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MÝL-DÝYANETSEN SÝMAV TEMSÝLCÝSÝ YILDIZ:

SÝMAV'IN EN BÜYÜK PARKI OLACAK

Belediye Baþkaný
Av. Adil Biçer

ORDUMUZUN MUZAFFER
OLMASINI DÝLÝYORUZ

Simav'ýn en önemli
ihtiyaçlarýndan birisi olan
7'den 70'e herkesin
yararlanabileceði merkezi bir
park özlemi sona eriyor. Kýþla
Caddesinde boþaltýlan
Askerlik Þubesi'ne ait yaklaþýk
3500 metrekarelik atýl alan,
Simav Belediyesi tarafýndan
park haline getiriliyor.

Belediye Baþkaný Av. Adil Biçer, önceki dönemlerde baþlayan
Askerlik Þubesi alanýnýn Simav'a büyük bir park olarak
hizmet verme düþüncesinin gerçeðe dönüþtüðünü bildirdi.

Bana
Göre
BÖLÜNENLERDEN DERS ALMAK

Mustafa Arýgümüþ

Ýdlib bölgesinde 34 Mehmetçiðimizin Suriye rejimi
tarafýndan haince þehit edilmesiyle baþlatýlan Bahar
Kalkaný Harekatý tarihe adeta naklen yayýn savaþý
þekliyle kaydý yapýlýrken, Ýdlib'de adý konulmamýþ bir
savaþ, özellikle komþu (!) Yunanistan sýnýrýnda da
dünyanýn ilk kez gördüðü ve Avrupa ülkelerinin
görmeye, seyretmeye devam ettiði bir insanlýk dramý
yaþanýyor.
Her iki insanlýk dramýnýn durdurabilecek güce ve
büyüklüðe sahip ülkelerin 3 maymunu oynama hastalýðý
yüzünden bugünkü yaþananlara gelinceye kadar barýþ
konusunda tüm yükün Türkiye'nin üzerine yýkýlmasýný
asla kabul etmiyorum.
Bunun yanýnda siyaset en baþta olmak üzere ülkemizde
her zamankinden daha fazla dayanýþma içinde
olmamýz, bölünmememiz, bölünenlerden ders almamýz
ve sonuç olarak herkesin 7'den 70'e kenetlenmesinde
yarar olduðunu savunuyorum.
***
Dayanýþma içinde bir Türkiye hayalimin altýný çizerken,
bugün nüfusumuzun yüzde 95'inin artýk Çanakkale
Savaþýný, Kurtuluþ Savaþýný kitaplardan ve
belgesellerden isterse okuduðunu, izlediðini söylemek,
savaþý görmeyip savaþý okuyan insanlarýmýzdan
dayanýþma içinde olmamýzý beklemek kolay deðil.
Ama mutlaka olmasý gereken tek gerçek de tüm
Türkiye olarak bir olmak, iri olmak, dev olmaktýr.
***

