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“Basýn,
milletin
müsterek
sesidir. Basin;
Basli basina
bir kuvvet,
bir mektep,
bir rehberdir”
Mustafa Kemal ATATÜRK
(1922)

www.simavinsesigazetesi.com
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Tarým ve Orman
Ýl Müdürü
Orhan
Özçalýk

Kaymakam Seracýlar Belediye
Türker
Koop. Bþk. Baþkaný
Çaðatay
Adil
Hakan
Halim
Biçer
Öztürk

Simav'da kurutulan göl
arazisinin tarýma elveriþsiz
alanlarýnda jeotermal
enerjiden yararlanýlarak
kurulmasý planlanan Organize
Sera Bölgesi çalýþmalarýyla
ilgili olarak SERA A.Þ. Genel
Müdürü Mahmut Candan,
Tarým ve Orman Ýl Müdürü
Orhan Özçalýk ve Þube
Müdürleri Simav'da
incelemelerde bulundu.

Simav ve kurutulan göl
arazisi çevresinde
sosyoekonomik kalkýnma ve
üretimde rekabet gücünün
artýrýlmasýna katký saðlamasý
planlanan jeotermale dayalý
sera bölgesi için teknik
incelemeler baþlatýldý.
Simav'da kurulmasý
planlanan jeotermale dayalý
sera bölgesinde
incelemelerde bulunan Sera
Anonim Þirketi Genel Müdürü
Mahmut Candan ile Kütahya
Ýl Tarým ve Orman Müdürü
Orhan Özçalýk'a, Zafer
Kalkýnma Ajansýndan Kutlu
Eser'e Simav Kaymakamý

Sera A.Þ.
Genel
Müdürü
Mahmut
Candan

Türker Çaðatay Halim,
Belediye Baþkaný Avukat Adil
Biçer, Baþkan Yardýmcýsý
Fatih Kalay, AK Parti Simav
Ýlçe Baþkaný Ecz.Ahmet
Kulat, Çitgöl Belediye
Baþkaný Güray Güner, Ýlçe
Tarým ve Orman Müdürü
Murat Tokdemir, Simav
Ticaret ve Sanayi Odasý
Baþkaný Þeref Kazcýoðlu, 4
Eylül Tarýmsal Kalkýnma
Kooperatifi Baþkaný Hakan
Öztürk ve Simav Belediyesi
Su Ýþleri Müdürü Mehmet
Pýnar eþlik etti. Simav
Belediye Baþkaný Adil Biçer,
söz konusu projenin Devamý 2’de

Mustafa Arýgümüþ

KAYMAKAM TÜRKER ÇAÐATAY HALÝM,
BELEDÝYE BAÞKANI ADÝL BÝÇER, STSO
BAÞKANI ÞEREF KAZCIOÐLU, DURSUN
GÜLSEREN, BÝROL SARMIÞ, ÜMMÜNAZ
ARIGÜMÜÞ, LEYLA ÞAPÇIOÐLU, ÇETÝN
DEMÝRDÖÐER, NECATÝ DEMÝR, ALÝ HAYDAR
KAYHAN, ÝSMAÝL AKINER, NURULLAH ÇAKAN,
ESMA ÜSTÜNEL, ALPAY ÖZEN, AHMET
DEMÝRCAN, ÝSHAK DEMÝRALAY, SALÝH NAS,
MUSTAFA ÇAÐLAR, HASAN ATALAY, NURÝ
KARAMAN, YILMAZ AVSEVEN, RESMÝ ARIK,
HÜSEYÝN ÇAÐLAR-GÖNÜL ÇAÐLAR, BURHAN
AYAN, MEHMET YENÝLMEZ, AHMET TEKELÝ,
MELÝHA SÖNMEZ, HÜSEYÝN ÇAPAR, NURULLAH
GÜNDOÐAN, ÞENER ÇAMURLU, HAYRETTÝN
ÜLKEN, GÜL-RECEP ÇAÐLAR, MHP ÝLÇE
BAÞKANI BAYRAM YILMAZ, SUZAN ASLAN,
ÝSMAÝL ÞENSÖZ, NECATÝ BAL, SELAHATTÝN
DEMÝREL, KAAN ÖZLÜER, HÜSEYÝN YENER,
BÜFETERLA, AHMET KULAT (AK PARTÝ ÝLÇE
BAÞKANI), ÞEVKET ERGÜN, ZEKÝ ERDÝNÇ (ÝYÝ
PARTÝ ÝLÇE BAÞKANI), MANOLYA ÇÝÇEKÇÝLÝK,
ÝSA YILMAZ, AYÞEN ERDEM, SÜLEYMAN
KAPRAMAN, KADÝR SEÇÝLMÝÞ, FÝLÝZ YUCA,
ÖNDER SERKAN CÝHAN, SÜLEYMAN KOÇAK,
HÜSEYÝN CÝHAN, AHMET OÐUL, ÝSMAÝL ÇETÝN,
KENAN TAHÝR UNCU (DenizBank), BAÞHEKÝM
OP. DR. NACÝ ÇAÐLAR VE DEVLET HASTANESÝ
YÖNETÝMÝ, KEMAL MAKAS, ÝZLEM ARIGÜMÜÞ,
HASAN KOÇ (CHP ÝLÇE BAÞKANI), ÞURA ORAN,
RAÞÝT SELÇUK, AYGÜL OTURAK, GÜLHAN
BATO, ALÝBEY KAHRAMAN, ALÝ-ÖZGE ULUS,
EROL TÜRKER, ARÝF KOÇAK, MURAT ESEN,
MEHMET EMÝN BAÞ, ERGÝN BALAN, RECEP
CURA, CEVDET BAYRAKTUTAN, HAKKI
AKTÜRK, KUSTAFA SAPMAZ, DÝLEK ESKÝ
KAÇMAZ, ERDÝNÇ KARAHAN, TANER AKBAL,
NURULLAH KIRATLI, SÝMAV AHDE VEFA YARENÝ,
HALÝL ÝBRAHÝM KAZCIOÐLU, FERÝDUN AKTAY,
ALÝ KARAKAÞ, ALÝ ULUS, SERDAR SEVGÝ,
MEHMET AYDIN UZUN, HALÝL AKTAY, SEVÝNÇ
SUNAR DEMÝREL, SÜLEYMAN-AYTEN ÖZKAN,
ÖZGÜR YILDIZ, RESUL ÇATAL, MEHMET YAVUZ,
RAMAZAN ESETEKÝN, NECMETTÝN ARLI,
ÝBRAHÝM TEKE, MEHMET ALÝ ÖZDEMÝR,
ABDULLAH EMRE ÇETÝNER, BÜLENT ÖNER,
HAÞÝM ARIKAN, CEMÝL BAYBUK, MEHMET
SÖNMEZ, BERRÝN DOÐAN, ÝSMAÝL FATÝH
ÇALIÞKAN, SÜLEYMAN TÜRKÖZ, MEHMET
SAÐDIÇ, AHMET SUNAL, AHMET KILIÇARSLAN,
PROF. DR. ALÝM IÞIK (KÜTAHYA BELEDÝYE
BAÞKANI), HALÝL ÝBRAHÝM KAZCIOÐLU
Devamý sayfa 2’de
MESLEKÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ

