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UÞAK VALÝLÝÐÝ

SÝMAV-UÞAK DOSTLUK KÖPRÜSÜ
Simav Ticaret ve Sanayi Odasýnýn
fikir babasý olduðu “Termal Yol”
projesi nedeniyle Uþak iline yapýlan
dostluk ziyaretinden sonra
gerçekleþtirilen ikinci ziyaretle UþakSimav dostluk köprüsü iki þehrin
yöneticilerini buluþturdu.
Simav Kaymakamý Türker Çaðatay Halim, Simav
Belediye Baþkaný Av. Adil Biçer, AK Parti Simav Ýlçe
Baþkaný Ecz. Ahmet Kulat ile Simav Ticaret ve Sanayi
Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Þeref Kazcýoðlu'nun,
Uþak Valisi Funda Kocabýyýk, Uþak Belediye Baþkaný
Mehmet Çakýn ve Uþak Ticaret ve Sanayi Odasý
Yönetim Kurulu Baþkaný Suat Selim Kandemir'e
yaptýklarý ziyaret iki þehrin ticaret, termal turizm ve
saðlýk alanlarýndaki yakýnlaþmalarýna atanan ve
seçilenler açýsýndan yeni bir ivme kazandýrdý.

Denebilir ki,
hiçbir þeye
muhtaç
deðiliz,
yalnýz
bir tek þeye
ihtiyacýmýz
var: Çalýþkan
olmak! Mustafa Kemal ATATÜRK

Uþak Valisi
Funda Kocabýyýk
Simav Kaymakamý
Türker Çaðatay

Simav Belediye Baþkaný
Av. Adil Biçer,
Simav TSO Baþkaný
Þeref Kazcýoðlu

AK Parti Simav Ýlçe Baþkaný
Ecz. Ahmet Kulat

Türkiye'nin az sayýdaki bayan valilerinden birisi olan
Uþak Valisi Funda Kocabýyýk'a yapýlan ziyaretle
baþlayan Uþak turu daha sonra Uþak Belediye
Baþkaný Mehmet Çakýn ile devam ederken, Simav
heyetinin son ziyaret ettiði isim Uþak Ticaret ve
Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Suat Selim
Kandemir oldu. Her 3 ziyarette Simav ile Uþak
arasýndaki tarihi dostluklar ve devam eden ticaret,

eðitim, kültür, saðlýk ve ulaþým alanlarýnda yaþatýlan
iþ birliklerinin ele alýndýðý ziyaretlerde devam eden
termal turizm birlikteliðinin sürdürülmesi, iki þehir
arasýndaki dostluðun daha da güçlendirilmesi
temennisinde bulunuldu. Ziyaretlerin tamamýnda ise
Uþak Valisi Funda Kocabýyýk, Uþak Belediye Baþkaný
Mehmet Çakýn ve Uþak Ticaret ve Sanayi Odasý
Baþkaný Suat Selim Kandemir Simav'a davet edildi.

UÞAK BELEDÝYESÝ

Uþak
Belediye Baþkaný
Mehmet Çakýn

Uþak
TSO
Suat Selim Kandemir

Haber; Kemal Yalçýn

YUNUS EMRE HARABELERÝ YIKILIYOR
Yaklaþýk 9 yýl önce yaþanan Simav
Depreminin ilk günlerinde evleri aðýr
hasar gören vatandaþlara barýnma
hizmeti vermesi için AFAD tarafýndan
Muradýnlar Mahallesindeki mera
vasfýndaki bir alanda vasfýn
kaldýrýlmasýyla kurulan yaklaþýk 200
prefabrik afet konutunun yýkým
çalýþmalarý devam ediyor.

Deprem zamanýnda milyonlarca
liraya mal olan ve vatandaþlar
tarafýndan milli servet olarak
adlandýrýlan Yunus Emre Afet
Konutlarý depremden sonra
deðerlendirilememiþ, birçok teklife
raðmen ekonomiye, sosyal ve
kültürel hayata sunulamamýþtý.
Zaman içinde atýl bir konuma gelen
ve iklim þartlarý, dýþ etkenlerle
hasar gören afet konutlarý sonuçta
Simav Kaymakamlýðý ve Simav
Belediye Baþkanlýðý'nýn geçtiðimiz
yýl gerçekleþtirdikleri yoðun çabalar
sonucunda Milli Emlak Genel
Müdürlüðünün onayýyla hurdaya
ayrýlmýþtý.
Vatandaþlara ve üniversite
öðrencilerine 2011 Simav
Depremini hatýrlatan afet konutlarý
daha sonra geçtiðimiz Aralýk ayýnda
Milli Emlak Þefliði tarafýndan hurda
ihalesine çýkarýlarak tasfiye edildi.
Ýhaleyi alan firma, yýkým
iþlemlerine baþladý ve iki aylýk
Devamý sayfa 2’de

UÞAK TÝCARET VE SANAYÝ ODASI
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YUNUS EMRE HARABELERÝ YIKILIYOR

Sayfa 1’den devam
süreç içinde yýkým iþlemini
ihale þartnamesine göre
tamamlanacak. Böylece 9
yýl önce deprem fýrtýnalarý
yaþayan Simav halkýna o
eski günleri hatýrlatan
Yunus Emre Afet Konutlarý
ortadan kalkmýþ olacak.
Muradýnlar Mahallesi Dr.
Ýbrahim Naci Eren Caddesi
kenarýnda bulunan Yunus
Emre Evlerinin söküm
iþlemlerini Simav'ýn Sesi
Gazetesi olarak takip ettik.
Kütahya'dan bir firmanýn
malzeme de dahil kabul
ettiði yýkým iþinde afet
konutlarýnýn iþe yarar tüm
parçalarý tek tek sökülüyor.

Kullanýlabilecek malzemelerin tekrar ekonomiye kazandýrýlmasýnýn
planlandýðý söküm iþinden sonra konutlarýn sýva kaplý plastikten yapýlan
iç ve dýþ duvarlarý da sökülerek bölgede temizlik hafriyatý
gerçekleþtirileceði öðrenildi.
Haber: Þerif Erel

RAHMETLE ANIYORUZ
SÝMAV ADLÝYESÝNÝN
EMEKLÝ MÜBAÞÝRLERÝNDEN
AÝLEMÝZÝN EN BÜYÜÐÜ
BABAMIZ MERHUM
TAHÝR YILDIRIM'I
VEFATININ 7.YILINDA
RAHMETLE ANIYORUZ.
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YILDIRIM AÝLESÝ
(Birol Yýldýrým)