Belediye geçmiþ dönem yöneticilerinin özellikle
2011 Simav depreminin ardýndan þehrin en önemli
ihtiyaçlarý ve olasý bir depremde toplanma alaný
olarak kullanýlmasý için Askerlik Þubesi alanýnýn yeþil
alan ve park olarak kazanýlmasý çabalarý sürdürülen
bürokratik giriþimlerin tamamlandýðýný kaydeden
baþkan Biçer, “Bilindiði gibi Türkiye genelinde
Askerlik Þubeleri yeni bir yapýya kavuþuyor. Bu
alanda hizmetlerin önemli bölümü e-Devlet
üzerinden yapýlabildiði gibi isteyen vatandaþlar da
Askerlik Þubelerine gidebiliyor. Önemli bir görev
yükü hafifleyen Askerlik Þubemiz önceki belediye
yönetimimizce ilçe kaymakamýmýz Sayýn Türker
Çaðatay Halim'in de desteði ile Hükümet Konaðýna
taþýndý. Burada bir kurum olarak hizmet verebilmesi
adýna Askerlik Þubesine her türlü ortam hazýrlandý.
Bugün Askerlik Þubesi Baþkanlýðýmýz devletimizin
bir baþka binasýnda hizmet verirken 2011 Simav
depreminde hasar gören ve kullaným ömrünü
bitiren boþaltýlan Askerlik Þubesi binasýný yýkýmýný
gerçekleþtiriyoruz. Hasarlý binanýn yýkýlarak, oradaki
yeþil alaný koruyarak büyük bir park alaný
kazanýrken önünün açýlmasý için de kullanýlmasý
tehlikeli olan binayý yýkýyoruz” dedi.
Askerlik Þubesi'ne ait alanýn sadece yeþil alan ve
park olarak kullanýlmasý þartý ile Simav Belediyesine
tescilinin yapýldýðýný da sözlerine ekleyen baþkan
Biçer, “Bilindiði gibi deprem öncesinde söz konusu
alanýn bitiþiðinde halkýmýzýn yararlandýðý bir
parkýmýz vardý. Hükümet Konaðý yapýmý için bu alan
Belediyemiz tarafýndan takasla verildi. Belediyemiz
de bu park arsasýnýn yerine Cumhuriyet
Meydanýndaki hem eski hükümet konaðý alanýný
hem de Halk Eðitimi Merkezinin Azerbaycan
Caddesindeki eski alanýný kazandý. Bu takaslarda
ortaya çýkan acý gerçek ise Simav'ýn büyük bir park
alanýna ihtiyacý olduðu gerçeðidir. Þimdi bu alaný
modern ve 7'den 70'e herkesin yararlanabileceði bir
park haline getirerek hem park, hem de yeþil alan
þartýný yerine getirmiþ olacaðýz” diyerek sözlerini
Haber: Kemal Yalçýn
tamamladý.

Tahir Yýldýz

Simav'da temsilciliði yeni kurulan
Mil-Diyanetsen yazýlý bir basýn
açýklamasý yayýmladý.
Mil-Diyanetsen Simav Temsilcisi Tahir Yýldýz
imzasýyla yayýnlanan açýklama aynen þöyle;
“27 Þubat'ta Ýdlib'de meydana gelen menfur
saldýrýyý müteakip Kahraman ordumuzun
milletimize ve hudutlarýmýza yönelik her
türlü tehdit ve tehlikeye karþý ''Ölürsem
þehit, kalýrsam Gazi'' anlayýþý ile baþlattýðý
''Bahar kalkaný Harekâtý'' azim ve kararlýlýkla
sürdürülmektedir.
Hükümetimizin kararý ile Türk silahlý
kuvvetleri, terörü önlemek ve terörle
mücadele etmek adýna içeride ve dýþarýda
birçok insiyatif alarak kahramanca bir
mücadele vermektedir. Bunun en son örneði
olarak gerçekleþtirilen Bahar Kalkaný
Harekâtý ile Türkiye sýnýr güvenliðini
saðlamak amacýyla uluslararasý hukuktan
doðan haklarýný kullanmaktadýr.
Mil-Diyanetsen Simav temsilcisi olarak;
Kahraman Mehmetçiðimizin bu harekâtta
mansur ve muzaffer olmasýný Cenabý
Hak'tan niyaz ediyorum.” Haber: Þerif Erel

BAÞKAN 1 YILINI ANLATACAK
06 Mart 2020 Cuma Günü (bugün)
Saat 20:30’da Belediye Yeni Düðün
Salonunda Belediye Baþkaný Adil
Biçer, geride kalan bir yýllýk
baþkanlýk sürecinin
deðerlendirmesini, 2020 Yýlýnda
Gerçekleþtirmeyi Planladýðý Projeler
Ýle 2021 ve Sonrasýnda
Gerçekleþtirmeyi Planladýðý
Projelerini Anlatacak.
Toplantýya Tüm Simav Halkýnýn
Davetli olduðu duyuruldu.
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KSBÜ SÜREKLÝ EÐÝTÝM UYGULAMA
VE ARAÞTIRMA MERKEZÝ AÇILDI
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Sayfa 2