CUMHURÝYET YARENÝ VE MESLEKÝ EÐÝTÝMDEN KUTLAMA
Türkiye genelinde her yýl 10 Ocak
gününün Çalýþan Gazeteciler Günü
olarak kutlanmasýnýn Simav'da da
devam etmesi, kutlamalara bir
günün yetmediðini ortaya çýkardý.
Simav'da yerel basýnýn tek temsilcisi olan
Simav'ýn Sesi Gazetesi çalýþanlarý, Çalýþan
Gazeteciler Günü kutlamalarýnda tebrikleri
kabul etmeyi sürdürüyor. Onlarca kurum
yöneticisi, baþkaný yaný sýra vatandaþlarýn
da Gazeteciler Gününü kutlamasý
nedeniyle Simav'ýn Sesi Gazetesi Genel
Yayýn Yönetmeni Mustafa Arýgümüþ'e ve
gazetenin Yazý Ýþleri Müdürü Zekeriye
Türkel'e kutlama ve tebrikler devam

ederken Arýgümüþ'e bir kutlama da üyesi
olduðu Cumhuriyet Yareni'nden geldi.
Kýsa bir süre önce gerçekleþen Yaren
Buluþmasýnda, Büyükyarenbaþý Süleyman
Koçak ve Küçükyarenbaþý Ali Dinçer tarafýndan
Cumhuriyet Yareni mensuplarý adýna tebrik
edilen gazeteci Arýgümüþ'e kalem takýmý
takdim edildi. Kýsa bir konuþma yapan
Büyükyarenbaþý Koçak, “Bizim de çalýþan
gazetecimiz var. Üstelik sadece yazan deðil,
muhabirlik yapan, haber yapan, köþe yazsý
yazan, yayýnladýðý Simav'ýn tek gazetesinin
editörlüðünü, mizanpajýný gerçekleþtiren, daha
doðrusu tek baþýna bir gazete çýkaran gerçek
gazeteci bir yarenimiz var. Devamý sayfa 3’de
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Sayfa 1’den devam
56 milyon Euro deðerinde bir
yatýrým olduðunu öne sürerek, söz
konusu yatýrýmýn Simav'ýn
Cumhuriyet tarihinde alacaðý en
büyük ve deðerli bir yatýrým
olacaðýna dikkat çekti.
Simav'da yapýlan teknik inceleme
sonucunda edinilen bilgiye göre,
Zafer Kalkýnma Ajansý 60 gün
içinde bir fizibilite çalýþmasý
gerçekleþtirerek hazýrlayacaðý
raporu taraflara sunacak.
Haber: Kemal Yalçýn
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Mustafa Arýgümüþ

SAYFA 1’DEN DEVAM

ÝSMAÝL AK, SOLMAZ CÝLVEGER, ABDULLAH ÖRNEK, ÜYESÝ
OLMAKTAN GURUR DUYDUÐUM SÝMAV CUMHURÝYET
YARENÝ'NE VE MESLEÐÝMÝ YAPARKEN BANA EN BÜYÜK
DESTEÐÝ SUNAN DEÐERLÝ EÞÝM ZEHRA ARIGÜMÜÞ'E,
OÐULLARIM SOYER HÝLMÝ ARIGÜMÜÞ ÝLE MUSTAFA KORAY
ARIGÜMÜÞ'E;
10 OCAK ÇALIÞAN GAZETECÝLER GÜNÜMDE-GÜNÜMÜZDE,
MAÝLLERÝ, TELEFONLARI, MESAJLARI, ÇÝÇEKLERÝ,
TAKDÝMLERÝYLE ONURLANDIRDIKLARI, MESLEÐÝMÝN
GÜZELLÝKLERÝNÝ YAÞATTIKLARI ÝÇÝN

TEÞEKKÜR EDERÝM.
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CUMHURÝYET YARENÝ VE MESLEKÝ EÐÝTÝMDEN KUTLAMA
Sayfa 1’den devam
Yarenimiz Mustafa Arýgümüþ'ün ve O'nun þahsýnda tarafsýz
gazeteciliði ilke edinen, halkýnýn sesi olan, kalemini satmayan
bütün gazetecilerin Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. Bu
vesile ile gazetecilerin tutuklanmadýðý, sansürün uygulanmadýðý
özgür bir basýn dileðimizi Simav Cumhuriyet Yareni olarak
tekrarlýyoruz” dedi.
HÝK MESLEKÝ EÐÝTÝM MERKEZÝNDEN DE KUTLAMA..
Simav'ýn Sesi Gazetesi mensuplarýna bir baþka kutlama ise
Simav Halil Ýbrahim Kazcýoðlu Mesleki Eðitim Merkezi
gerçekleþtirdi. Eynal Kaplýcalarý Restoranýnda düzenlenen
yemekte bir araya gelen Halil Ýbrahim Kazcýoðlu Mesleki Eðitim
Merkezi Müdürü Halil Þen ve çalýþma arkadaþý eðitimciler, eðitim
çalýþmalarýnda en önemli destek ve okulun tanýtýmýnýn Simav'ýn
Sesi Gazetesi tarafýndan yapýldýðýný dile getirdiler.
Mesleki eðitimin Türkiye'nin her geçen gün daha da önem ve
deðer verdiði bir eðitim olduðuna dikkat çeken müdür Þen,
“Herkes doktor, mühendis, hakim, savcý, mimar olursa
Türkiye'nin mesleki hayattaki diðer birimlerinde görev yapacak,
teknisyen, tekniker, usta, çýrak gibi unsurlarý kim dolduracak? Bu
açýdan bugünden geleceðin vazgeçilmezleri olan meslek
erbaplarýnýn yetiþtirilmesinde önemli bir faktör olan, çýkarýlan
kanunla Çýrak Öðrenci kavramý çerçevesinde üniversitelerin
kapýlarýný bile açýlmasýna etken olacak kurumumuz, Simav'ýn
meslek öðrenmek isteyen gençlerine her zaman kapýsýný açýk
býrakmaktadýr” ifadesinde bulunarak gazeteci Arýgümüþ ve
Türkel'i kutladý,mesleki eðitim alan öðrencilerin atýk metallerden
yaptýðý bir kalemliði hediye etti.