Tahir Yýldýrým
Vefatý:18 Ocak 2013
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KERAMÝKA TASARIM MERKEZÝNE ZÝYARET
Kütahya Dumlupýnar
Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Dekaný Prof. Dr.
Levent Mercin baþkanlýðýndaki
öðretim üyeleri Keramika
Seramik Fabrikasýný ziyaret etti.
Kütahya Dumlupýnar
Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Dekaný Prof. Dr.
Levent Mercin'in baþkanlýk
ettiði heyette Görsel Ýletiþim
Tasarýmý Bölümü öðretim üyesi
Prof. Dr. Uður Atan ile Seramik
Cam Bölümü öðretim üyesi Dr.
Öðr. Üyesi Ayþe Gül Çetin eþlik
etti. Ziyaret öncesinde
Keramika Seramik Fabrikasý
Genel Müdürü Emin Yüce
tarafýndan karþýlanan öðretim

üyeleri fabrikada faaliyet gösteren
baþta tasarým merkezi olmak üzere
dijital serigrafi yapabilen makine ve
ekipmanlar ile robotik uygulamalarý
yerinde inceledi. Bu ziyaret ile fabrika

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý
(KUTSO) tarafýndan üyelerin talep ve
sorunlarýnýn tespit edilmesi ile çözüm
önerilerinin oluþturulmasýna yönelik
yapýlan sektörel istiþare toplantýlarý
devam ediyor.
Yapýlan toplantýda Çiniciler
Çarþýsýnýn aktif hale getirilmesi için
çalýþmalarýn baþlatýlmasý görüþüldü.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný
Ýsmet Özotraç, Yönetim Kurulu
Baþkan Yardýmcýsý Ahmet
Y.Yazaroðlu, Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih Alkýþ katýlýmýnda
gerçekleþtirilen toplantýya, on
üçüncü meslek komitesi baþkaný ve
komite üyeleri, çini, seramik,
züccaciye ürünleri ticareti alanýnda
faaliyet gösteren üyeler katýldý.
Toplantýda, KUTSO Yönetim Kurulu
Baþkan Yardýmcýsý Ahmet
Y.Yazaroðlu, KUTSO meslek
komitelerinin çalýþmalarý ile üye
odaklý faaliyetler hakkýnda katýlýmcý
üyelerle bilgi paylaþtý.

üretim yöntemlerinin geldiði son
noktayý yakýndan görme olanaðý
buldular. Ziyarette ayrýca fabrika
tasarým merkezindeki en son
tasarlanan ürünler incelendi. Bu

Üyelerin talepleri, sorunlarý ve
bunlara iliþkin çözüm önerilerinin
istiþare edildiði toplantýda, katýlýmcý
üyeler, ayrý ayrý söz alarak
sektörleriyle ilgili iþletmelerinde
yaþadýklarý sorunlarý, görüþ ve
taleplerini aktardý.
EYLEM PLANI OLUÞTURULMALI
KUTSO ve üyeleri arasýndaki
iletiþimle ilgili beklenti ve önerilerin
de dile getirildiði toplantýda, Kütahya
Çiniciler Çarþýsý'nýn iyileþtirilmesi ve
aktifleþtirilmesi, bu çarþýda UNESCO
Þehri olan Kütahya'nýn görünürlüðü
ve tanýtýmýna katký saðlamasý
yönünde çalýþmalar yapýlmasý,
Kütahya Saman Pazarý'nýn tanýtýlmasý
ve canlandýrýlmasýna iliþkin faaliyetler
ve tanýtýmlar düzenlenmesi, turizm
eylem planý oluþturulmasý gibi
konular yerel açýdan öne çýkan
hususlar oldu. Yurt dýþý fuarlarýn ve iþ
birliklerinin, iþletmelerin dýþ
piyasalarý tanýmasý açýsýndan yararlý
olduðu dile getirilerek, dýþ pazarlarda

rekabet gücü kazandýrabilecek
yetkinliklerin üyelere kazandýrýlmasý
yönünde çalýþmalarýn, devlet
teþvikleri ve desteklere iliþkin
bilgilendirmelerin iþletmeler
açýsýndan büyük önem taþýdýðý ifade
edildi. KUTSO Dýþ Ticaret Çalýþma
Grubunun yürüttüðü çalýþma ve
faaliyetler hakkýnda katýlýmcý üyelerle
bilgi paylaþýldý. E-ticaret kavramýnýn,
geliþen ve deðiþen dünyada, her
geçen gün artan bir öneme sahip
bulunduðundan bahisle, iþletmelerin
yönelmesi gereken bir alan olduðu
vurgulandý. KUTSO tarafýndan,
üyelerin, þehrin, ihtiyaç ve talepleri
yönünde çalýþmalar yürütülmesi için,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði
(TOBB) baþta olmak üzere, ilgili tüm
paydaþlara önerilerin iletildiði,
üyelerin talep ve sorunlarýnýn
çözümü için gerekli takibin
sürdürüldüðü ifade edildi. KUTSO
Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmet
Özotraç, projeler, eðitim gibi

kapsamda Keramika Tasarým ve Baský
Teknikleri Müdürü Aysun Erzincan,
fabrikanýn kullandýðý inkjet baský
teknolojisi ve üretilen ürünler hakkýnda
akademisyenleri bilgi verdi

kurumsal hizmetler ve çalýþmalar,
oda organlarýnýn görevleri, ildeki
yatýrýmlar, organize sanayi bölgeleri,
mesleki eðitime yönelik faaliyetler,
üniversite-sanayi iþ birliði çalýþmalarý
ile Kütahya Altýntaþ Zafer Organize
Sanayi Bölgesi'ndeki geliþmelere
iliþkin bilgi paylaþtý. Kütahya'nýn
ekonomik ve sosyal açýdan
geliþtirilmesine yönelik çalýþmalarda
KUTSO'nun görev aldýðýný ve
paydaþlarýyla iþ birliði içerisinde bu
çalýþmalarýn sürdürüleceðini belirten
Özotraç, katýlýmlarýndan dolayý
üyelere teþekkür ederek, talep ve
görüþlerini KUTSO'ya iletmelerinin
önemsendiðini ifade etti.
Toplantýya katýlan üyeler,
kaynaþmanýn ve sektörel
hususlardaki müzakerelerin yapýldýðý,
üyelerin sorunlarý ve çözüm
önerilerinin deðerlendirildiði
toplantýdan memnuniyet
duyduklarýný dile getirerek, KUTSO
yetkililerine teþekkür etti.
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BÝNTEPE, “ÖNCELÝÐÝMÝZ ÞEHRE KATKI SAÐLAMAK”
Zafer Kalkýnma Ajansýný ziyaret
eden Kütahya Genç Ýþ Adamlarý ve
Yöneticileri Derneði (KÜGÝAD) Baþkaný
Zafer Bintepe, “2020 yýlý içerisinde
açýklanacak destekleri takip ederek
þehrimize ve dernek üyelerimize katký
saðlamak önceliðimiz olacaktýr” dedi.
Kütahya Genç Ýþ Adamlarý ve
Yöneticileri Derneði (KÜGÝAD) Baþkaný
Zafer Bintepe, Zafer Kalkýnma Ajansý Genel
Sekreteri Veli Oðuz'u ziyaret etti. Zafer
Kalkýnma Ajansý tarafýndan 2019 Yýlý Teknik
Destek Programý kapsamýnda desteklenen
KÜGÝAD tarafýndan sunulan “Kobilerimiz
Devlet Destekleri ve Kurumsallaþma ile
geliþiyor” adlý proje ile 26 üyeye saðlanan
danýþmanlýk hizmeti sebebiyle Zafer
Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Veli Oðuz
ile görüþen Baþkan Bintepe, yürütülen
çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi.
Bintepe görüþmenin ardýndan
yaptýðý açýklamada, “Zafer Kalkýnma
Ajansýna projemize verdikleri destekler için
teþekkür eder. 2020 yýlý içerisinde
açýklanacak destekleri takip ederek
þehrimize ve dernek üyelerimize katký
saðlamak önceliðimiz olacaktýr” dedi.
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GEÇEN YIL 1 MÝLYON 180 BÝN 840 BEBEK DÜNYAYA GÖZLERÝNÝ AÇTI