Mustafa Arýgümüþ

Sayfa 1’den devam

Bu konuda ülkesini ve milletini seven bir Türkiye
sevdalýsý olarak diyebileceklerimi yukarýda bahsettim.
Ýster misiniz, bir de ülkemiz üzerinden Avrupa
ülkelerine gitme mücadelesindeki Suriyeli göçmenlerin
vatan ve dayanýþma için düþündüklerinin, ifade
ettiklerinin ne olduðunu öðrenmeyi?
Yine sosyal medyanýn iyi ve güzel yönlerini kullanarak
elde ettiðim bir paylaþýmdan yola çýkarak Suriyelilerin
doðduklarý topraklarda hayat sürerken yaþadýklarý
bölünmeyle Türkiye üzerinden Avrupa yollarýna gidiþte
çektikleri çile, insanlýk dramý ve hayat mücadelesindeki
gösterdikleri dayanýþmayý sizlere onlarýn sözleriyle
aktarmak istiyorum.
Þöyle ki;
Suriyeli'den ibretlik tespit!
Geçenlerde bir televizyon kanalýnda düzgün
Türkçesiyle tespitini anlatan bir Suriyeli vardý,
Türkiye'de çöp toplayarak geçimini saðladýðýný
anlatýyordu.
Konuþmasýnýn bir yerinde önemli bir tespitte bulundu;
sosyoloji kitaplarýna baþlýk olabilecek bir kavram;
“Çöplükte birleþtik!”.
Suriyeli genç þöyle anlattý: “..biz Suriye'de ön yargýlý
yaþýyorduk. Bir birimize ayrým yapmaya baþladýk. Yavaþ
yavaþ arttý Þii'si iktidar olduðu için kimseyi
beðenmiyordu.
Sünni'si çoðunluk olduðu için kimseyi beðenmiyordu.
Hiristiyan'ý zengin olduðu için, Kürdü baþka
beðenmiyordu, Arap'ý baþka beðenmiyordu. Türkmen'i
baþka beðenmiyordu. Kýsacasý kimse kimseyi
beðenmiyordu.
Herkes dedikodu yapýp sosyal medyada küfürleþiyor,
herkes herkesten uzaklaþýyordu.
Herkes çokbilmiþti.
Herkes en ahlaklý, en dindar, en namuslu benim
diyordu.
Þimdi durum deðiþti!
Hepimiz Gaziantep çöplüklerinde birleþtik!
Çöp toplarken artýk kimse kimseyle tartýþmýyor.
Kýsacasý;Suriyeliler olarak bizler vatanýmýzý terk edip
Türkiye'nin çöplüklerine düþünce, birleþmeyi
öðrendik'..
***
(Paylaþýmý için Caner Koca'ya teþekkürler).

Kütahya Saðlýk Bilimler Üniversitesi (KSBÜ)
Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma
Merkezinin (KSBÜ- SEM) açýlýþ töreni
gerçekleþti. Törende toplumun üniversiteyle
buluþabileceði en önemli alanlardan birisinin
KSBÜ- SEM olduðu vurgulandý.
KSBÜ- KSBÜ Týp Fakültesi Konferans
Salonunda gerçekleþen törenin açýlýþ
konuþmasýný KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural
Kavuncu yaptý. Rektör Kavuncu, þehitlerimizden
duyduðu üzüntüyü tekrar belirterek, “Bugün
üniversitemizde yeni birim olan Sürekli Eðitim
Uygulama ve Araþtýrma Merkezinin açýlýþýný
gerçekleþtiriyoruz. Sözüme aziz þehitlerimize
rahmet ve minnetle anarak baþlamak istiyorum.
Ülkemiz güçlüdür ve bu zorluklarýn üstesinden
mutlaka gelecektir. Eðitim ve bilginin ne kadar
önemli olduðunu her alanda farkýna varýyoruz.
Bugün baþýmýz dik duruyorsa, bu ülkemizin bilim
ve bilgiye gösterdiði önemdir. Biz de KSBÜ
olarak güçlü bir eðitime önem veriyor ve bunun
için çalýþmalar yapýyoruz.” dedi.
“TOPLUMUN ÜNÝVERSÝTEYLE
BULUÞABÝLECEÐÝ EN ÖNEMLÝ
ALANLARDAN BÝRÝSÝ KSBÜ- SEM”
Rektör Kavuncu, KSBÜ- SEM’den herkesin
faydalanabileceðinin altýný çizerek, “Burasý
akademisyenlerimizin, idari personelimizin,
öðrencilerimizin, kamu dýþý çalýþanlarýn
faydalanabileceði ve toplumun üniversiteyle
buluþabileceði, eðitim anlamýndaki en önemli
alanlardan birisi. Bunun ne kadar gerekli