Halil
Þen

Halil Ýbrahim Kazcýoðlu Mesleki Eðitim Merkezi
Çalýþan Gazeteciler Günümüzü kutladý

ÇOCUÐUNUZUN ARKADAÞI DEÐÝL, ANNE-BABASI OLUN

Çocuðun geliþiminde anne ve
baba tutumlarýnýn önemine iþaret
eden uzmanlar, çocuða arkadaþ gibi
yaklaþmak yerine sýnýr çizilmesi
gerektiðini vurguluyor. “Çocuðunuzun
arkadaþý deðil, anne-babasý olun”
diyen uzmanlar, anne ve babanýn
çocuðunu iyi tanýmasýný, çocuðun
mizaç ve kiþisel özelliklerine uygun
þekilde davranýþ modeli geliþtirilmesi
gerektiðine dikkat çekiyor.
NPÝSTANBUL Beyin Hastanesi
Uzman Klinik Psikolog Aziz Görkem
Çetin, anne-baba ve çocuk iliþkisinde
denge kurmanýn önemine iþaret
ederek sýnýr koymanýn öðretilmesi
gerektiðini söyledi. Çocukla iyi bir
iletiþim kurmak için çocukla arkadaþ
gibi olmaya çalýþan ebeveynlere
rastlanabildiðini belirten Aziz Görkem
Çetin, bu durumun saðlýklý
olmadýðýna dikkat çekti.
Anne ve babadan arkadaþ
olmaz
Anne ve babadan arkadaþ
olmayacaðýný belirten Aziz Görkem
Çetin, mutlaka bir sýnýr çizilmesi
gerektiðini kaydederek þunlarý
söyledi:
“Çocuklarla arkadaþ olmak,
toplumumuzun popüler
söylemlerinde yer almaktadýr. Ancak
toplumsal olarak zaten ebeveynlerin
bir rolleri mevcutken neden bu
söylemi kullanýyorlar? Toplumda
modern anne-baba gibi görünme
arzusunu bir kenara atarsak, diðer
bir neden de iyi bir iletiþim kurma
çabasý olarak nitelendirilebilir.
Ebeveyn ve çocuk iliþkisinde sýnýrlar
olmasý gerekir ama toplumsal
kültürümüz sýnýrlarý duvar olarak
algýlamaktadýr. Oysaki sýnýrlar çizmek,
karþý tarafa saygý duymaktýr. Tek
taraflý bir sýnýr çizmeyen ebeveyn,
çocuðuna saygý duyan bir
ebeveyndir. Ebeveyn olmak toplumun
ve iliþkinin getirdiði bir durumdur
ama anne-babanýn arkadaþ olmasý

toplumsal ve psikolojik bir açýklama
ile desteklenemez. Çünkü anne ve
babadan arkadaþ olamaz. Ayrýca
ebeveynler neden çocuklarýnýn
ihtiyaçlarýný karþýlamak için arkadaþ
olmak zorunda olsunlar ki? Anlayýþlý
anne-baba, bütüncül bir bakýþ açýsý
geliþtiren anne-baba olmak varken?
Çocuklarýmýza karþý iyi ve onu
anlayan bir ebeveyn olmak için
arkadaþ olmamýza gerek yok.”
Çocuðunuza uygun davranýþ
modeli geliþtirin
Ebeveynlerin çocukluk
döneminde sýnýr çizmesi gerektiðini
vurgulayan Aziz Görkem Çetin, bu
sýnýrlarýn, çocuðun sosyal
ortamýndaki uygunluklara ve
ihtiyaçlara göre þekillendirilmesi
gerektiðini kaydetti. Çetin, “Çocuklar
ile iliþki tarzlarý ve kurallarý sadece
doðru bildikleri unsurlardan
oluþmamalý, o dönemin akran
iliþkileri ve çaða göre de
þekillenmelidir. Aslýnda temel olarak
önce ebeveyn çocuðunu tanýmalý ve
buna göre davranýþlarýný öznel olarak
ifade etmelidir. Her bilgi ve her
deneyimsel metot, her çocuða uygun
deðildir. O nedenle çocuðunuzu
tanýmalý ve ona göre bir davranýþ
modeli geliþtirilmelidir. Örneðin,
çocuðunuz ile ders çalýþma ve
teknolojik aletlerin kullanýmýna
yönelik sorun yaþýyor ve bunu
düzene sokmak istiyorsanýz, bu
baðlamda çocuðunuzun ihtiyaçlarýný
ve motivasyonunu göz önünde
bulundurarak bir anlaþma yapmak
daha doðru bir hamle olacaktýr.
Tamamen teknolojiden uzak olmasý
ya da çok az vakit geçirmesini
beklememek gerekmektedir. O
nedenle çocuðunuzun hem çaðýn
þartlarýna ve mizaç özelliklerine göre
deðerlendirmek daha gerçekçi bir
davranýþ hamlesidir” diye konuþtu.
Çocuða çift mesaj vermiþ
olursunuz

