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Mustafa Kemal ATATÜRK

Efendiler biz;
hayat ve istiklal 
isteyen bir milletiz. 
Ve yalnýz 
ve ancak 
bunun için 
hayatýmýzý
yok etmeyi 
göze alýrýz.

Simav'da Ýlçe Hayat Boyu Öðrenme Komisyonu 2. toplantýsý gerçekleþtirildi. 
Halk Eðitimi Merkezi toplantý salonunda, Kaymakam Türker Çaðatay Halim 
baþkanlýðýnda düzenlenen toplantýya Simav Belediye Baþkaný Av. Adil Biçer, 
Ýlçe Jandarma Komutaný Yarbay Mustafa Matar, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü 
Mehmet Þirikçi, Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, Halk Eðitim Müdürü Halil Aktay 
ve ilgili okul ve kurum yöneticileri katýldý.
Halk Eðitimi Merkezi Müdürü Hali Aktay'ýn bilgilendirme konuþmasýyla baþlayan 
toplantýda, 2019-2020 eðitim öðretim yýlý döneminde yapýlan çalýþmalar ile açýlan 
kurslara ait rakamlar açýklandý. Okuma yazma seferberliði, baðýmlýlýkla mücadele 
gibi konularýn deðerlendirildiði toplantýda, vatandaþlarýn ekonomik, sosyal ve 
kültürel geliþimleri için yapýlacak faaliyetler konusunda öneriler de ele alýndý.
Toplantý bilgi alýþveriþi, açýlan kurslarla ilgili sayýsal veriler, yeni dönemde açýlmasý 
düþünülen kurslar, mezun öðrenciler için açýlan DYK kurslarý ile ilgili çalýþmalar, 
açýlan ve planlanan proje kurslarý, okuma yazma kurslarý, kurumlarýn önerilerinin 
alýnmasý ile devam ettirilerek, dilek ve temenniler ile sona erdirildi.   
Toplantý sonunda konuþan Simav Kaymakamý Türker Çaðatay Halim, “Halk Eðitimi 
Merkezi çok baþarýlý bir kurum. Birçok toplumsal kesime hitap edebiliyor. Halk 
Eðitimin ulaþtýðý Simavlý sayýsý oldukça fazladýr. Halk Eðitimi Hayat Boyu Öðrenme 
Genel Müdürlüðü de son dönemde yaptýðý atýlýmlarla kendisini çok geliþtirdi. Uygun 
hizmetlere vatandaþlarýn ulaþmasý oldukça kolaylaþtý. Halk Eðitimi Merkezimizin 
binasý oldukça donanýmlý bir bina. Dershanelerin kapatýlacaðýný söylendiðinde 
bazýlarý olayýn gerçek yüzünü bilmeden dershaneler kapatýlýrsa büyük bir boþluk 
oluþur iddiasýný ortaya attýlar. Ancak geçen 4 sene boyunca bu iddianýn dayanýksýz 
olduðu ortaya çýktý. Halk Eðitimi Müdürlükleri dershanelerin yerini çok iyi þekilde 
doldurdu. Halk Eðitimi Müdürlüðü kurslarýna katýlan öðrencilerin üniversiteyi 
kazanma oraný %80. Bu çok iyi bir rakam. Birde her öðrenci üniversiteye girecek 
diye de bir kural yok. Ama %80 oldukça iyi bir rakam. Senet imzalattýrýlmadan, 
yakýnlarýna icra takibi baþlatýlmadan bu eðitim faaliyeti baþarýlý þekilde yürütülüyor. 
2019 yýlýnýn Aralýk ayýnda hizmet içi eðitime katýldým. 2020 yýlýnda iki tane konu 
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devletimizi çok meþgul edecek. Bunlarla ilgili eylem planlarý hazýrlanmýþ. Hayata 
geçirilecek ve buradaki kurum personeli de uygulayýcý olacak. Bunlardan bir tanesi 
uyuþturucu ile mücadele. Ýkincisi de kadýna yönelik þiddetin engellenmesi. O açýdan 
Halk Eðitimi Müdürlüðünün yaptýðý çalýþmayý takdirle karþýlýyorum. 2020 yýlýnda da bu 
konuda ki faaliyetlerin artarak devam etmesi gerekiyor. Zaman zaman ilçe halkýna, 
zaman zamanda kamu personeline yönelik mangala, futsal gibi insanýn yaþam 
motivasyonunu artýran, sosyalleþtiren faaliyetlerinde düzenlenmesi gayet isabetli 
olmuþ. Türkiye'nin geliþmesi, kalkýnmasý doðrudan ve neredeyse tamamen 
yönetmesiyle ilgilidir. Yönetmesi de tamamen mesleki ve teknik eðitimle mümkün. 
Dün Simav'daki bir sanayi kurulunda Kazcýoðlu Otomotiv'de simülasyon tanýtým 
programýna katýldýk. Orada sunum yapan firma kamu kurumlarýyla da çalýþmýþ. Hatta 
Mesleki ve Teknik Eðitimle ilgili slayt gösterdiler. Ýzmir'in Kiraz ilçesinde açýlan halk 
eðitimi kursundan bir kadýnýmýz simülasyon eðitimi alýp iþ makinesi operatörü olmuþ. 
Kiraz'ýn kadýn belediye baþkaný iþe almýþ ve istihdam etmiþ. Kadýn baþarýlý bir vatan-
daþmýþ özel sektörden davet almýþ ve orada çalýþmaya baþlamýþ. Demek ki Mesleki 
Eðitim yetki konusunda bugüne kadar Halk Eðitimi Müdürlüðünün yaptýðý çalýþmalar 
güzel. 2020 yýlýnda bunun artarak devam etmesini istiyorum” dedi. Devamý sayfa 2’de