2019 yýlýnda 605 bin 310'u erkek,
575 bin 530'u kýz olmak üzere
Türkiye'de toplam 1 milyon 180 bin
840 bebeðin dünyaya geldiði görüldü.
Dünyaya gelen bebeklerden erkeklere
en çok Yusuf (8 bin 816) ismi
verilirken, kýzlara da Zeynep ( 13 bin
420) isminin verildi kaydedildi.
Ajans Press'in, Nüfus ve
Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü

verilerinden elde ettiði bilgilere göre,
Türkiye'de geçen yýl toplam 1 milyon
180 bin 840 bebeðin dünyaya geldiði
görüldü. Bu bebeklerin 605 bin 310'u
erkek olurken, 575 bin 530'unun kýz
olduðu kaydedildi. Dünyaya gelen
bebeklere en çok hangi isimler
verildiði de raporda yer alýrken, geçen
yýl doðan erkek bebeklere en çok
Yusuf isminin verildiði kaydedildi.

Yusuf'tan sonra Eymen ve Miraç
isimlerinin ön planda olduðu saptandý.
Kýz çocuklarýna en çok verilen isim ise
Zeynep olurken, ön planda olan diðer
isimler Elif ve Defne olarak gözlendi.
Genel olarak Türkiye'de en çok
kullanýlan erkek ismi ise Mehmet kýz
ismi ise Fatma olarak kayýtlara geçti.
Medya takibinin öncü kurumu
Ajans Press, nüfus ile alakalý basýna

yansýyan haber adetlerini inceledi.
Ajans Press ve PRNet'in dijital basýn
arþivinden derlediði bilgilere göre
geçen yýl nüfus ile alakalý basýna 56
bin 355 haber yansýdýðý tespit edildi.
Sadece bebeklerle alakalý yapýlan
haber sayýsý ise 56 bin 49 olarak
kaydedildi. Haber baþlýklarý
incelendiðinde bebek saðlýðýna yönelik
haberlerin ön planda olduðu görüldü.
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FAHRETTÝN ALTUN: CUMHURBAÞKANIMIZ DÜNYAYA GÜÇLÜ LÝDER DÝPLOMASÝSÝ DERSÝ VERÝYOR

Ýletiþim Baþkaný Fahrettin
Altun: Avrupa'da bir liderlik krizi var.
Karar alýcý mekanizmalarda bu kriz
hissediliyor. Biz, güçlü liderin anlamýný
Türkiye'de gördük ve görüyoruz.
Türkiye, Erdoðan gibi bir lidere sahip
olmasaydý 2010 yýlýndaki türbülans bizi
içine çekerdi.
Yaklaþýk 1,5 yýl önce kurulan
Ýletiþim Baþkanlýðý, Türkiye markasýný
güçlendirmek, özellikle Türkiye'ye
yönelik yurtdýþý kaynaklý kara
propagandanýn önüne geçmek için
yoðun bir çaba sarfediyor. Ulusal ve
uluslararasý kamuoylarý, karar alýcý
aktörler ve medya ile derinlikli ve çok
yönlü iliþkiler geliþtirmek; iletiþimin
tüm araç ve yöntemleri ile Türkiye'nin
her alanda nitelikli temsilini saðlamak
ve bu doðrultuda 'Türkiye markasýný
güçlendirmek' bu kurumun görevleri
arasýnda. Ýletiþim Baþkaný Prof.
Fahrettin Altun ile Ýstanbul'da biraraya
gelerek kamu diplomasisinin önemini,
Türkiye'ye yönelik uluslararasý kara
propagandayý konuþtuk.
AMACIMIZ TÜRKÝYE
MARKASINI GÜÇLENDÝRMEK
-Fahrettin Bey, Ýletiþim
Baþkanlýðý yeni bir kurum. Kurulalý
henüz iki yýl olmadý. Öncelikle þunu
sormak istiyorum. Kurumunuz nasýl bir
misyonu üstleniyor?
Sayýn Cumhurbaþkaný'mýzýn
çerçevesini çizdiði üzere, Türkiye
markasýný güçlendirmek için devlet ve
millet arasýndaki iletiþimi daha saðlýklý
bir hale getirmek, medya sektörüne
kamu adýna katkýda bulunmak ve
devletimizin kurumsal kimliðini ve
kurumlarý arasýndaki söylem birliðini
tesis etmek için yola çýktýk. Bunun
yaný sýra Ýletiþim Baþkanlýðý'nýn,
Türkiye'ye yönelik haksýz ithamlar ve
kara propagandaya yönelik çalýþmalar
yapmak gibi bir rolü var. Bu amaçlarý
yerine getirebilmek için kamu ve özel
sektörümüzün birikiminden istifade
ederek süreçlerin koordinasyonunu
saðlamaya çalýþýyoruz. Odak
noktamýzý, günlük krizler, sorunlar,
geliþmeler ile kýsa, orta ve uzun vadeli
stratejik iletiþim faaliyetleri ve son
olarak da stratejik aktivitelere yatýrým
olarak belirledik.
TÜRKÝYE ARTIK ÝDDÝASI OLAN
BÝR ÜLKEDÝR
-Ýletiþim Baþkanlýðý 2018
yýlýndan önce yoktu. Kurum hangi
ihtiyaçtan doðdu?
Türkiye'nin siyasi bir iddiasý var.
Ülkemiz, 2002 yýlýndan itibaren bu
yana deðerlendirdiðimizde güçlü bir
bölgesel aktör oldu. Bunun yanýsýra
küresel bir aktör olma yolunda hýzla
ilerliyor. Türkiye'nin büyüme seyrinden
rahatsýz olanlarýn ülkemizi durdurmak
için harcadýklarý gayret ve buna uygun
olarak yürüttükleri kara propaganda,
bu büyümeyle orantýlý bir þekilde arttý.
Sonuç olarak böyle bir ihtiyaç ortaya
çýktý.