“Çocuðunuza anne-baba olun,
arkadaþ olmayýn çünkü hiçbir
arkadaþ anne-babanýn yerini tutmaz”
diyen Aziz Görkem Çetin, “Çocuðuna
karþý arkadaþ gibi olmaya gayret
eden ve bunu doðru bulan
ebeveynler, çocuklarýna çift mesaj
vermiþ oluyorlar. Çocuðunuzun
hatalarýný arkadaþý gibi dinleyebilir
misiniz? Ya da onun döneminin
ihtiyaçlarýný anlayýp ona gerçek bir
arkadaþý gibi tahammül edebilir
misiniz? Bu sorulara ya da belki buna
yönelik birçok sorunun gerekliliklerini
yapmak oldukça zor. Toplumsal ve
iliþkisel rollerimiz var ve bu roller
birbiri ile karýþtýðýnda iletiþime yönelik
çatýþmalar yaþýyoruz. Býrakýn
ebeveynlerin arkadaþ olmalarýný,
çocuk yetiþtirme açýsýndan
düþünüldüðünde anne ve babanýn
rolleri konusunda bile ayrýmlar vardýr
ve bu ayrýmlar kültüre göre de
deðiþim göstermektedir. Anne ve
baba olarak çocuklarýnýzla ilgili
kararlarý birlikte konuþmalý ve
gerekçeleri çocuklarýnýza uygun
þekilde ifade etmelisiniz” diye
konuþtu.
Çocuk, yaþýna uygun þekilde
davranmalýdýr
Çocuðun yaþýndan olgun
þekilde davranmasýnýn da gelecekte
sorunlar yaþamasýna yol açabileceðini
belirten Aziz Görkem Çetin, “Çocuk
büyük adam-büyük kadýn gibi
davranýyorsa toplumumuzda bu
durumu erken bir olgunluk olarak
görüp pekiþtiririz. Oysaki
çocuklarýmýzýn geliþimsel ve yaþamsal
deneyimleri yaþlarýna uygun bir
þekilde ilerlemelidir. Benlikleri ve
ihtiyaçlarýna göre davranmalarý daha
saðlýklýdýr. Bunu pekiþtirmek, bireyi
onay ihtiyacýna sokmak veya
onaylandýðýnda sevileceðine yönelik
kodlamalara neden olabilir. Böyle bir
durum meydana geldiðinde
uzmandan destek almak sürecin

daha saðlýklý bir noktada ilerlemesini
saðlayacaktýr” diye konuþtu.
Ýyi ve anlayýþlý ebeveyn olmak
için arkadaþ olmaya gerek yok
Uzman Klinik Psikolog Aziz
Görkem Çetin, “Çocuklarýnýza iyi ve
anlayýþlý bir anne-baba olmanýz için
arkadaþ olmanýza gerek yok. Hatta
bunu bir benzetme olarak bile
kullanmanýza gerek yoktur.
Çocuklarýnýzýn kendilerine has
olduklarýný ve kimseye
benzemediklerini düþünerek onlarýn
ihtiyaçlarýna göre bir davranýþ modeli
geliþtirmek daha doðru olacaktýr”
dedi.
Anne ve babalar bu
tavsiyelere kulak verin
Aile içinde mutlaka sýnýrlar
olmasý gerektiðini belirten Çetin,
“Sýnýrlar, bireylerin birbirlerine saygý
ve sevgi duyduðu anlamýna gelen bir
noktadýr. Sýnýrlarý, duvar olarak
anlamamak gerekmektedir. Karþýlýksýz
seven ebeveynler olarak toplumsal,
kültürel unsurlarý yoðun bir þekilde
dayatarak çocuklarýnýzý mutsuz
etmeyin ve onlarýn mizaç
özelliklerine, kararlarýna ve
düþüncelerine saygý duyun”
tavsiyesinde bulundu.
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KIÞ HASTALIKLARINDAN KORUNMAK ÝÇÝN 5 BESLENME ÖNERÝSÝ

Kýþ aylarýnda günlerin kýsa,
gecelerin uzun olmasý ve kapalý
alanlarda daha çok vakit geçirilmesi,
hareketsizliði de beraberinde getiriyor.
Bu durum, vücudun gün içerisinde
harcadýðý enerji miktarýný da azaltýyor.
Hareketsiz yaþama saðlýksýz
beslenme de eklenince vücut direnci
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kýrýlýyor ve hastalýklara yakalanma
riski artýyor.
Memorial Dicle Hastanesi
Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt.
Kader Lala, kýþ aylarýnda doðru
beslenmenin önemi ve besinlerin
vitamin deðerlerinin hastalýklardan
koruyucu etkileri hakkýnda bilgi verdi.
Kýþ aylarýnda güçlü baðýþýklýk için
C vitamini
Kýþ aylarýnda, soðuktan
etkilenmeye baðlý olarak gribal
enfeksiyonlar daha sýk ortaya
çýkmaktadýr.
Bu nedenle hastalýklara karþý
önlem alabilmek için özellikle kýþ
mevsiminde C vitamininden zengin
besinler tüketilmelidir. Portakal,
mandalina, kivi ve greyfurt gibi
meyvelerinin yaný sýra; kýrmýzý biber,
kýrmýzý pancar, turp, kereviz, ýspanak,
pýrasa, lahana ve pazý gibi C vitamini
kaynaðý olan sebzeler, sofralarda
bulunmasý gereken besinler
arasýndadýr. Baðýþýklýk sistemini
güçlendiren bu sebze ve meyveler,
hastalýklara karþý vücudun direnç
kazanmasýna yardýmcý olur. Saðlýklý