Devamý sayfa 2’de

SOFULAR'DA SOSYALBEN KUCAKLAÞMASI

Fen Lisesi baþarýlarý yaný sýra her sýnýfý bir 
atölye olan, çeþitli sosyal ve kültürel 
etkinliklerle dikkatleri üzerine çeken, bir 
yerleþim yerinde okul-eðitimciler ve 
öðrenciler olarak saðlýklý ve sürdürülebilir 
bir bütünlük saðlayarak dikkatleri üzerine 
çeken, 'Benimle Kitap Okurmusun?' 
projesiyle adýndan söz ettiren Pazarlar 
ilçesine baðlý Sofular Ýlk ve Ortaokulu 
þimdi de Ýstanbul merkezli SosyalBen 
Vakfý'nýn uygulama atölyesi oldu.
Eskiþehir'deki 3 ayrý üniversitenin çeþitli 
fakültelerinde farklý meslek dallarýnda eðitim ve 
öðretimlerini sürdüren SosyalBen Vakfý Eskiþehir 
Gönüllüleri, 5 gün boyunca Sofular Ýlk ve Ortaokulu 
yönetici, öðretmen ve öðrencilerin konuðu oldular. 
Okulun her biri farklý bir eðitim atölyesine dönen 
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Simav Belediye Baþkaný Avukat Adil Biçer, “Bizim en 
büyük eksikliðimiz Türkiye genelinde Mesleki ve 
Teknik Eðitimin olmayýþý. Bunu bizlere belediyede 
her gün ne yazýk ki yaþýyoruz. Kendini geliþtiren bir 
kadýnýn iþ bulmasýnýn ne kadar kolay olan bir ülkede 
yaþýyoruz ama iþsizlik dediðimiz zaman hiçbir vasfý 
olmayan insanlara iþ bulma gayreti ve kaygýsýný 
görüyoruz. Kaynakçý arýyoruz kaynakçý yok. 
Kademe de araçlarýmýza bakacak motorcu, 
kaportacý arýyoruz yok. Masa baþý iþ isteyenlere 
nereyi bitirdi deyince Lise mezunu daha ne olacak 
diye tavýrlanan insanlar oluyor. Halk Eðitim 
Merkezinde verilen eðitimlerle kalýcý bir çözüm 
olacaðýna inanýyorum” diye konuþtu.
Toplantýnýn son konuþmacýsý ise Simav Ticaret ve 

Sanayi Odasý Baþkaný Þeref Kazcýoðlu oldu. Halk 
Eðitimi Merkezine yaptýðý çalýþmalardan dolayý 
teþekkür ederek konuþmasýna baþlayan Kazcýoðlu, 
“Biz bu iþin mutfaðýnda ve merkezinde olan bir 
kurumuz. Mesleksiz insanlardan dolayý hakikaten 
düþünen bir haldeyiz. Þükür halimize 2018 yýlýnda 
baþlayan olaylar bizi 2020'de daha iyi bir yere 
getirdi. Bizim çok ciddi baðlantýlarýmýz var. En son 
50 tane çalýþma arkadaþý için yola çýktýk. Ýnanýn bize 
50 kiþiyi de Simav'dan bulamayýz. Neden? Çok 
gelen var fakat biz istenen özellikleri belirtmemize 
raðmen her iþi yaparým diye baþvuruda bulunanlar 
var. Ýþ saðlý ve güvenliði var. Bir belge almasý bizim 
için çok önemli. Bizim Halk Eðitimi Merkezi ile 
birlikte yapmak istediðimiz bir proje vardý. Çok 
önemli bir projedir. Simülasyon Üzerinde iþ 

makinesi, onun yanýnda kaynak olur, CNS olur. Eðer 
bunu gerçekleþtirebilirsek çok harika olacak. Burada 
yapacaðýmýz 'Kendin Yap' projesi ile gençlerimizin el 
becerilerinin artýrma adýna bundan sonraki süreçte 
muhtemelen iyi sonuçlar alacaðýz. Herkesin asýl 
derdi artýk ana eleman. Ara eleman deðil ana 
elaman diyorum ben. Çünkü bizim fabrikada 30 tane 
mühendis var 400 ara mavi yakalý personel var. 
Demek ki ana elaman mavi yakalýlar oluyor. O 
bakýmdan Türkiye'nin her yerinde ayný þey. 
Cumhurbaþkanýmýzdan ta aþaðýya kadar Mesleki 
Eðitim konusunda ülkemizde ciddi yatýrýmlar var. 
Artýk ortaokuldan sonra çocuklarý yönlendirme 
yapmalýyýz. El becerileri olsun. Akademik eðitimleri 
ayýrmamýz gerekiyor” dedi.