KARA PROPAGANDAYA
SEYÝRCÝ KALMAYACAÐIZ
-Türkiye artýk bu propaganda
yöntemlerine seyirci kalmayacaðýný
söyleyebilir miyiz?
Sayýn Cumhurbaþkanýmýz,
Türkiye'nin uzun bir süredir dýþ
aktörler tarafýndan ne yazýk ki
hakkýnýn yendiðini, hakký olan
imkanlarýn elinden alýndýðýný
düþünüyor ve halkýn ona verdiði gücü,
desteði de milletin gaspedilmiþ
haklarýný geri almak için kullanýyor. Bu
nedenle Türkiye'nin tarihsel rolüne de
uygun olarak bölgesindeki geliþmelere
seyirci deðil, müdahil oluyor.
Cumhurbaþkaný'mýz bir taraftan
Türkiye'nin bölgesel gücünü tahkim
etmek, onu daha güçlü hale getirmek
için uðraþýrken, bir taraftan da
bölgeden gelecek tehditlerin önünü
kesmek için gayret sarf ediyor.
Ülkesinin lehine attýðý her adým da bir
kara propaganda zincirini beraberinde
getiriyor.
TÜRKÝYE'NÝN BAÐIMSIZLIÐI
HEDEF ALINIYOR
-Bütün bu kara propagandanýn
kökeninde Türkiye'nin özgür ve
baðýmsýz bir dýþ politika üretmesi mi
yatýyor?
Cumhurbaþkanýmýzýn yürüttüðü
politikalara baktýðýmýzda iki alanda
baðýmsýzlaþma çabasý içerisinde
olduðunu görüyoruz. Ekonomi ve dýþ
politikada uzun yýllar ne yazýk ki
baðýmlýlýk politikasýna mahkum edildi
Türkiye. Cumhurbaþkanýmýzýn
siyasetine bakarsanýz, bu baðýmlýlýkla
mücadeleyi temel aldýðýný görürsünüz.
Bu açýdan da her zaman özgür ve
baðýmsýz dýþ politika, özgür ve
baðýmsýz ekonomi politikasý yürütmesi
gerektiðini düþünür.
EN BÜYÜK BEDELÝ
CUMHURBAÞKANI'MIZ ÖDEDÝ
-Türkiye'ye yönelik saldýrýlarda
her zaman Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn
hedef alýnmasýný nasýl
deðerlendiriyorsunuz?
Dýþarýda ve içeride
Cumhurbaþkaný'mýzýn önüne Türkiye'yi
baðýmlý kýlacak reçeteler koydular.
Hiçbirini kabul etmedi. Partisindeki
aktörlere ve tüm mesai arkadaþlarýnýn
önüne bir hedef koydu. Dýþ politika ve
ekonomide tam baðýmsýz bir aktör
olmak için çaba sarfetti. Artýk Türkiye,
dýþ telkinlerin izinden gitmeden dýþ
politikada her alanda kendi doðrularýný
her platformda haykýrabiliyor. Biz bu
baðýmsýzlýk yolunda ülke olarak çok
büyük mücadele veriyoruz.
Þehitlerimiz, gazilerimiz oldu.
Milletimiz, iradesini korumaya çalýþtýðý
için bedeller ödedi, ekonomik ve siyasi
tüm saldýrýlara karþý sabýrla bu
mücadeleye omuz verdi. Sayýn
Cumhurbaþkaný'mýz da baðýmsýzlaþma
politikalarýný yürüten lider olarak tüm
bu süreçlerde büyük bedeller ödedi.
Gezi olaylarýnda, ekonomik
saldýrýlarda, 17/25 Aralýk yargý
darbesinde ve son olarak 15 Temmuz
ihanetinde milletiyle birlikte Sayýn
Cumhurbaþkaný'mýz ve ailesi hedef
alýndý.
KAMUOYU DEMOKRASÝNÝN
MERKEZÝNDEDÝR
-Ýletiþim Baþkanlýðý'nýn görev
alanlarý ve çalýþmalarý katýlýmcý
demokrasinin saðlýklý iþlemesine ve

devletin kurumsal diline, kurumlar
arasý koordinasyonuna nasýl bir katký
saðlýyor?
Küresel alanda baktýðýmýzda
iletiþim süreçleri artýk siyasetin
merkezinde. Demokratik siyasette
kamuoyu, merkezdedir. Kamuoyunun
doðru bilgilendirilmesi de
demokrasinin bir gereðidir. Bu konu
Cumhurbaþkaný'mýzýn çok önemsediði
bir mesele. Cumhurbaþkaný'mýz
Ýstanbul Büyükþehir Belediye
Baþkanlýðý döneminde katýlýmcý
demokrasiyi ortaya koyan Beyaz Masa
pratiðini ortaya koydu. Daha sonra
Bimer ve Cimer kuruldu. Bunlar
toplumun taleplerini, sorunlarýný ve
önerilerini doðrudan hükümete
aktaran mekanizmalardý. Bu
mekanizmalarýn çok daha güçlü bir
þekilde ilerlemesi halkla iliþkiler
fonksiyonunun çok daha güçlü bir
þekilde kamuda yer bulabilmesi için
böyle bir yapý ortaya çýktý. Tüm bunlar
Ýletiþim Baþkanlýðý'nýn kuruluþunda
etkili oldu.
MEDYA SEKTÖRÜNE KATKI
SUNUYORUZ
-Medya ile iletiþimde nasýl
ilerliyorsunuz?
Medya sektörü ile de önemli bir
iliþkimiz var. Dünyanýn her yerinde
kitle iletiþim araçlarý hükümetler
tarafýndan belirli kurallar, kaideler ve
hukuk çerçevesinde düzenlenen
alanlardýr. Ayrýca medya sektörü
kamudan enformasyon anlamýnda,
lojistik anlamda yararlanýr. Biz de hem
medya alanýnýn hukuk çerçevesinde
hareket etmesini, demokratik siyasete
ve katýlýmcý demokrasiye katký
sunmasýný yani gerçek anlamda
dördüncü kuvvet olmasýný tesis etmek
için hem de kamu adýna medya
sektörüne katký sunmak için
çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz.
DEVLETTE SÖYLEM BÝRLÝÐÝ
ÇOK ÖNEMLÝ
-Devlette söylem birliðine çok
vurgu yapýyorsunuz. Biraz açar
mýsýnýz?
Asýl önemli unsurlardan biri de
devletin söylem birliðinin tesis
edilmesiydi. Eðer devlet içerisinde bir
mesele ile ilgili farklý aktörler farklý
söylemler ortaya koyuyorsa bu,
dýþarýya kötü bir mesaj verir. Bu
sadece bir kaos görüntüsü deðil,
dýþarýdan yapýlan müdahalelere devleti
açýk hale getirir. Biz bunun önüne
geçmeye de çalýþýyoruz. Bununla
birlikte 2002'den bu yana
gerçekleþtirdiðimiz tarihi sýçramayý,
pozitif hikayemizi, büyüme hikayemizi
bütün dünyaya anlatmak da
Cumhurbaþkaný'nýmýzýn talimatýyla
kurulmuþ Ýletiþim Baþkanlýðý'nýn
görevlerinin baþýnda geliyor.
DEVLET KURUMLARINDA
BÜYÜK DESTEK VAR
-Devlet içinde bu
koordinasyonun saðlanmasý zor bir
süreç. Mesafe alabildiniz mi?
Her þeyden önce bir
koordinasyon ihtiyacýmýzýn olduðu
düþünüldüðü için böyle bir yapý
kuruldu. Bütün kurum ve
kuruluþlarýmýzda bu yapýya iliþkin
olarak çok ciddi bir benimseme çok
ciddi bir olumlu hava ortaya çýktý. Biz
bu anlamda tüm bakanlýklarýmýzla,
baþkanlýklarýmýzla ve ilgili diðer tüm