“Çöplükte alýnan ders!”
KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu

olduðunu da, daha kurulum aþamasýnda bile
bizlere gelen taleplerden gördük. Toplumumuz
bu merkezden faydalanabilecek ve çeþitli
eðitimler için baþvurabilecek.” þeklinde konuþtu.
YABANCI DÝLLERÝN ÖNEMÝ VURGULANDI
Rektör Kavuncu ayrýca yabancý dillerin
öneminden bahsederek, merkezde farklý
seviyelerde ve farklý kategorilerde yabancý dilde
eðitimlerin verileceðini ifade etti. Kavuncu
öðrencilerin yabancý ülkede staj yaparak veya
çalýþarak kültürel birikim elde edebileceklerini
ekleyerek, “Almanya’nýn saðlýk alanýnda
personellere ihtiyacý olduðunu biliyoruz. Biz
öðrencilerimize gidin demiyoruz. Ýsteyenler
gidebilir, farklý bir deneyim yaþayabilir.
Öðrencilerimizin yabancý dillerini geliþtirerek,
farklý ülkelerde de baþarýlý olmalarýný istiyoruz.”
dedi.
Geçen hafta Sanayi ve Teknoloji Bakaný Mustafa
Varank, “Emin olun KSBÜ’de yetiþtireceðiniz
öðrencilere giriþ seviyesinde Almanca öðretseniz
buradaki mezunlarýn tamamýný Almanya’da
istihdam etmeye hazýrlar.” diye konuþmuþtu.
“HEDEF KÜTAHYA’DA SÜREKLÝ EÐÝTÝM
PROGRAMLARI DÜZENLEMEK”
Rektör Kavuncu’nun ardýndan KSBÜ- SEM’in
Müdürü Doç. Dr. Sultan Güçlü, yeni merkezin
tanýtýmýný yaptý. Güçlü, öncelikli hedeflerinin
Kütahya’da sürekli eðitim programlarý
düzenlemek olduðunu ifade etti. Müdür Güçlü,
“Bunun dýþýndaki hedeflerimiz kurum ve
kuruluþlarla iþ birliði yapmak, katýlýmcýlarýn bilgi
ve becerilerini arttýrmak ve mesleki
kariyerlerini desteklemek.” diye ekledi. Doç. Dr.
Sultan Güçlü merkezin eðitimleri hakkýnda bilgi
almak için, http://sem.ksbu.edu.tr/ web
sayfasýnýn ziyarete açýk olduðunu belirtti.
Açýlýþ programýna katýlým saðlayan Alman
Akademik Deðiþim Servisinden (DAAD) Eðitim
Danýþmaný Murat Kemaloðlu, Almanya’da
yüksek öðretim ve burslar hakkýnda bilgilendirme
yaptý.
Program KSBÜ-SEM yönetici kadrosunun toplu
fotoðrafý alýnmasýyla birlikte son buldu.