Haber-Foto: Zekeriya Türkel
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sýnýflarda; Yaratýcý Yazarlýk 
Atölyesi, Müzik Atölyesi, Ýcat 
Atölyesi, Kýsa Film Atölyesi, 
Fotoðrafçýlýk Atölyesi, Spor 
Atölyesi ve Resim Atölyesi 
adlarýnda bölümleri oluþturan 
üniversiteli 5 erkek ve 10 kýz 
öðrenci, her gün saat 08.40'da 
sabah sporuyla baþladýklarý 
uygulamalý eðitim 
programlarýný saat 12.00'ye 
kadar ilk bölüm olarak 
sürdürüyorlar.
Okul öðretmenlerinin sadece 
izleyici olarak takip ettikleri 
günlük programda saat 12.00-
13.00 arasýnda yemek arasý ve 
daha sonra saat 13.00-15.30 
arasýnda da yine aralýksýz 
olarak atölyelerde çalýþmalarýný 
sürdüren SosyalBen gönüllüleri 
gün sonunda geride kalan 
zamanda gerçekleþtirilen 
çalýþmalarý masaya yatýrarak 
bir sonraki günün programýnda 
yapacaklarý çalýþmalarý 
detaylandýrýp istirahata 
çekiliyorlar.
Pazartesi gününden Cuma 
gününe kadar devam eden 
SosyalBen Vakfý üyelerinin 
çalýþmalarýný tamamlamalarý ve 
okuldan ayrýlmalarý ise büyük 
bir üzüntüye neden oldu. 5 
gün boyunca her türlü bilgi ve 
becerileri paylaþan konuk 
üniversitelilerle beklenenin 
üzerinde sýcak iliþkiler kuran 
öðrencilerin birbirlerinden 
ayrýlmasý ise duygusal anlar 
yaþattý. Okul giriþinde günün 
ve eðitim programýnýn anýsýna 
toplu fotoðraf çekimine okul 
yönetimi, öðretmen ve 
öðrenciler katýlýrken, 
SosyalBen üyeleri kendilerine 
gösterilen yakýn ilgiye teþekkür 
ederek Sofular'dan ayrýldýlar.
Ýstanbul merkezli SosyalBen 
Vakfý üyelerinin Sofular'a 
gelmesi, planladýðý eðitim ve 
öðretim programýný baþarýyla 
uygulamasýný yakýndan takip 
eden Sofular'ýn sevilen muhtarý 
Mehmet Ali Özdemir, Sofular 
halkýnýn da büyük önem 
verdiði uygulamadan dolayý 
Pazarlar Ýlçe Milli Eðitim 
Müdürü Kemal Sevgi ve 
çalýþma arkadaþlarýyla, 
programa destek veren Ýl Milli 
Eðitim Müdürü Hasan 
Baþyiðit'e teþekkür etti. 
Bir teþekkürü de SosyalBen 
Vakfýnýn Eskiþehirli 
gönüllülerine  yapan muhtar 
Özdemir, “Her yerleþim 
biriminin, herkesin ve her 
çocuðun hayatýnda 
unutamayacaðý anlar, hatýralar 
olur. Sofular'ýn ve 
okulumuzdaki öðrencilerimizin 
bana göre unutamayacaklarý 
en güzel anýlardan birisinin 
Sofular'a gelen SosyalBen 
Vakfýnýn gönüllüleri ve 
yaþattýklarý olacaktýr. Her birine 
ayrý ayrý teþekkür ediyorum” 
dedi. Haber: M. Arýgümüþ
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Baþ-boyun kanserleri, tüm Sigara yine baþrolde!
vücut kanserlerinin %9'unu, kanserden Baþ-boyun bölgesi; yüz cildi, 
yaþam kaybýnýn da %4'ünü burun içi, dudaklar, aðýz içi, dil, yutak, 
oluþturuyor. Sýklýkla; tiroit, gýrtlak, dil geniz bölgesi, tükürük bezleri, tiroit 
ve dudak bölgelerinde görülen kanser bezi ve gýrtlak bölümlerini içerir. Baþ-
türleri, dünyada da her yýl 55.000 yeni boyun bölgesi kanserlerini artýran 
vaka ile en önemli saðlýk sorunlarýndan riskler arasýnda sigara ve tütün 
biri olarak gösteriliyor. Yapýlan ürünlerine maruz kalma, alkol ve HPV 
araþtýrmalara göre yine her yýl virüsü ilk sýralarda yer almaktadýr. 
10.000'in üzerinde gýrtlak ve aðýz Ayrýca bazý viral ajanlar, radyoterapi ve 
kanseri vakasý bildiriliyor. Memorial diyet ile ilgili faktörlerin de hastalýðýn 
Antalya Hastanesi Kulak Burun Boðaz görülmesinde etkili olduðu 
ve Baþ Boyun Cerrahisi Bölümü'nden gösterilmiþtir. Dudak ve cilt 
Doç. Dr. Levent Renda, baþ- boyun kanserlerine neden olan etkenler 
bölgesi kanserleri ve tedavi yöntemleri arasýnda güneþ ýþýðýna maruz kalmak 
hakkýnda bilgi verdi. önemli yer tutar. Özellikle Akdeniz 

Kütahya'da rüþvet iddiasýyla haklarýnda dava 
açýlan ikisi tutuklu emniyet müdürü 12 kiþinin 
yargýlanmasýna baþlandý. Eski asayiþ þube müdürü 
S.K.'nýn tahliye olduðu duruþma bir hafta sonraya 
ertelendi.

18 Ekim günü kiþisel verileri usulsüz kullandýklarý 
ve karþýlýðýnda rüþvet aldýðý iddiasýyla eski istihbarat 
þube müdürü N.T. ile þoförü M.Þ., tombala oynatan 
kiþilere yol verdikleri gerekçesiyle de eski asayiþ þube 
müdürü S.K., polis memuru H.B. ve esnaflar Ý.Ç., A.Y. 
ve C.Y. sabaha karþý yapýlan operasyonla gözaltýna 
alýnmýþ, N.T. ile S.K. tutuklanarak cezaevine 
konulmuþtu. Hazýrlanan iddianamenin ardýndan 
sonradan dahil olanlarla birlikte müdürler S.K., N.T. ile 
A.Y, C.Y, V.G, H.B, Ý.Ç, M.Þ. T.I. ve A.T.  sanýklarýn 
yargýlanmasýna baþlanýldý. Etkin piþmanlýk yasasýndan 
yaralanan sanýk T.I. eþi ile ilgili yürütülen FETÖ 
soruþturmasý kapsamýnda pasaportuna konulan yurt 
dýþý þerhinin kaldýrýlmasý için dosya kapsamýnda etkin 
piþmanlýktan yararlanan AVM müdürü A.T. aracýlýðý ile 5 
bin TL rüþvet vererek kaldýrttýðýný iddia etti. AVM 
müdürü A.T. ise Kütahya'da kumar oynatmak isteyen 
bir gruba yol verilmesi için N.T. aracýlýðý ile S.K.'ya bin 
500'er TL rüþvet verdiðini iddia etti.