kurum ve kuruluþlarýmýzla çalýþýrken
hep þununla karþýlaþtýk. Ýyi ki
Cumhurbaþkanýmýz böyle bir yapýnýn
kurulmasýna ön ayak oldu deniyor.
Çünkü genel çerçevede baktýðýnýzda
herkes iþine odaklanmýþ durumda, bir
yandan iþ üretiyorsunuz, bir yandan
dýþarýdan meydan okumalar var
onunla mücadele ediyorsunuz, bir
yandan da ürettiðiniz iþi kamuoyuna
anlatmanýz, halktan gelen talep ve
öneriler ile çalýþmalarýnýzý
þekillendirmeniz gerekiyor. Ýþte bu
noktada Ýletiþim Baþkanlýðý'nýn varlýðý
devreye giriyor. Çok ciddi bir destekle
karþýlaþtýk ve bu desteði çok
önemsiyoruz.
TÜRKÝYE'NÝN ÝTÝBARINI
HAKETTÝÐÝ YERE ULAÞTIRACAÐIZ
-Türkiye yurdýþýnda kendini
anlatma noktasýnda büyük sýçrama
gerçekleþtirdi. Ýletiþim Baþkaný olarak
bu konuda hakettiðimiz yerde
olduðumuzu düþünüyor musunuz?
Bu anlamda çok büyük mesafe
aldýk ama almamýz gereken daha
mesafe var. Çünkü Türkiye çok büyük
bir ülke ve bizim de bu anlamda
hedeflerimiz çok büyük. Türkiye'ye
yönelik olan kara propaganda
neredeyse yedi düvelin yürüttüðü ve
inþa etmeye çalýþtýðý bir süreç. Bu,
Türkiye'ye yönelik kuþatma ve
yýpratma savaþýnýn bir unsuru. Biz
sürekli ve güçlü bir þekilde mücadele
etmek zorundayýz. Bir yandan
izliyoruz, bir yandan tasnif ediyoruz,
hedef belirliyoruz ve bu hedeflere
kendimizi anlatmaya çalýþýyoruz. Her
geçen gün kapasitemiz artýyor.
Türkiye'nin itibarýna yakýþýr bir imaj
oluþturmak için gayret sarf ediyoruz.
Ýçeride milletimizin devletine güven
duymasý, dýþarýda ise Türkiye'nin
itibarýnýn hakettiði yere ulaþmasý için
mücadele ediyoruz. Temel
fonksiyonumuzu böyle görüyoruz.
DÜNYANIN EN FAZLA
SIÐINMACI AÐIRLAYAN ÜLKESÝYÝZ
-Peki Türkiye'yi nasýl
anlatýyorsunuz?
Bunun için ne gerekiyorsa
yapýyoruz, yapmaya devam edeceðiz.
Medyanýn konvansiyonel unsurlarýný
kullanýyoruz, film üretiyoruz, kitap
yayýnlýyoruz, farklý dillerde makaleler
yayýnlýyoruz. Dünyanýn birçok yerinde
kütür, sanat çalýþmalarý yapýyor,
sergiler açýyor, sýðýnmacýlarýn
tasarýmlarýyla moda gösterileri
düzenliyoruz. Gazete söyleþileri, dijital
unsurlar ve sosyal medyanýn bütün
imkanlarýný kullanarak dünya
kamuoyuna ulaþmaya çalýþýyoruz.
Bununla birlikte yüzyüze iletiþimi de
elbette ihmal etmiyoruz. Ülkemizin
terörle mücadelesini en doðru þekilde
anlatmak için geleneksel ve yenilikçi
her iletiþim metodunu kullanmaya
çalýþýyoruz. 15 Temmuz direniþimizin
toplumsal belleðimizde hakkettiði
yerde kalabilmesi için tüm ülkede ve
yurtdýþýnda çalýþmalarý koordine
ediyoruz. Dünyanýn en fazla sýðýnmacý
aðýrlayan ülkesi olarak bu konuyu tüm
uluslararasý saygýn kuruluþlarýn
gündemine alýyoruz. Türkiye'nin insani
yardým politikasýnda hakettiði saygýyý
görmesi için dünya kamuoyunu
bilgilendiriyoruz. Ülkemizin önüne
mütemadiyen getirilen 1915
olaylarýyla ilgili Türkiye karþýtý anlatýya
*Devamý sayfa 7’de
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CUMHUR ÝTTÝFAKININ SÝMAVLI ÜYELERÝ BULUÞTU
Sayfa 8’den devam
AK Parti Simav'a ziyarette bulunarak ilçemizde de göstermiþ olduk. Türkiye'nin
son aylarda özellikle ülke dýþýnda yaþananlara karþý tavrý ve aldýðý önlemleri,
hayata geçirdiði kararlarý da ele alarak Cumhur ittifakýnýn güçlü tutulmasýyla
Türkiye üzerinde oynanan çirkin oyunlarýn baþarýlý olamayacaðýný bir kez daha
ifade etme fýrsatý bulduk. Bu ziyarette bana ve çalýþma arkadaþlarýma yakýn ilgi
ve nezaketlerini gösteren AK Parti Simav Ýlçe Baþkaný Sayýn Kulat olmak üzere
tüm arkadaþlarýna teþekkür ederim” ifadesinde bulundu.
Ziyaretle ilgili olarak gazetemize konuþan AK Parti Simav Ýlçe Baþkaný Ecz.
Ahmet Kulat ise þunlarý söyledi. Kulat; “MHP Ýlçe Baþkaný Sayýn Bayram Yýlmaz
ve arkadaþlarýnýn ilçe baþkanlýðýmýza yaptýðý ziyarette çalýþma arkadaþlarým AK
Parti Kadýn Kollarý Baþkanýmýz Av. Hicret Karaman Kaymak, Gençlik Kollarý
Baþkanýmýz Ali Ýhsan Kuþdemir, Simav Belediye Baþkan Yardýmcýmýz Fatih Kalay
ve bazý yönetim kurulu üyelerimiz bana eþlik ettiler. MHP'nin Belediye Meclis
Üyesi Sayýn Erdoðan Kýlýç'ýn da yer aldýðý bu iade-i ziyaret samimi bir ortamda
yaþanýrken Türkiye'nin güncel meseleleri, siyasette yaþananlarý ve bunlarýn
ýþýðýnda Cumhur Ýttifakýnýn önemini konuþtuk. Ziyarette açýkça belirtmekte
yarar var, özellikle Simav'da devam eden yatýrýmlar, yapýlmasý gerekenler ile
ilgili karþýlýklý istiþare yapýldý, bilgi alýþveriþinde bulunuldu. Ziyaretten fazlasýyla
memnun olan taraf olarak Simav'da ve ülkede birlik ve beraberliðe dünden çok
daha fazla ihtiyacýmýz olduðunu vurgularken MHP ile AK Partinin Simav'da ve
ülkedeki birlik ve beraberliðinin umut verici olduðuna dikkat çektim.”
Haber: Kemal Yalçýn