beslenmenin en önemi iki öðesi olan
sebze ve meyve, günde en az 5
porsiyon tüketilmelidir.
Kýþ hastalýklarýna karþý önlem alýn!
1. Balýk kýþýn sofralardan eksik
edilmemesi gereken besinler
arasýndadýr. Ýçerdiði omega 3 yað
asidinden dolayý baðýþýklýk sisteminin
kuvvetlenmesini saðlar. Haftada en az
2 gün balýk tüketilmelidir.
2. D vitamininin en iyi kaynaðý
güneþtir. Kýþ mevsiminde güneþ
ýþýnlarýndan yeteri kadar faydalanmak
mümkün olmadýðýndan D vitamini
yetersizliði durumunda mutlaka D
vitamini takviyesi kullanýlmalýdýr.
3. Soðuk kýþ günlerinde çay ve
kahve yerine, taze sýkýlmýþ meyve
sularý, bitki çaylarý ve C vitamini
yönünden zengin olan kuþburnu çayý
tercih edilebilir.
4. Kýþ aylarýnýn uzun gecelerinde
‘abur cubur' denilen çerez tarzý
yiyeceklere ve tatlýlara daha fazla
ihtiyaç duyulur. Yaðlý kuru yemiþler
leblebi karýþtýrýlarak fazla miktarda

olmayacak þekilde tüketilebilir.
Bu dönemde kalorisi yüksek olan
hamur tatlýlarýndan uzak durmak
gerekir. Tatlý ihtiyacý haftada 2'yi
geçmeyecek þekilde sütlü tatlýlar ile
giderilebilir.
5.Kýþ aylarýnda genellikle
çocuklarýn sevmediði sebzeler
çoðunluktadýr. Çocuklarýn, eriþkinlere
göre baðýþýklýk sistemi daha zayýf
olduðundan gribal enfeksiyonlara
yakalanma olasýlýklarý da fazladýr.
Bu nedenle kýþ sebzeleri
çocuklarýn tüketebileceði þekilde,
sevdiði yemeklerin içerisinde
kendilerine sunulmalýdýr.
Kýþýn sývý tüketimine önem verilmeli
Kýþ aylarýnda sývý alýmý, terlemenin
az olmasý nedeniyle genellikle yaz
aylarýna göre daha azdýr. Ancak
vücudun sývý ihtiyacý kýþýn da düzenli
su tüketimi ile karþýlanmalýdýr.
Kýþýn da yazýn olduðu gibi
kilogram baþýna en az 35 ml su
tüketilmelidir. Aksi takdirde vücuttan
zararlý maddelerin atýlmasý zorlaþýr ve
vücut fonksiyonlarý olumsuz etkilenir.
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EÐÝTÝM TAKVÝMÝ 2020;
“Bugün 24 saat ve her saniyesi çok kýymetli”