'KUMPAS KURULDU' DEDÝ
Asayiþ þube müdürü S.K. kendilerine kumpas 

kurulduðunu söyleyerek, “Hakkýmýzda yapýlan teknik 
takipte bahse konu para olayý 10 kiþilik arkadaþ 
grubumuzda yardýmlaþma günü yaparak her ay bin TL 
toplayýp bir kiþiye veriyorduk. Biz herhangi bir esnaftan 
menfaat karþýlýðý rüþvet almadýk vermedik. Zaten 
aldýðýmýz verdiðimiz paralarýn birçoðunun banka 

dekontlarý da var. Suçlamalarý kabul etmiyorum” dedi. Ýstihbarat Müdürü N.T., “Hakkýmdaki 
suçlamalarý kabul etmiyorum. Ýddiada bulunan T.I. þube konularýnda kullandýðýmýz istihbarat 
elemanýydý. Bize verdiði bilgiler yetersiz olduðu için çýkarttýk. Pasaport þerhi ile ilgili ben yetkim 
olmayan bir iþlemdir ve ben kesinlikle herhangi bir para almadým. Kendi baþvurusu ile rutin olan 
iþlemlerin ardýndan þerhi kalmýþtýr. A.T.'nin iddialarý ile ilgili bana rüþvet olarak verdim dediði cep 
telefonu konusu sýfýr bir telefonu indirimli aldý ve ben ona parasýný ödedim. Kullanmadan iþlemcisi 
düþük olduðu için daha iyi bir telefon ile takas ettim. T.I. gizli ses kayýtlarý yaparak mahkemeye 
sunmuþ, ses benim ama istediði þekilde keserek kullanmýþ. Biz kumpas kurarak bu oyunu 
yapmýþlardýr. Suçlamalarý kabul etmiyorum.” dedi. Sanýk ve tanýklarýn dinlenmesinin ardýndan eski 
asayiþ müdürü adli kontrol þartýyla tahliye edilirken istihbarat müdürü N.T. tutukluðunun devam 
etmesine karar verilerek duruþma bir hafta sonraya atýldý. 

RÜÞVET DAVASINDA YARGILAMA BAÞLADI

BAÞ BOYUN KANSERLERÝNÝN 8 BELÝRTÝSÝNE DÝKKAT!
bölgesindeki çiftçilerde, açýk yerine göre deðiþebiliyor

arazide çalýþan kiþilerde dudak Hastanýn baþ-boyun 
kanseri riski daha yüksektir. bölgesinde yer kaplayan bir kitle 

Erkekler 5 kat daha risk varsa dikkatlice muayene edilmesi 
altýnda gerekir. Aðýz içi bölgesi direkt ýþýk ile 

Türkiye'de en sýk tiroit, gýrtlak, geniz, yutak, gýrtlak bölgesi 
dudak ve dil kanserleri görülmektedir. endoskop ile detaylý olarak incelenir. 
Tiroit kanserlerinde genetik Radyolojik incelemeler için 
bozukluklar önemli rol oynarken; ultrasonografi, bilgisayarlý tomografi 
diðer baþ- boyun kanserlerinde ve manyetik rezonans yani MR'dan 
sigara, alkol ve güneþ ýþýðýna yoðun yararlanýlýr. Þüpheli bölgelerden 
olarak maruz kalma daha ön patolojik inceleme için biyopsi alýnýr. 
plandadýr. Baþ- boyun kanserleriyle,  Multidisipliner tedavi 
erkeklerde, kadýnlardan 4-5 kat fazla yaklaþýmý baþarýlý sonuç için etkili
ve 50 yaþ üstünde daha sýk Baþ-boyun kanserlerinin 
karþýlaþýlmaktadýr. Boyun bölgesinde tedavisi, multidisipliner yaklaþým 
2 haftadan uzun sürede geçmeyen gerektirir. Kanser tanýsý almýþ 
þiþliklerin en kýsa zamanda bir uzman hastalar, tümör konseyinde baþ-
tarafýndan deðerlendirilmesi gerekir. boyun cerrahý (KBB uzmaný), 
Ses kýsýklýðý ve sesin karakterinde radyasyon onkolojisi uzmaný, medikal 
deðiþimler gribal bir hastalýk onkoloji uzmaný, radyoloji uzmaný ve 
sonrasýnda olacaðý gibi; sigara ve nükleer týp uzmaný tarafýndan 
alkol kullanan risk grubundaki deðerlendirilir. Ýlk seçenek cerrahidir. 
kiþilerin de uzun süren þikayetlerinde Ancak radyoterapi de etkili bir 
gýrtlak kanseri açýsýndan ses tellerinin seçenektir. Tümörün yerleþim yerine, 
endoskopik olarak deðerlendirilmesi kanserin evresine, hastanýn yaþýna ve 
önem taþýmaktadýr. Aðýz kanserleri, sosyoekonomik durumuna baðlý 
katý gýdalarýn bazen de sývý gýdalarýn olarak tedavi þekli ve planlamasý 
yutulmasýný zorlaþtýrýr. Bu durumlarda yapýlmalýdýr. Erken evredeki hastalar 
da mutlaka bir uzmana baþvurmak için tek bir tedavi seçeneði yeterli 
gerekir. olabilirken, bazý hastalara bileþik 

Baþ-boyun bölgesindeki bazý tedaviler gerekebilir. 
deðiþimler kansere iþaret edebilir

1. Baþ ve boyunda þiþlik
2. Dudakta, dilde, aðýz 

iç bölgesinde iyileþmeyen yaralar, 
3. Ses kýsýklýðý
4. Yutma güçlüðü
5. Burun týkanýklýðý
6. Kulak aðrýsý
7. Ýþitme kaybý
8. Yüz felci
Tedavi tümörün yerleþim 
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AYDIN

OSGB

TEL: 0.274 513 72 72 - 0.545 802 12 04
Fatih Mh. Yeni Cami Cd. Süleyman Sami Sk. No: 20/1 SÝMAV/KÜTAHYA

AYDIN
ÝÞ GÜVENLÝÐÝ VE ÝÞ SAÐLIÐI HÝZMETLERÝ

TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

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...

