet edecek birisini hazýrlar.” (6)
desteðimizi en çok hak edenlerin baþýnda anne
1-Ýbn Hanbel, VI, 350.
babamýz gelir. Resûlüllah (s.a.s), “Rabbin rýzasý,
2-Tirmizî, Zühd, 21.
anne babanýn rýzasýna, öfkesi de anne babanýn
3-Tirmizî, Birr, 3.
öfkesine baðlýdýr” (3) buyurmuþtur. Anne babamýza
4-Müslim, Birr, 10.
göstereceðimiz þefkat ve merhamet, onlarýn huzurlu
5-Rûm, 30/54.
bir yuvaya en çok ihtiyaç duyduðu ihtiyarlýk çaðýnda
6-Tirmizî, Birr, 75.
Din Hizmetleri Genel Müdürlüðü
ayrý bir önem taþýr. Ömürlerinin bu en hassas
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BEZ TORBA iZDiHAMI!

Simav'da, “Her Zaman- Her Yerde- Herkes için Eðitim” projesi kapsamýnda Simav Halk
Eðitimi Merkezi tarafýndan diktirilen yaklaþýk 500 adet bez torba Çarþamba pazarýnda
vatandaþlara daðýtýldý.
Pazardaki vatandaþlarýn, bez torbalarý alabilmek için kýsa süreli izdiham oluþturduðu gözlendi.
Daðýtýlan bez torbalar hakkýnda konuþan Halk Eðitimi Merkezi Müdürü Halil Aktay, “Deðerli
Cumhurbaþkanýmýzýn ve saygýdeðer eþleri himayesinde ülke genelinde baþlatýlan sýfýr atýk projesi
kapsamýnda bu bez torbalarýný daðýtýyoruz. Sýfýr atýk yaþanabilir bir çevre konularýndan birisidir.
Özellikle çevrenin korunmasý, gelecek nesillere aktarýlmasý bizlerin görevleridir. Burada çevremizin korunmasý için farkýndalýk yaratmamýz gerekiyor. Gelecek nesillere ve çocuklarýmýza daha
güzel bir Simav býrakmamýz için hepimizin el birliðiyle çalýþmasý gerekiyor” dedi. Haber: Þerif Erel

KÝTAPLARLA
GELECEÐE DOKUNUYORLAR
Simav Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan,
sadece Simav ve diðer ilçelerde deðil Kütahya il
merkezinde de büyük ilgi gören “Geleceðe Dokunan Her
Elde Bir Kitap Var” projesi Simav 4 Eylül Ortaokulunda
hayat buldu.
Okul idaresi tarafýndan hazýrlanan program çerçevesinde 4
Eylül Ortaokulunun 7.sýnýf öðrencileri okuduklarý kitaplarla ilgili
olarak kitap kritikleri yaparak kitaplarýn birer bilgi bankasý,
okuma alýþkanlýðý kazandýran kaynak, okuyucusunun boþ
zamanlarýný en iyi deðerlendiren faktör olduðuna dikkat
çektiler.
Okul Müdürü Ergin Balan ise öðrencilerinin “Geleceðe
Dokunan Her Elde Bir Kitap Var” projesine yaklaþýmlarýný çok
olumlu bulduðunu ifade ederek, “Düzenli kitap okumak, kiþiye
hýzlý okuma yeteneði kazandýrmakla ona gireceði sýnavlarda
karþýlaþacaðý uzun metinli sorularda kolaylýk, kiþiye özgüven,
öðrendiðini karþýsýndakine ifade edebilme yeteneði
kazandýrýyor. Bu nedenle Simav Ýlçe Milli Eðitim
Müdürlüðümüzün hazýrladýðý proje eðitim alanýnda bilgileri
pekiþtirerek baþarýlarýn artýrýlmasýnda bizlere ve öðrencilerimize çok fazla yardýmcý olacaktýr” dedi. Haber: Kemal Yalçýn

Ýnþ. Müh. Metin KARAKUYU
Simav Belediye Baþkan Adayý
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“Cuma’dan Cuma’ya”
Simav Müftülüðü
YAÞLILARA HÜRMET,
ÖMRÜMÜZE BEREKET

Deðiþim
Zamaný

EVET

Muhterem Müslümanlar!
Mekke'nin fethedildiði gündü. Hasret bitmiþ, Sevgili Peygamberimiz
(s.a.s) ve güzide ashabý yýllar önce zorla çýkarýldýklarý yurtlarýna
dönmüþlerdi. Müminler sevinçle birbirine sarýlýyor, böyle bir günü
lütfettiði için Allah'a þükrediyorlardý. Resûl-i Ekrem'in hicret
arkadaþý, sâdýk dostu Hz. Ebûbekir ise þehre girer girmez doðruca
babasýnýn yanýna gitmiþti. Ýslam'ý kabul etmesini çok arzu ettiði
babasýný alýp Resûlüllah'ýn huzuruna getirdi. Allah Resûlü,
yaþlýlýktan saçý sakalý aðarmýþ, gözleri görmeyen Ebû Kuhâfe'yi
karþýsýnda görünce her zamanki mütevazi, zarif ve hürmetkâr hali
ile þöyle buyurdu: “Bu ihtiyarý evinde býraksaydýn da biz ona
gitseydik olmaz mýydý?” (1)
Aziz Müminler!
Hayat, mevsimler gibidir. Baharý, yazý, sonbaharý, kýþý vardýr.
Hayatýn her dönemi, ayrý özelliklere ve güzelliklere sahiptir. Kul
olarak iyi iþler yapmak, ibadet ve taat ile hayata anlam katmak için
bu dönemlerin her biri birer fýrsattýr. Ýnsaný kemâle ulaþtýran, olgun
bir mümin olmanýn huzurunu yaþatan en kýymetli dönem ise
yaþlýlýktýr. Yaþlýlýk, bedenin yorulduðu ancak ruhun tecrübeyle
yoðrulduðu bir bilgelik dönemidir.
Kýymetli Müslümanlar!
Yaþlýlar, Allah'ýn dualarýna icabet ettiði, ihsan ve ikramýna mazhar
kýldýðý kimselerdir. Milli ve manevi deðerlerimizi, kültürümüzü
yarýnlara taþýyan, geçmiþimizle geleceðimizi birbirine Devamý 7’de