ÝLAN

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
DEMÝRCÝ BELEDÝYESÝ
DEMÝRCÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 2020 YILI ÝHTÝYACI OLAN AKARYAKIT ÜRÜNLERÝ 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
: 2020/15650
1-Ýdarenin
a) Adresi
:KARACALAR MAHALLESÝ TALAT ÖZTÜRK CADDESÝ 2 43587
-SÝMAV/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarasý : 2745442001-2745442002
c) Elektronik Posta Adresi
: demircikoy@windowslive.com
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet
adresi (varsa)
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý
:1.000 KURÞUNSUZ BENZÝN 95 OKTAN, 50.000 –LT MOTORÝN
EURODÝZEL ve 1.000 –LT OTOGAZ (LPG)
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
þartnameden ulaþýlabilir,
b) Teslim yeri
:Ýsteklinin Simav ilçesi içindeki Akaryakýt Ýstasyonu ve yine Ýsteklinin
Kendisine ait Varsa Akaryakýt Taþýma Aracý ile idarenin Demirci
Beldesi Sýnýrlarý içerisinde Ýsteyeceði yer.
c) Teslim tarihi
:Sözleþmenin imzalanmasýna Müteakip Baþlamak Kaydý ile
31.12.2020 tarihleri arasýnda Ýsteklinin akaryakýt istasyonundan veya
Ýsteklinin Akaryakýt Taþýma aracý ile idarenin isteði doðrultusunda
peyderpey alýmý yapýlacaktýr.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:DEMÝRCÝ BELDESÝ TALAT ÖZTÜRK CAD. BELEDÝYE HÝZMET
BÝNASI NO:2 SÝMAV / KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati
: 28.01.2020 -11:00
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 yerme getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince
alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler;
1-Ýstekli bir “Akaryakýt ve Daðýtým Pazarlama Kuruluþunun Bayisi ise: Teklif sahibinin olduðu
kuruluþtan verilmiþ “Akayakýt ve Daðtýtým Pazarlama Kuruluþunun Bayisi olduðuna dair bayilik
yazýsý ve bayilik sözleþmesini
2-Ýstekliye Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiþ olan Ýstasyonlu
Bayilik Belgesini,
3-Ýsteklinin baðlý bulunduðu ilgili Belediye ilgili Beldiye Baþkanlýðýndan alýnmýþ olan Ýþ Yeri Açma ve
Ýzin Belgesini,
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 konulu 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. ihale dokumaný, 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 DEMÝRCÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI MUHASEBE SERVÝSÝ
adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da
gönderilebilir.
9. istekliler 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 tekli Ýlerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) 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 acýdan en
avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr
Basýn:8
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SAHÝBÝ : Mehmet Adil TURGUT
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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
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Her yeni güne, "Bugün 24 saat ve her saniyesi çok
kýymetli" diyerek baþlayan "Eðitim Takvimi"nde,
"Günün Sözü", "Günün Kelimesi", "Günün Atasözü",
"Günün Doðrusu", "Günün Oyunu" gibi bölümler yer
alýyor.
2020'nin ilk günleriyle birlikte "Eðitim Takvimi" öðrenci ve
velilerle buluþtu. Ailelerle iþ birliði kapsamýndaki uygulamalar,
"Eðitim Takvimi" ile bir adým ileriye taþýndý. Özgün niteliðe
sahip "Eðitim Takvimi", okul öncesinden ortaokula kadar
ailelere ve çocuklara oyunlar, etkinlikler, bilimsel içerikler ve
deðerlerle ilgili küçük ipuçlarýný içeriyor. Meraký, iþ birliðini,
paylaþmayý, deðerlerin önemini vurgulayan zengin bir içeriðe
sahip takvim, Saatli Maarif Takvimi sýcaklýðýný yansýtýyor.
Her yeni güne, "Bugün 24 saat ve her saniyesi çok kýymetli"
baþlýðýyla yapraklarý aralanan takvim, 1 Ocak'tan itibaren tüm
okullarda, ücretsiz mobil uygulamasýyla cep telefonlarýnda,
sesli dijital takvim yapraklarýyla sosyal medyada ve radyo
tiyatrosu tadýnda radyolarda, öðretmenler, aileler ve
öðrencilerle buluþacak.
Takvim ön ve arka yüzüyle zengin içeriðe sahip Takvim
yapraklarýnýn ön yüzünde eðitim, kültür, sanat ve çocuða dair
"Günün Sözü"; Türkçede kullanýlan ancak anlamý daha az
bilinen 365 kelimelik bir seçkinin parçasý olan "Günün
Kelimesi"; çocukla, eðitimle, aileyle baðlantýlý,
sevgi, saygý, çalýþmak, onurlu olmak, gayret etmek gibi
deðerleri anlatan "Günün Atasözü"; günlük kullanýmda sýkça
yapýlan yanlýþlar sebebiyle dilimize yanlýþ yerleþmiþ kelimelerin
doðru kullanýmýna iþaret eden "Günün Doðrusu" bölümleri yer
alýyor. Yapraklarýn arka yüzünde ise okul öncesinden, ortaokula
kadar geniþ bir yaþ aralýðýný kapsayacak þekilde tasarlanan
pratik, faydalý ve maliyetsiz "Günün Oyunu", Türk kültürüne ait
bilinmesi gereken isim, obje, yer, yemek gibi bilgilerden oluþan
"Günün Deðeri"; ailelere iletiþim, eðitim, hayat görüþü, pratik
bilgi gibi bakýþ açýsý oluþturabilecek "Günün Önerisi"; okul
öncesinden liseye kadar ailelerin çocuk ve eðitimle ilgili
yaþadýðý genel sorunlara yönelik "Günün Çözümü" ve son
olarak çocuklarýn merak ettikleri ve en çok sorduklarý sorulara
bilimsel açýklamalar getiren bölüm olan "Günün Nedeni"
paylaþýlýyor.
"Hepimiz çocuklarýmýz için en iyisini istiyoruz" Milli Eðitim
Bakaný Ziya Selçuk, Eðitim Takvimi'nin 2020'nin aileler ve
çocuklar için yeni ve taze bir baþlangýç olduðunu belirterek,
þunlarý kaydetti: "Eðitim ekip iþidir, derken bu ekibin en önemli
halkalarýndan biri olarak hep anne babalarý iþaret ediyoruz.
Gittiðimiz illerde meslektaþlarýmýzýn yaný sýra en önemli
paydaþlarýmýz olan velilerimizle de buluþmaya, sohbet etmeye
gayret ediyorum. Biliyorum ki amacýmýz ortak. Hepimiz
çocuklarýmýz rýna nasýl örnek olurlarsa evlatlarý da arkalarýndan
öyle gelecek. iÝþte bu fikirle doðdu Eðitim Takvimi. 2020 yýlýyla
birlikte baþlýyoruz. Devamý gelecek. Anne-babalar, çocuklarýna
nasýl örnek olurlarsa evlatlarý da arkalarýndan öyle gelecek.
Bu nedenle küçük ama bir bütün halinde anlamlý bilgiler,
öneriler sýraladýk.
En önemlisi de anne babalarý ve çocuklarý birbirlerine daha da
yaklaþtýran ve keyifli vakit geçirmeyi saðlayacak pratik ve
eðlenceli oyunlar tasarladýk. Ekip arkadaþlarýmýzýn yoðun
mesaisiyle ortaya çýkan bu çalýþmanýn, merakýný sürekli
besleyen, deðerlerine saygýlý ve mutlu bireyler yetiþtirmemiz
için faydalý olmasýný diliyorum.
"Eðitim Takvimi Facebook ve Instagram'dan @egitimtakvimi,
Twitter'dan ise @egitimtakvimi1 hesabýndan takip edilebiliyor.
Takvime, ücretsiz cep telefonu uygulamasýyla da kolayca
ulaþýlabiliyor.

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 : 35 TL
Özel Ylanlar ve Reklamlar Pazarly?a Tabidir
Fiyatlara KDV Dahil De?ildir.
simavinsesi2010@hotmail.com
www.simavinsesigazetesi.com

YURT ÝÇÝ : 360 TL (Yýllýk) - SÝMAV : 30 TL (Aylýk-Adrese Teslim)
YURT DIÞI : 75 € 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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BAÞKAN IÞIK, “HER TÜRLÜ DESTEÐÝ VERMEYE HAZIRIZ”

Kütahya Çölyak ve PKU Yaþam Derneðini
ziyaret eden Belediye Baþkaný Prof. Dr. Alim Iþýk,
sorunlarýn çözümü noktasýnda her türlü
çalýþmaya destek vermeye hazýr olduklarýný
söyledi.
Kütahya Çölyak ve PKU Yaþam Derneðini
ziyaret eden Belediye Baþkaný Prof. Dr. Alim Iþýk,
burada Dernek Baþkaný Nuray Sayýner ve
yönetim kurulu üyeleri tarafýndan karþýlandý. Alim
Iþýk, ziyarette Çölyak hastalýðý ile mücadele eden
vatandaþlarla bir araya gelerek, yaþadýklarý
sýkýntýlarý asgariye indirmek için belediye olarak
gerekli çalýþmalarý sürdürdüklerini ifade etti.
Glütensiz gýdalar tüketerek yaþamýný
sürdüren hasta ve yakýnlarýný dinleyen Baþkan

Iþýk, sorunlarýn çözümü noktasýnda her türlü
çalýþmaya destek vermeye hazýr olduklarýný
belirtti.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren
Kütahya Çölyak ve PKU Yaþam Derneði Baþkaný
Nuray Sayýner, çölyak hastalarýný yalnýz
býrakmadýðý için Iþýk'a teþekkür etti. Baþkan Iþýk,
daha sonra Kütahya Belediyesi ve Halk Eðitim
Merkezi iþbirliðinde açýlan özel öðrencilerin
eðitim gördüðü eðitim merkezini ziyaret ederek
öðretmenlerden merkez hakkýnda bilgiler aldý.
Programda Alim Iþýk'a; Belediye Baþkan
Yardýmcýlarý Salih Özden, Ýlyas Bahar, Abdullah
Damcý, Murat Arýk, Fatih Gölgeli, Ali Ýhsan Ertaþ
ile Ömer Köse eþlik etti.