SAÐLIK-SAÐLIK-SAÐLIK-SAÐLIK-

OMEGA 3 Nedir?
Zihin saðlýðýndan göze, kalp krizi riskini azaltmaktan kansere karþý vücudu 
korumaya kadar birçok faydasý olduðu yapýlan birçok bilimsel araþtýrma sayesinde 
kanýtlanmýþ olan Omega 3 nedir? Eksikliðinde ise depresyona, uyku problemlerine, 
unutkanlýða ve birçok hastalýða sebep olabilir ve genellikle balýk yaðýnda bulunan 
Omega 3 hakkýnda merak edilenler…

OMEGA 3 NEDÝR?
Omega 3 yað asitleri, vücutta üretilmeyen ve dýþarýdan almak zorunda olduðumuz, 
saðlýklý yaþamýn temel taþlarýndan biri ve oldukça deðerli olan doymamýþ yaðlara 
verilen isimdir. Omega-3 yað asitleri çoklu doymamýþ, kimyasal yapýda birkaç çift 
baða sahip olduklarý anlamýna gelir.

YAÐLI BALIK, KETEN TOHUMU YAÐI, CEVÝZ
Ýnsan vücudunun iyi çalýþabilmesi için Omega-3 yað asitleri gereklidir. Omega-3 
yað asitleri yüksek olan yaygýn gýdalar, yaðlý balýk, balýk yaðlarý, keten tohumu, 
chia tohumu, keten tohumu yaðý ve cevizdir. Bu gýdalarý yemeyen ya da 

tüketmeyen insanlar için genellikle omega-3 takviyesi olarak balýk yaðý 
gibi destekler tavsiye edilir.

OMEGA 3 YAÐ ASÝTLERÝNÝN FAYDALARI
Omega-3 yað asitleri, özellikle DHA, beyinde ve gözlerin retinasýnda 
yapýsal rol oynar.
Bebeðin gelecekteki saðlýðý ve zeka geliþimi açýsýndan hamile kadýnlar ve 
emziren annelerin yeterli DHA almalarý özellikle önemlidir.
Cildin yað dengesini ayarlar, cildin hidrasyonunu dengeler, saç 
diplerindeki iltahaplanmayý önler, cildin erken yaþlanmasýný önler, akneyi 
önler.

KORUYUCU
Ek olarak, yeteri kadar omega-3 yað asidi almak da yetiþkinler için güçlü 
ve saðlýklý bir yapýya sahip olmalarý açýsýndan faydalýdýr. Yapýlan bilimsel 
çalýþmalar omega-3 yað asitlerinin her türlü hastalýða karþý koruyucu 
etkileri olabileceðini göstermiþtir.

Omega-3 kalp hastalýklarý riskini azaltýyor. Yapýlan araþtýrmalarda, balýk 
tüketen toplumlarda bu tarz hastalýklarýn oranýnýn diðer toplumlardakine 
göre daha düþük olduðu gözlemlenmiþ. Ýlerleyen dönemde bunun düzenli 
Omega-3 alýmýyla direk baðlantýsý olduðu anlaþýlmýþ.

FAYDALI BESÝN
Amerika Saðlýk Enstitüsü'nün yaptýðý bir araþtýrmaya göre düzenli Omega-
3 tüketimi çocuklarda olduðu gibi yetiþkinlerde de uyku kalitesini ve 
süresini uzatýyor.
Omega-3, kan basýncý yüksek olan kiþilerde kan basýncýný düþürür. 
Omega-3'ün kötü kolestrolü düþürdüðü biliniyor.
Düzenli Omega-3 alýmý alzheimer ve erken bunamanýn önüne geçiyor.

ÝLAN
Belediye Meclisinin 06.02.2020 tarih ve 17 sayýlý kararý gereðince, 

Ýlçemiz Yeni Mahalle Edek Mevkii 814 ada. 3, 4, 7, 8, 9 ve 10 parsel nolu 
taþýnmazlarýn konut alanýndan ticaret alanýna Y: en çok 8,50 mt. ve E, 
1,20 mt, olarak imar plan deðiþikliði 5393 Sayýlý Belediye Kanununun 18. 
Maddesinin (c) bendi ve 3194 sayýlý imar Kanununun 8. Maddesi 
gereðince onaylanmýþtýr,

3194 Sayýlý Ýmar Kanunun 8/b Maddesince incelenmek üzere 
12.02.2O20 tarihinden itibaren  1 ay süreyle Beledýye ilan panosuna 
asýlmýþ olup,

Taþýnmaz malik ve hissedarlarýnýn incelemesi ilanen teblið olunur.
       Basýn:19