FAHRETTÝN ALTUN: CUMHURBAÞKANIMIZ
DÜNYAYA GÜÇLÜ LÝDER DÝPLOMASÝSÝ DERSÝ VERÝYOR
SAYFA 6’DAN DEVAM dönük çalýþmalar yapýyoruz.

Yurtdýþý deðiþim programlarý ile kamu diplomasisini
etkin bir þekilde kullanmaya çalýþýyoruz. Cemal
Kaþýkçý cinayeti gibi uluslararasý krizlerden ülkemizi
korumak için refleks oluþturuyor, Barýþ Pýnarý
Harekatý gibi milli çýkarlarýmýzý korumak için
giriþtiðimiz tüm harekatlarý dünya basýnýnýn adil
þekilde iþlemesi için gerekli doðru enformasyonu ve
teknik alt yapýyý saðlýyoruz. Türkiye'deki azýnlýklar
ile birçok çalýþmalar gerçekleþtiriyor, milli
birliðimizin tesisi için uygulanabilir her projeyi
destekliyoruz. Parlamenter diplomasi çalýþmalarýna
destek veriyoruz. Sporda þiddetsiz iletiþimden
gündelik hayatýmýzýn ve dýþ politika unsurlarýnýn
tümüne varýncaya kadar sayýn
Cumhurbaþkanýmýzýn vizyonuyla ülkemizin
hakettiði konuma eriþmesi için üretmeye
çalýþýyoruz. KÝTA
TÜRKÝYE'NÝN PERSPEKTÝFÝNÝ KÝTAPLA
ANLATIYORUZ
-Sayýn Cumhurbaþkaný, Libya zirvesinde de
gördüðümüz gibi kritik toplantýlarda katýlýmcýlara
konu hakkýnda Türkiye'nin bakýþýný anlatan kitap
hediye ediyor. Bu kitaplar amacýna ulaþýyor mu?
Sayýn Cumhurbaþkaný'mýz en üst düzeyde
devlet baþkaný olarak bu kitaplarý "bizim konu
hakkýnda perspektifimiz budur" diyerek muhatabýna
sunuyor. Peki bu bize ne saðlýyor? Bizim kýrmýzý
çizgimiz bunlardýr diyerek karþý tarafa deklare
ediyoruz. Kendi tezimizi doðru kavramlarla
anlatýyoruz. Bunu benimsemeleri gerekmiyor. Ama
biz Suriye ve Libya'daki politikamýzýn,
beklentilerimizin doðru anlaþýlmasýný istiyoruz.
Birilerinin propagandasýnýn Türkiye'nin tezi gibi
sunulmasýný istemiyoruz. Dahasý, dersini çalýþmýþ,
bütün boyutlarý ile meseleye vakýf bir aktör olarak
videolarla ve kitaplarla muhataplarýn karþýsýna
çýkýyoruz. Bu çok önemli bir unsur.
CUMHURBAÞKANI'MIZ LÝDERLÝK
DÝPLOMASÝSÝ DERSÝ VERÝYOR
- Konuþmalarýnýzda sýklýkla lider diplomasi
kavramýný kullanýyorsunuz. Tam olarak neyi
kastediyorsunuz? Nasýl iþliyor bu lider diplomasisi?
Kamu diplomasisinde en önemli husus
nedir derseniz Cumhurbaþkaný'mýzýn diplomasi
faaliyetleridir derim. Bunun canlý bir þahidi olarak
söylüyorum. Hýzlý sonuç alma ve mesajýmýzý en
doðru þekilde iletme noktasýnda
Cumhurbaþkaný'mýzýn diplomasi faaliyetleri en
baþarýlý kamu diplomasisi olarak ortaya çýkýyor. Bu
bir lider diplomasisidir. Eðer sayýn Trump ile birlikte
yürüttüðü bu lider diplomasisi olmasaydý Türkiye
bugün çok baþka konularý tartýþýyor olabilirdi. Keza
sayýn Putin ile de benzer bir lider diplomasisinin
sonuçlarý ortadadýr. Cumhurbaþkaný'mýz dünyaya
adeta lider diplomasisi dersi veriyor. Ýsmini
vermeyeyim dünyanýn önemli liderlerinden biri.
Cumhurbaþkaný'mýza þunu söyledi:
Sizinle çok hýzlý yol alýyoruz. Söz verdiniz
ve sizinle birçok proje bitirdik. Bazý Avrupalý
liderlerle ayný meseleyi konuþmaya devam
ediyoruz. Güçlü siyasi liderlik bu demektir.