BAÞKAN BiÇER'DEN AKSOY’A ZiYARET

Sayfa 8’den devam
Simav Orman Ýþletme Müdürlüðü'nün Aksoy
döneminde 2011 Simav Depreminin ardýndan
hizmet binalarý ve sosyal tesislerindeki
yeniliklerinden, her türlü olasý yangýnlara iliþkin
modernizasyon ve araç takviyelerinden, Simav
Orman Ýþletme Müdürlüðü'ne baðlý þefliklerin
durumu ile Simav Belediyesi tarafýndan iþletilen

Gölcük Sosyal Tesislerinin durumuyla ilgili
sohbetlerin yapýldýðý ziyarette ayrýca Gölcük'te
oluþturulan 10 dekarlýk Lavanta alaný konuþuldu.
Daha sonra Orman Ýþletme Müdürü Aksoy ile
birlikte iþletmenin birimlerinde görev yapan
personelleri ziyaret eden baþkan Biçer,
personellere baþarýlý çalýþmalar dileyerek saðlýklý
günler temennisinde bulundu. Haber: Kemal Yalçýn
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DÜNYANIN EN GÜÇLÜ PASAPORTUNA SAHÝP ÜLKELER BELLÝ OLDU
En güçlü pasaporta sahip
ülkeler belli olurken,
Japonya'nýn zirvede yer aldýðý
görüldü. Türkiye ise geçen yýla
oranla 3 basamak gerileyerek
55'inci sýraya düþtü. Lider
Japonya'nýn pasaportuyla 191
ülkeye vizesiz seyahat
edilebilirken, Türkiye'nin
pasaportuyla 111 ülkeye vizesiz
gidilebildiði görüldü.
Ajans Press'in, 2020
Henley Pasaport Endeksi
verilerinden elde ettiði bilgilere
göre, en güçlü pasaporta sahip
ülkeler belli oldu. Böylelikle
Japonya en güçlü pasaporta
sahip ülke olurken, 191 ülkeye
vizesiz seyahat ettiði
kaydedildi. Listenin ikinci
sýrasýna ise 190 ülkeye vizesiz
seyahat imkâný sunan Singapur
pasaportu yerleþti. Almanya ve
Güney Kore ise 189 ülkeye
vizesiz seyahatle üçüncülüðü
paylaþtý. Finlandiya ve Ýtalya
188 ülkeye vizesiz seyahat ile
dördüncülüðü paylaþýrken,
Danimarka, Lüksemburg ve
Ýspanya ise 187 ülkeye vizesiz
seyahat imkâný ile beþinci

sýraya yerleþti. Son beþ sýrada yer
alarak dünyanýn en zayýf pasaportuna
sahip ülkeler ise, Afganistan(26), Irak(
28), Suriye(29), Somali-Pakistan(32),
Yemen(33) olarak kayýtlara geçti. 2006
yýlýndan beri düzenli olarak hazýrlanan
ve Uluslararasý Hava Taþýmacýlýðý
Verileri (IATA) baz alýnan listede

Kütahya'da bir evde bulunan iki
cesetle ilgili soruþturmayý
tamamlayan emniyet güçleri, katil
zanlýsý bir erkek ve imam nikahlý eþini
Samsun'da yakalayarak Kütahya'ya
getirdi.
Kütahya'daki evinde tek baþýna
yaþayan Süleyman Özdemir'e
ulaþamayan yakýnlarý, polise ihbarda
bulundu.
Çilingirle birlikte Özdemir'in
oturduðu, Mecidiye Mahallesi
Dershane Sokak'taki eve giren polis
ekipleri, Emine Aslan olduðu
belirlenen kadýnýn göðsünden ve
boðazýndan býçaklanmýþ cansýz
bedeniyle karþýlaþtý.
Süleyman Özdemir ise belden

yukarýsý yanmýþ olarak bulundu.
Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma
kapsamýnda Özdemir ve Aslan'ýn
yýlbaþý gecesi öldürüldüðü tespit
edildi.
ÖZEL EKÝP KURULDU 8 SAATTE
CÝNAYET AYDINLATILDI
Kütahya Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý'nýn talimatýyla baþlatýlan
soruþturma kapsamýnda Kütahya
Emniyet Müdürlüðü cinayetler için
Asayiþ, Kaçakçýlýk ve Organize
Suçlarla Mücadele ile Ýstihbarat
Þubesi'nden özel bir ekip kurdu.
Yakýlarak öldürülen Süleyman
Özdemir'in cep telefonu görüþmeleri
incelemeye alan polis ekipleri
yaklaþýk 8 saatte katil zanlýsý olarak

geçtiðimiz yýl liderliði Singapur ve
Japonya paylaþmýþtý.
VERGÝ VE HARÇ ÜCRETLERÝ
GÜNDEMDE
Medya takip kurumu Ajans Press,
pasaportlar ile alakalý basýna yansýyan
haber adetlerini inceledi. Ajans Press
ve PRNet'in dijital basýn arþivinden

arkadaþý Salih A. ve imam nikahlý eþi
Fatma T.'ye ulaþtý. Ýki þüphelinin de
iþe gitmediði ve þehri terk ettiði
bilgisi üzerine soruþturma
geniþletildi. Katil zanlý çiftin
Samsun'un bir köyünde saklandýðý
belirlendi. Samsun Emniyet
Müdürlüðü ile ortaklaþa düzenlenen
operasyonda Salih A. ve imam nikahlý
eþi Fatma T. yakalanarak gözaltýna
alýndý.
TÜM SUÇU ÝTÝRAF ETTÝ
Samsun'da yakalanan katil
zanlýlarý Salih A. ve Fatma T.,
iþlemlerinin ardýndan Kütahya'ya
getirilerek saðlýk kontrolünden
geçirildi. Kütahya Emniyet Müdürlüðü
Asayiþ Þubesi'nde sorguya alýnan

derlediði bilgilere göre pasaportlar ile
alakalý geçen yýl basýna yansýyan haber
adedi 11 bin 908 olarak kayýtlara geçti.
Pasaport ile ilgili haberler özellikle yýlýn
son günlerinde artýþ gösterirken, her
yýl gelen vergi ve harç ücretlerinin en
çok konuþulan baþlýklar arasýnda yer
aldýðý görüldü.