SÝMAV BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN



Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 
TAÞINMAZIN
Özellikleri :Kütahya Ýli, Simav ilçesi, Çavdýr Mahallesi, Köyiçi mevkiinde 400 Ada 7 Parselin 
1 nolu baðýmsýz bölümüdür. Bu parsel tapu kayýtlarýnda Arsa vasfýnda olup 325,00 m2 dir. Taþýnmaz 
Simav Belediyesi Uygulama imar planý içerisindedir. Ayrýk nizam 4 kat imarlýdýr. Her türlü Belediye 
altyapý ve imkanlarýndan yararlanabilecek konumdadýr. Yola cephesi vardýr. Ulaþýmý kolay bir 
parseldir. Taþýnmaz üzerinde 2 katlý betonarme bir yapý bulunmaktadýr. Yapýnýn elektrik, su, 
kanalizasyon ve jeotermal baðlantýsý mevcuttur. Taþýnmaz Çavdýr Mahallesi, Osmanlý Caddesi 
No:10 adresinde bulunmaktadýr.
Yapýnýn taban alaný yaklaþýk 113,00 m2 dir. Taþýnmaz üzerinde kat irtifaký kurulmuþ olup, satýlan 
taþýnmaz yapýnýn zemin katýnda bulunan 1 nolu baðýmsýz bölümdür. Mesken niteliðinde olan bu 
baðýmsýz bölüm 1/2 arsa paylýdýr. Taþýnmazýn üzerinde 2 akýntýlý ahþap çatýsý vardýr. Çatý örtüsü 
Marsilya kiremittir. Yapýnýn 3 tarafý bahçedir. Yapýnýn arka bahçesinde üzerinde beton tabliye olan 
duvarlarý briketten depo bulunmaktadýr. Bu katýn pencereleri ahþaptýr. Ön, yan ve arka cephesinde 
balkonu vardýr. Yapýya yan bahçeden 6 basamak beton merdiven ile girilir. Taþýnmazýn ön 
bahçesinde üzeri trapez saç örtülü bir sundurmasý bulunmaktadýr. Baðýmsýz bölümde mur-taf, 
antre-salon, 4 oda, wc-banyo bulunmaktadýr. Wc-banyo tabanlarý mozaiktir. Mutfak tabaný karo 
mozaiktir. Mutfak tezgahý mozaik kaplýdýr. Yapý yaklaþýk 40 yaþýndadýr. Taþýnmazýn bahçesinde 1 
adet kiraz, 1 adet ceviz,1 adet asma, 1 adet kiwi, 3 adet de elma aðaçlarý mevcuttur. Bahçesi % 0-2 
düz ve düze yakýn derecede hafif eðimlidir.
Yüzölçümü : 113 m2
Arsa Payý : ½
Ýmar Durumu : var
Kýymeti : 107.113,00 TL
KDV Oraný : %1
Kaydýndaki Þerhler : Dosyasýndan görülebilir
1. Satýþ Günü : 09/04/2020 günü 14:30 - 14:35 arasý
2. Satýþ Günü : 08/05/2020 günü 14:30 - 14:35 arasý 
Satýþ Yeri : simav icra dairesi önü
***************************************************************************************************************************************************************************************

Satýþ þartlarý :
1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma 

tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý 
toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý 
takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden 
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin 
edilen deðerin %50 sini,  rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi 
þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.

2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) 
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý 
alýcýya aittir. Tellâllýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. (Alacaklarý 
rehinli olan alacaklýlarýn satýþ tutarý üzerinden rüçhan haklarý vardýr. Gümrük resmi ve akar vergisi 
gibi Devlet tekliflerinden muayyen eþya ve akardan alýnmasý lazým gelen resim ve vergi, rehinli 
alacaklardan sonra gelir.)

3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz 
ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; 
aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.

4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 
üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti 
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli 
arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul 
olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil 
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.

5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði 
takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.

6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, 
baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2049 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze 
baþvurmalarý ilan olunur.11/02/2020
(ÝÝK m.126)_                                 
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.

                         Basýn:18

.

ÝLAN
T.C.

SÝMAV
 ÝCRA DAÝRESÝ 

2018/2049 ESAS
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
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Kütahya'da bir binanýn giriþ katýnda þarjda býrakýlan elektrikli 
bisiklet yandý. Binayý saran dumandan etkilenen 4 kiþi 
hastaneye kaldýrýldý.

Olay gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy mahallesinde 
meydana geldi. 

Bir binanýn giriþ katýnda þarja takýlan elektrikli bisiklette 
yangýn çýktý. 

Dumaný fark eden bina sakinleri durumu 112 acil çaðrý 
merkezini bildirdi. Ýhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 
saðlýk ekipleri sevk edildi. Kýsa sürede gelen itfaiye ekipleri 
alevlere müdahale ederek söndürüp soðutma çalýþmasý yaptý. 
Yangýn nedeniyle çýkan dumandan etkilenen bina sakini 4 kiþi 
112 acil servis ekipleri tarafýndan ilk müdahalelerin ardýndan 
tedbir amaçlý Kütahya Saðlýk Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi 
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi acil servisine götürüldü. 

BÝNADAKÝLER HASTANELÝK OLDU
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SEVGÝLÝLER
GÜNÜ’NE

ÖZEL
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SAHÝBÝ :
SORUMLU  :YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ

MUHABÝRLER:
SAYFA EDÝTÖRÜ:

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

BASKI :
MERKEZ: 

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

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

yayýnlanmasý ve geriye iade edilmesi  zorunluluðu yoktur.

ÝLAN TARÝFESÝ

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

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

YURT DIÞI : 75 € Euro (Yýllýk)

ZÝRAAT BANKASI SÝMAV ÞB. -H.NO: 

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

(27 Ekim 1961)

Dernek Kongre : 300 TL
Resmi Ýlan (Cm) : 17.00 TL
A.Þ. Gen. Kurul/sonuç  : Pazarlýða tabi
Koop. Oda kongre : 350 TL
Zayi : 35 TL

TR.860001000180319993575001

*YEREL SÜRELÝ YAYINDIR*

simavinsesi2010@hotmail.com

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

www.simavinsesigazetesi.com

Porselen, yeni tasarýmlarýný görücüye tasarýmlarýyla ziyaretçilerden büyük beðeni üyeleri Nesrin Güral, Harika Güral, Ali Güral 
çýkardý. Ýsmet Güral liderliðinde 1989 topladý. ve Sami Güral ile Ýcra Kurulu Baþkaný 
yýlýndan beri baþarýlý çalýþmalar sonucunda STANDA YAKIN TAKÝP M.Naci Pekcan da bizzat katýlýyor. Güral 
öncü porselen markalarý arasýna giren Almanya'nýn Frankfurt þehrinde düzenlenen Porselen 11 Þubat Salý günü sonlanacak 
Güral Porselen, dünyanýn önemli ticari fuarda göz dolduran Güral Porselen fuarda Hall: 4.2 Stand:E 57 ve Hall 6.00 B 
fuarlarýndan olan Ambiente Fuarý'nda standýndaki çalýþmalara, Yönetim Kurulu 30'de ziyaretçilerini bekliyor.