AVRUPA'DA LÝDERLÝK KRÝZÝ VAR
-Güçlü siyasi liderlik kamu diplomasisinde
ne kadar önemli? Avrupa'da durum nasýl mesela?
Özellikle Avrupa'da bir lider krizi var. Karar
alýcý mekanizmalarda bu krizi görüyoruz. Güçlü
liderin anlamýný biz Türkiye'de gördük ve
görüyoruz. Sürecin içinde yaþarken bu imkanýn
farkýnda olamayabiliyoruz bazen. Türkiye, Recep
Tayyip Erdoðan gibi güçlü bir lidere sahip
olmasaydý 2010 yýlýnda baþlayan bölgemizdeki
türbülans bizi içine çekerdi. Bütün bu fýrtýnalara
raðmen, geliþmeleri Türkiye'nin lehine
çevirebildiysek bu, Cumhurbaþkaný'mýzýn liderliði
sayesinde olmuþtur. Barýþ Pýnarý harekatýnýn emrini
iþte bu güçlü liderlik vermiþtir. Bütün dünyanýn karþý
olduðu ama Cumhurbaþkanýmýzýn;
"eðer ben bu emri vermezsem toprak
vermek zorunda kalýrým" yaklaþýmýyla hareket ettiði
ve sonucunda o terör koridorunu tarumar ettiði bir
adým atýlabilmiþtir. Güçlü siyasi lider, milletinin
aleyhine olaný gören ve bunu deðiþtirmek için kim
ne derse desin çekinmeden adým atabilen liderdir.
Örneðin Cumhurbaþkaný'mýz 17/25 Aralýk
sürecinde FETÖ ihanetini sabýrla anlatmýþ
olmasaydý 15 Temmuz'da Türkiye bu kadar büyük
bir reaksiyon vermeyebilirdi. Liderlik bu demektir.
KARARLI OLURSANIZ KARÞINIZDAKÝ
SÝZÝN POZÝSYONUNUZA GELÝYOR
-Katýldýðýnýz toplantýlarda bu güçlü liderliðin
pozitif etkisini görüyor musunuz?
Benim Cumhurbaþkaný'mýzdan öðrenmeye
çalýþtýðým þey þu. Her ne olursa olsun, ülkemizin
aleyhine olacak bir durumda asla taviz verilmez,
bedeli ne olursa olsun o pozisyonda kalýnýr. O
pozisyonda kalma noktasýnda kararlý olursanýz
karþý tarafýn da bir süre sonra o pozisyona geldiðini
görüyorsunuz.
CUMHURBAÞKANI'MIZ GÜCÜNÜ
ÝMANINDAN ALIYOR
-Sayýn Cumhurbaþkaný ile seyahat eden
gazetecilerin yaptýðý ilk yorum "beyefendinin hýzýna
yetiþemedik, enerjisini nereden alýyor" þeklinde
olur. Siz birlikte çalýþýrken bu özelliðine þahit
oldunuz mu?
Kendisi ile yakýn çalýþan biri olarak þunu net
ifade edebilirim. Cumhurbaþkaný'mýzýn tek takviyesi
ve gýdasý, adanmýþlýðý ve imanýdýr.
Sonuç alan liderliði, bir sonraki adýma
odaklanmasýný da beraberinde getiriyor. Çok yakýcý
sorunlarla uðraþýyor.
Ülkemize yapýlan saldýrýlarla mücadele
ederken fýrsat alanlarýný da kaçýrmamak için büyük
gayret sarf ediyor.
Öte taraftan temas etmekten, birlikte
olmaktan büyük mutluluk duyduðu bir halký var.
Cumhurbaþkaný'mýz bir yerden geçerken
vatandaþlarla sohbet edip selamlaþmasý onun için
adeta bir takviye gýda oluyor.
Sürekli koþan ve koþturan bir lider var
karþýmýzda. Hiç baþka bir týlsým aramaya gerek
yok. Bu adanmýþlýk ve imandan baþka bir þey
deðildir.
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“Cuma’dan Cuma’ya”

Cumhur Ýttifakýnýn Simav'daki 2
temsilcisinden birisi olan AK Parti Ýlçe
Baþkanlýðýnýn, Nedim Demir'in istifasýyla
atanan MHP Simav Ýlçe Yönetimine
yaptýklarý hayýrlý olsun ziyaretine MHP
Simav Ýlçe Baþkaný Bayram Yýlmaz ve
çalýþma arkadaþlarý iade-i ziyarette
bulundu.
Kýþla Caddesindeki AK Parti Ýlçe Merkezinde
gerçekleþen buluþmada MHP Ýlçe Baþkaný
Bayram Yýlmaz, partisinin yönetim kurulu
üyeleri, Kadýn Kollarý Baþkaný Nazife Sakine
Bektaþ ve bazý kadýn kollarý üyeleri katýlýrken
onlarý AK Parti Ýlçe Baþkaný Ahmet Kulat ve AK
Parti Simav'ýn diðer yönetim kurulu üyeleri
samimi bir ortamda karþýladý.

Simav Müftülüðü

TEKNOLOJÝ BAÐIMLILIÐI
VE SOSYAL MEDYA AHLAKI

Güncel ülke meselelerinin ele
alýndýðý, Cumhur Ýttifakýnýn baþarýlý
birlikteliðiyle ülkenin bir çok
sorunlarýnýn aþýldýðýnýn dile
getirildiði toplantýyla ilgili olarak
gazetemize bilgi veren MHP Simav
Ýlçe Baþkaný Yýlmaz, “AK Parti
Simav'ýn her kademesiyle bizlere
hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak
iki genel baþkanýmýzýn Cumhur
Ýttifaký hassasiyetini Devamý sayfa 7’de

Bilal Demirci

M. Eþref Uzun

Mustafa Akyol

PAZARLAR'DA DA HALK OYUNU KURSU AÇILDI
Simav'a en yakýn komþu ilçelerden birisi
olan Pazarlar'da ücretsiz halk oyunlarý
kursu açýldýðý bildirildi.
Pazarlar Belediyesi ile Pazarlar Ortaokulu
Müdürlüðünün ortak projesi olan ücretsiz halk
oyunlarý kursuyla ilgili olarak gazetemize bilgi
veren Pazarlar Belediye Baþkaný Bilal Demirci,
“Toplumlarýn hayatta kalan ve yaþatýlan
kültürlerinin baþýnda yöresel halk oyunlarý geliyor.
Pazarlar Ortaokulu Müdürümüz Muhammed Eþref
Uzun ile belediyemizin hazýrladýðý bu ortak
projede Simav'dan halk oyunlarý öðreticisi

Mustafa Akyol görev alacak. Böylece bölgemizin
unutulmaz kültür deðerlerinden olan yöresel halk
oyunlarýmýz Ýslamoðlu, Harmandalý, Gediz Pazarý
adlý ölümsüz oyunlar türküleriyle birlikte her
yaþtan vatandaþlarýmýzla geleceðe taþýnacak.
Kuþaktan kuþaða taþýnmasýný temenni ettiðim
halk oyunlarýmýzýn öðretilmesine iliþkin
kurslarýmýz haftanýn Perþembe ve Cuma günleri
saat 16.30-18.00 arasýnda gerçekleþtirilecek.
Kurslarýmýza katýlmak isteyenler Pazarlar
Ortaokulu Müdürümüz Sayýn Uzun'a kayýtlarýný
Haber: Þerif Erel
yaptýrabilirler” dedi.