þüphelilerden Salih A. cinayetleri
kendisinin iþlediðini itiraf etti. Yýlbaþý
gecesi evde birlikte alkol aldýklarý
Süleyman Özdemir'in tartýþma
sýrasýnda üzerine saldýrdýðýný öne
süren Salih A.'nýn “Alkol aldýktan
sonra tartýþma çýktý. Süleyman
üzerime saldýrýnca kadýný öldürüp,
onu da yaktým” dediði öðrenildi.
ANNEANNESÝNÝ ÖLDÜRMÜÞ
Evinde Süleyman Özdemir
yakarak ve Emine Aslan'ý ise býçakla
öldürdüðü tespit edilen katil zanlýsý
Salih A.'nýn 2002 yýlýnda
anneannesini öldürdüðü ve 14 yýl
cezaevinde kaldýktan sonra 4 yýl önce
tahliye olduðu ortaya çýktý. Olayla
ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.
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BAÞKAN BiÇER'DEN AKSOY’A ZiYARET
Belediye Baþkaný Av. Adil
Biçer, kurum ziyaretlerini
sürdürüyor. Belediye
çalýþmalarýndan fýrsat
bulduðu zamanlarda
ilçede etkin bir þekilde
hizmetlerini sürdüren
kamu kurumu
ziyaretlerinde bu kez
Simav Orman Ýþletme
Müdürlüðü'ne gelen
baþkan Adil Biçer, kurum
müdürü Osman Aksoy'a
yaptýðý hizmetlerden
dolayý teþekkür ederken
baþarýlý çalýþmalarýnýn
devamýný diledi.

VOLEYBOLDA OSMANBEY ORTAOKULUNDAN

ÇÝFTE ÞAMPÝYONLUK

Osman Aksoy

Adil Biçer

Devamý sayfa 6’da

PAPSÝTUR, TURSAP'LI OLDU
Türkiye'de yurt içi turizmi ülke
ekonomisini güçlendirme adýna
önemli kararlar alarak seyahat
acenteliði yapan kiþi ve kurumlarýn
iþletme belgesi alma zorunluluðunu
uygulayan Kültür ve Turizm
Bakanlýðý Simav'ýn seyahat
acentelerinden Papsitur Turizm
Seyahat Acentesinin yurt içi ve yurt
dýþý seyahatleri için iþletme
belgesini onayladý.
Türkiye'de birçok turizm bölgesine Simav'dan
ve yakýn çevreden turlar düzenleyen, okullarýn
gezilerine araç temin eden Papsitur Turizm

Simav Osmanbey Ortaokulu Voleybol
takýmlarý,Yýldýz Erkek ve Yýldýz kýzlarda Kütahya
Þampiyonu oldu. Okul Sporlarý Voleybol Ýlçe
birincisi olarak Kütahya'ya giden Osmanbey
Ortaokulu'nun yýldýz erkek ve yýldýz kýz Voleybol
takýmlarý, gruplarýndaki 3 maçý da baþarýyla
kazanarak Ýl þampiyonluðunu kazandý.
Murat Erol
Seyahat Acentesinin
yöneticilerinden Murat Erol
gazetemize konuþarak,
“Baþvuruda bulunup uzun
süredir onay beklediðimiz Kültür
ve Turizm Bakanlýðýnca verilen
iþletme belgemizi aldýk ve
Simav'ýmýzýn tek merkez
TURSAB seyahat acentesi olarak
tüm Simavlý hemþerilerimize
kültür turlarýyla okul gezilerinde
öðretmen ve idarecilerimize,
öðrencilerimize tüm yurt içi ve
yurt dýþý gezi
organizasyonlarýnda artýk
TURSAB güvenceyle resmî
olarak hizmet verebileceðiz”
dedi.
Haber: Þerif Erel

Yýldýz Kýzlar final maçýnda Kütahya Þule Mete Ýmam Hatip Ortaokulu
ile karþý karþýya gelen Osmanbey ortaokulu Voleybol takýmý, çekiþmeli
geçen maç sonunda rakibini 3-1 yenerek kupaya uzanmasýný bildi.
Yýldýz Erkekler finalinde Kütahya Yunus Emre ortaokulu ile karþý
karþýya gelen Osmanbey Ortaokulu Yýldýz Erkek voleybol takýmý ise
rakibini 3-0 yenerek kupayý kazandý.

Okul Müdürü Hüseyin Kaygusuz, “Öncelikle öðrencilerimizi çalýþtýran
öðretmenlerimizi tebrik ediyorum. Öðrencilerimiz Kütahya'da yapýlan
finallere çok iyi hazýrlandýlar ve hak ettikleri baþarýyý yakaladýlar.
Ýlçemize ve okulumuza bu baþarýyý getiren öðretmenlerimize,
öðrencilerimize ve öðrencilerimizin fedakâr ailelerini kutluyorum”
dedi.
Voleybol 'da grup müsabakalarýnýn 20-23 Þubat'ta oynanacaðý ve
Yýldýz kýz, yýldýz erkeklerde Kütahya'yý Simav Osmanbey Ortaokulu'nun
Haber: Zekeriya Ýnan
temsil edeceði öðrenildi.

2020 yýlý OcakHaziran döneminde
MEB Açýk Öðretim
sýnavlarýnda görev
alacak kiþilerin
alacaðý sýnav
ücretleri belli oldu.
Ýþte 2020 OcakTemmuz bina
yöneticisi, salon
baþkaný ve
gözetmen üyenin
alacaðý sýnav
ücretleri belli oldu.