Türk porselenini dünya 
sofralarýyla tanýþtýran 
Güral Porselen, 
dünyanýn en büyük 
porselen fuarlarýndan 
biri olarak kabul edilen 
Ambiente'de hem 
Kütahya'yý hem de 
Türkiye'yi baþarýyla 
temsil ediyor.
Dünyanýn porseleni 
sloganýyla 60'tan fazla 
ülkeye ihracat yapan 
Güral Porselen, her 
geçen gün deðiþen ve 
geliþen trendleri 
yakýndan takip ederek 
geliþtirilen yaratýcý 
tasarýmlarý, doðru 
pazarlama stratejileri, 
baþarýlý AR-GE 
çalýþmalarý ve müþteri 
memnuniyetini 
garantileyen istikrarlý 
satýþ ve satýþ sonrasý 
hizmetleri ile baþarý 
yolculuðunu sürdürüyor.
YENÝ TASARIMLARIYLA 
GÖZ DOLDURDU
Dünyanýn en önemli 
fuarlarýndan olan 
Ambiente Fuarýnda 
Türkiye'nin en büyük 
temsilcisi olan Güral 

AMBÝENTE’DE GÜRAL PORSELEN RÜZGÂRI
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MiSAFiR KALEM
“Cuma’dan Cuma’ya”

Simav Müftülüðü

Hizmete sunulan 
yemekhaneyle ilgili olarak 
gazetemize bilgi veren Kuþu 
Belediye Baþkaný Feridun 
Aktay, Kuþu'da hayýr yemeði 
geleneðinin uzun yýllardýr bir 
ata geleneði olarak 
sürdürüldüðüne dikkat çekti. 
Baþkan Aktay, “Kuþu'da 
belediye olarak oluþturduðumuz 
yemekhane ve aþ evimizde 
günün ve hijyenik þartlarýn 
dikkate alýnmasýyla mutfak, 
bulaþýkhane, bay-bayan ayrý 
servis odalarý, bay-bayan ayrý 
yemek salonu düzenlemesi 
tamamlanýp halkýmýzýn 
hizmetine sunulmuþtur” dedi.
Kuþu Aþevi ve Yemekhane 
yapýlmadan önce açýk alanlarda 
ve zor þartlar altýnda sünnet, 
düðün, asker uðurlama ve hayýr 
yemeklerinin piþirilerek servis 
edildiðini,  özellikle haftanýn 

Simav'a 20 kilometre 
uzaklýktaki Kuþu beldesinde 
düðün, sünnet ve genellikle 
haftanýn Cuma günleri yapýlan 
hayýr yemeklerinde kullanýlacak 
olan Kuþu belediye 
yemekhanesi hizmete girdi.

Cuma günleri gelenekselleþen hayýr 
yemeklerinin yakýn çevredeki köylerin 
insanlarýný da Kuþu'da buluþturduðunu 
anlatan baþkan Aktay, “Halkýmýz ve 
hayýrseverlerimiz için hizmete 
sunduðumuz bu tesisimiz Kuþu'ya 
hayýrlý olsun” dedi.

KUÞU'DA MODERN AÞEVÝ HÝZMETE GÝRDÝ

Haber: M. Arýgümüþ

Kuþu Belediye Baþkaný
Feridun Aktay

Kuþu’nun ünlü hayýr yemekleri bundan sonra 
modern aþevinde piþirilip yemekhanesinde halka sunulacak

Okul Sporlarý Küçükler Futbol 
Simav Turnuvasýnda Dört Eylül 
Ortaokulu oynadýðý 3 maçta 3 
galibiyet ve attýðý toplam 21 golle 
dikkatleri üzerine çekti. 
4 Eylül Ortaokulu Beden Eðitimi ve 
Spor Öðretmeni Hilal Aydoðdu'nun 
çalýþtýrdýðý futbol takýmý, Simav'a baðlý 
Güney beldesindeki kapalý halý sahada 
bu güne kadar oynadýðý maçlarda 19 
Mayýs Ortaokulu'nu 5-1, Kuþu Nurullah 
Bayram Ortaokulu'nu 7-2 farklý bir 
skorla maðlup ederken Karamanca 
Ortaokulu'nu da adeta gol yaðmuruna 
tutarak 9-1 maðlup etti. 
4 Eylül Ortaokulu futbol takýmýnýn 
oynayacaðý ilk maçtaki rakibi ise 
Ýbrahim Eren Simav Ýmam Hatip 
Ortaokulu.

ORTAOKULLAR FUTBOL TURNUVASININ GOL MAKÝNESÝ: DÖRT EYLÜL

Haber: Þerif Erel

Simav Belediye 
Baþkaný Sayýn Av. Adil 
Biçer, Kütahya merkez 
ve ilçelerinde bulunan 
Anadolu Ýmam Hatip 
Liseleri arasýnda 
Gediz'de 
gerçekleþtirilen 
Hafýzlýk, Kur'an-ý Kerim 
Güzel Okuma 
Yarýþmasýnda; Hafýzlýk 
Ýl Birincisi olan Simav 
Anadolu Ýmam Hatip 
Lisesi Öðrencisi Saad 
El Salih'i ve Kur'an-ý 
Kerim Güzel Okuma Ýl 
Birincisi Ercan 
Coþgun'u çeyrek 
altýnla ödüllendirdi. 
Baþkan Biçer ayrýca 
baþarýlý öðrencileri 
yetiþtiren 
öðretmenlerini de 
tebrik ederek 
baþarýlarýnýn devamýný 
diledi.