ÖÐRENCÝLER BUGÜN YARI YIL TATÝLÝNE ÇIKIYOR

Simav Ýlçe Milli Eðitim
Müdürlüðü, tüm yurtta
olduðu gibi bugün
2019-2020 eðitim ve
öðretim döneminin
yarýyýl tatilinde
dönemin ikinci tatiline
çýkýyor.
17 Ocak akþamý baþlayýp
2 Þubat 2020 akþamý
sona erecek olan yarýyýl
tatilinde Simav Ýlçe Milli
Eðitim Müdürlüðü'ne baðlý
toplam 67 okulda eðitim
ve öðretim gören 885 ana
okul, 2574 ilkokul, 2858
ortaokul ve 3342 de lise
öðrencisi karnelerini alýp
tatile çýkacak. Haber:Þ.Erel

MiSAFiR KALEM
Muhterem Müslümanlar!
Yüce dinimiz Ýslam'ýn ana gayesi, yeryüzünün en
þerefli varlýðý olarak yaratýlan insanýn can, mal, akýl, ýrz
ve inancýný korumaktýr. Ýslam, bu beþ temel deðeri
dokunulmaz kabul eder. Hangi sebeple olursa olsun bu
deðerlerin zarar görmesine rýza göstermez. Hayatýn
bütünü için geçerli olan bu durum teknolojiyi
kullanýrken de, internet ve sanal âlemde gezinirken de
aynýdýr.
Aziz Müminler!
Teknolojiyi dinin güzel saydýðý, ahlakýn onayladýðý ve
akl-ý selimin doðru bulduðu þekilde kullanmak
mümince bir duruþun gereðidir. Bu alaný amaçsýz,
verimsiz ve kontrolsüz bir mecra olarak görmek ise
Ýslam'ýn korunmasýný emrettiði beþ temel deðeri ihlal
etme anlamý taþýr. Zira teknolojinin bilinçsiz kullanýmý,
kiþinin saðlýðýný tehdit ederek canýna, maddi kayba
uðramasýna neden olarak malýna zarar vermektedir.
Gayr-i ahlâkî yönelimlerle iffetini, aþýrý ve sapkýn
ideolojilerle inancýný zedelemektedir. Düþünme ve idrak
etme kabiliyetini bozmakta, akli melekelerini
zayýflatmaktadýr.
Kýymetli Müslümanlar!
Allah'ýn verdiði aklý ve hammaddeyi kullanarak teknoloji
üreten insan, bunu iyilik yolunda kullanmakla
sorumludur. Eðer teknolojiyi kullanarak helal kazancýn
yerine kumara, tasarrufun yerine israfa, iffetin yerine
ahlaksýzlýða, merhametin yerine þiddete yöneliyorsa,
büyük bir yanlýþýn içerisindedir. Kendi eliyle fesadý
yaygýnlaþtýrýyor, geleceðini tehlikeye atýyor demektir.
Diðer yandan telefon, televizyon ya da bilgisayar
ekranýnýn önünde vaktini heba ediyorsa, kendisine,
ailesine ve Rabbine karþý vebal altýna girmektedir.
Maalesef ayný çatý altýnda ama birbirinden habersiz
yaþayan ailelerin sayýsý her geçen gün artýyor.
Ýnsanoðluna zaman kazandýrmasý gereken teknoloji,
günümüzde zaman kaybetmenin ve vakit öldürmenin
en aldatýcý tuzaðý haline geldi. Hâlbuki Peygamber
Efendimiz (s.a.s) bu hususta bizleri þöyle
uyarmaktadýr: “Ýki nimet vardýr ki insanlarýn çoðu onlarý
deðerlendirme hususunda aldanmýþtýr: Saðlýk ve boþ
vakit.”
Deðerli Müminler!
Hepimizin hayatýnda yerini alan internet ve sosyal
medya, baþýboþ, ilkesiz ve sorumsuz bir alan
olmamalýdýr. Müslümana yakýþan daima sorumluluk
bilinciyle hareket etmek, Rabbinin koyduðu sýnýrlara
uymaktýr. Her durumda gerçeðin ve doðrunun yanýnda
yer almaktýr. Unutmayalým ki normal hayatta olduðu
gibi internet ve sosyal medyada da insanlarýn haklarýný
ve özel hayatlarýný ihlal etmek haramdýr. Mahremiyete
saygý göstermeyen her adým Kur'ân'ýn, “Birbirinizin
kusurlarýný ve mahremini araþtýrmayýn.” emri ile çeliþir.
Günlük hayatta yalan söylemek, insanlarý karalamak,
iftira atmak nasýl günahsa, yayýn dünyasýnda ve sosyal
medyada da ayný þekilde günahtýr. Âlemlerin rabbi olan
Allah, sanal âlemde de bizleri görmektedir. Oradaki söz
ve davranýþlarýmýzdan da bizi hesaba çekecektir.
Hutbeme baþlarken okuduðum ayet-i kerimede Yüce
Rabbimiz þöyle buyurmaktadýr: “Hakkýnda kesin bilgi
sahibi olmadýðýn þeyin peþine düþme. Çünkü kulak,
göz ve kalp, bunlarýn hepsi ondan sorumludur.”
Aziz Müslümanlar!
Bugün bizler için teknolojiden tamamen uzak bir hayat
sürmek elbette mümkün deðildir. Zaten Ýslam'ýn da
böyle bir talebi yoktur. Ancak teknolojiyi helal-haram
hassasiyeti taþýyarak, ahlaki ilkeleri koruyarak, insan
hak ve özgürlüklerini ihlal etmeden kullanmak öncelikli
sorumluluðumuzdur. Böylece vaktimizi daha verimli ve
emeðimizi daha anlamlý hale getirebiliriz. Yeryüzünü
iyilikten ve huzurdan yana imar edebiliriz. Yeter ki her
nimet gibi teknolojiyi de Cenâb-ý Hakk'ýn koyduðu ölçü
ve sýnýrlara riayet ederek kullanalým.
Kýymetli Müminler!
Hutbemi bitirirken önemli bir hususu sizlerle paylaþmak
istiyorum. Malumunuz ilk ve orta dereceli okullarýmýz
bugün yarýyýl tatiline giriyor. Baþkanlýðýmýz, yarýyýl
tatilinde yavrularýmýzýn ibadet alýþkanlýðýný pekiþtirmek
için tüm camilerimizde “Camiyi Seviyoruz, Namazla
Buluþuyoruz” þiarýyla bir program uygulayacaktýr. Bu
vesileyle çocuklarýmýzý ve gençlerimizi aileleriyle
birlikte camilerimize bekliyoruz. Baþta velilerimiz olmak
üzere bütün cemaatimizin bu konuda duyarlý
davranacaðýna inanýyoruz. Rabbim bizlere göz
aydýnlýðýmýz olacak nesiller ihsan eylesin ve bizi
muttakilere önder kýlsýn!
1-Buhârî, Rikâk, 1.
2-Hucurât, 49/12.
3-Ýsrâ, 17/36. Din Hizmetleri Genel Müdürlüðü