BAÞARILI ÖÐRENCÝLERE BAÞKANDAN ÖDÜL

Belediye Baþkaný
Av. Adil Biçer

Haber: Kemal Yalçýn

Muhterem Müslümanlar!
Okuduðum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz þöyle 
buyuruyor: “Her kim iyilik yaparak kendini Allah'a 
teslim ederse þüphesiz en saðlam kulpa tutunmuþtur. 
Ýþlerin sonu ancak Allah'a varýr.” (1)

Okuduðum hadis-i þerifte Resûl-i Ekrem (s.a.s) þöyle 
buyuruyor: “Kim, Allah'a kavuþmayý arzu ederse, Allah 
da o kimseye kavuþmayý arzu eder. Kim de Allah'a 
kavuþmaktan hoþlanmazsa, Allah da o kimseye 
kavuþmaktan hoþlanmaz.” 
Aziz Müminler!
Varlýðýmýzýn yegâne sebebi Allah Teâlâ'dýr. O'nun “Ol!” 
emriyle, gökler ve yer arasýndaki bütün varlýklar dünya 
hayatýndaki yerini alýr. Bizleri yoktan var eden; kudreti, 
ihsaný ve yardýmý ile yaþatan; nimet verip sýnayan 
O'dur. 
Sabah uyandýðýmýz andan gece uykuya varana kadar, 
aldýðýmýz her nefeste, attýðýmýz her adýmda, verdiðimiz 
her kararda Allah'a karþý sorumluluðumuz vardýr. 
Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadis-i þerifinde bu 
sorumluluðu þöyle anlatýr: “Allah'ýn, kullarý üzerindeki 
hakký, kullarýn sadece O'na ibadet etmeleri ve hiçbir 
þeyi O'na ortak koþmamalarýdýr.” Bunu yaptýklarý 
takdirde, “Allah'ýn kuluna azap etmemesi ve onu 
cennetine koymasý” Cenâb-ý Hakk'ýn mümin 
kullarýna vaadidir.  
Deðerli Müslümanlar!
Yüce Rabbimiz, samimiyetle kendisine iman eden 
kullarýndan razý olur. Ýmanýnda samimi olmak, 
gönülden ibadet etmeyi ve güzel ahlâka uygun 
yaþamayý beraberinde getirir. Mümin, Allah Teâlâ'ya 
olan muhabbetini, saygýsýný ve baðlýlýðýný ibadetleri 
kadar, temiz ve nezih davranýþlarýyla da gösterir.
Allah Teâlâ, mümin kullarýnýn dua ve yakarýþlarýna 
icabet eder. Rýzasýna eriþmek için çalýþanlarý yalnýz ve 
yardýmsýz býrakmaz. Kul her ne zaman “Allah'ýn 
yardýmý ne zaman gelecek?” diye niyazda bulunsa, 
Rabbimiz de “Bilesiniz ki Allah'ýn yardýmý yakýndýr.”  
müjdesiyle onu karþýlar. Nitekim bir kutsi hadiste 
Sevgili Peygamberimiz, Cenâb-ý Hakkýn þöyle 
buyurduðunu bize nakleder: “Ben, kulumun benim 
hakkýmdaki zanný ne ise öyleyim. Beni andýðýnda 
onunla beraberim. O beni kendi baþýna anarsa, ben de 
onu kendi baþýma anarým. O beni bir topluluk içinde 
anarsa, ben de onu o topluluktan daha hayýrlý bir 
topluluk içinde anarým. O bana bir karýþ yaklaþýrsa, 
ben ona bir arþýn yaklaþýrým. O bana bir arþýn 
yaklaþýrsa, ben ona bir kulaç yaklaþýrým. O bana 
yürüyerek gelirse, ben ona koþarak gelirim!” 
Kýymetli Müminler!
Ýnsanoðlu kimi zaman nankör ve bencil, kimi zaman da 
aceleci ve gafil davranabilir. Biz kuluz. Bazen 
Rabbimizin bizi her an gördüðünü, duyduðunu ve 
bizden salih ameller beklediðini unutabiliyoruz. 
Günaha düþüyor, bilerek ya da unutarak hata 
edebiliyoruz. Yolumuzu kara bulutlar kapladýðýnda, 
ayaðýmýz kaydýðýnda, gözümüze perde indiðinde 
piþman olacaðýmýz iþler yapabiliyoruz.
Ancak ne olursa olsun yegâne sýðýnaðýmýz 
“merhametlilerin en merhametlisi” olan Yüce Allah'týr. 
O, affedicidir, affetmeyi sever. Merhamet ve maðfiret 
kapýsýný son nefesimizi verinceye kadar açýk tutar. 
Kur'an-ý Kerim'de bize þöyle buyurur: “Ey kendilerinin 
aleyhine günahta haddi aþan kullarým! Allah'ýn 
rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Þüphesiz Allah bütün 
günahlarý affeder. Doðrusu O çok baðýþlayýcý, çok 
merhametlidir.” 
Aziz Müslümanlar!
Kur'an bizi uyararak þöyle diyor: “Allah'ý unutan ve bu 
yüzden de Allah'ýn da onlara kendilerini unutturduðu 
kimseler gibi olmayýn.” Bu uyarýya kulak verelim. 
Rabbimizle aramýzdaki kulluk baðýný özenle koruyup 
güçlendirelim. O'na hakkýyla ibadet edelim; yalnýz 
O'ndan yardým dileyelim. Rabbimize gönülden dua 
edelim. Ýþlediðimiz tüm günahlarýmýza tevbe edelim. 
Unutmayalým ki kim Rabbini unutur ve Onunla 
arasýndaki kulluk baðýný koparýrsa, Allah Teâlâ da onu 
rahmetinden uzaklaþtýrýr. Dünyada yüreðine korku 
salar, ahirette yüzüne bakmaz ve onu büyük bir azaba 
uðratýr. 

(2)

(3) 

(4)

(5)
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 1-Lokmân, 31/22.
 2-Buhârî, Rikâk, 41; Müslim, Zikir, 14.
 3-Müslim, Îmân, 48; Ýbn Hanbel, V, 239.
 4-Bakara, 2/214.
 5-Buhârî, Tevhîd, 15; Müslim, Zikir, 21.
 6-Zümer, 39/53.
 7-Haþr, 59/19.
            

ALLAH ÝLE KUL 
ARASINDAKÝ BAÐ

        Din Hizmetleri Genel Müdürlüðü
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