6 MART 2020

Simav

,

ýn

Sesi

Sayfa 3

SON BEÞ YILDA EVLENMELER AZALDI, BOÞANMALAR ARTTI

Son beþ yýlda Türkiye'de evlenen
kiþi sayýsý düzenli olarak azalýrken,
boþanmalarda yaþanan artýþ
gözlerden kaçmadý. 2015 yýlýndan
evlenenlerin sayýsý 602 bin 982
olarak kayýtlara geçerken, 2019
yýlýnda bu rakam 541 bin 424 oldu.
Boþanmalarda ise 2015'te 131 bin
830 olan sayý, geçtiðimiz yýl 155 bin

47'ye çýktý.
Ajans Press ve PRNet'in dijital
arþivinden derlediði bilgilere göre
geçen yýldan bugüne kadar evlilik ile
ilgili basýna yansýyan haber adedi 31
bin 482 olarak görüldü. Ayný tarih
aralýðýnda boþanma baþlýðý altýnda
çýkan basýn haber adetleri ise 15 bin
45 olarak kayýtlara geçti. Özellikle

boþanma haberlerinde nafaka
konusunun ön planda olduðu
görüldü. Ajans Press'in, Türkiye
Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerinden
elde ettiði bilgilere göre, 2015-2019
yýllarý arasýnda evlenmeler düzenli
olarak azalýrken, boþanmalar ise
sürekli artýþ gösterdi. Beþ yýl
içerisinde toplam 2 milyon 861 bin

560 kiþi yaþamýný birleþtirme kararý
aldý, 683 bin 900 kiþini ise yollarý
ayrýldý. Geçtiðimiz yýl medyaya
yansýyan haber baþlýklarý
incelendiðinde, özellikle nafaka
konusunda oldukça haber yansýmasý
olduðu görüldü. Geçtiðimiz yýl 4 bin
590 nafaka haberinin medyaya
yansýdýðý tespit edildi.

KULAKLIK KALICI ÝÞÝTME KAYBINA YOL AÇABÝLÝR!

Bu þov size özel, bu þovun tek
dinleyicisi sizsiniz… Enstrümanlar
daha net, vokaller daha detaylý ve
arka plan ses efektleri kolayca ayýrt
edilebiliyor… Evet, ses kalitesini
iyileþtirerek müziðin duygusunu daha
iyi yakalamanýzý saðlayan
'kulaklýklardan' bahsediyoruz. Ancak
dikkat! Tüm bu güzellikleri sunan
kulaklýklarla yüksek sesli müzik
dinlemek ayný zamanda ciddi
sorunlar da oluþturabiliyor; örneðin
gürültüye baðlý kalýcý iþitme kaybýna
yol açmalarý gibi!
Eskiden ileri yaþ problemi olan
iþitme kaybý, günümüzde
kulaklýklarýn bilinçsizce kullanýlmasý
nedeniyle gençlerde de giderek daha
fazla görülür oldu. 2015 yýlýnda,
Dünya Saðlýk Örgütü yaptýðý bir
araþtýrma sonucunda; akýllý telefonlar
gibi kiþisel ses cihazlarýnýn
kullanýlmasý da dahil olmak üzere,
güvenli olmayan dinleme
uygulamalarý nedeniyle dünya
çapýnda 1.1 milyar gencin iþitme
kaybý riski taþýyabileceðini bildirdi.
Acýbadem Altunizade Hastanesi
Odyoloji Uzmaný Emel Uður “Kulaklýk
kullanmak iþitmeyi bozar” þeklinde

kesin bir ifade kullanmanýn hatalý bir
yaklaþým olduðuna dikkat çekerek,
“Öte yandan hatalý kulaklýk
kullanýmýnýn iþitmeye ciddi olumsuz
etkileri olduðu da bir gerçek. Dikkatli
ve kontrollü olarak kullanýlmayan
kulaklýklar kalýcý iþitme kaybýna yol
açabiliyor. Bu nedenle kulaklýktan
yayýlan sesin seviyesine ve kullaným
süresine dikkat etmek çok önemli.
Kulaklýk kullanýrken volüm
maksimum 60 desibel þiddetinde
olmalý ve gün içerisinde kesintisiz
olarak 60 dakikadan uzun süre müzik
dinlenilmemeli” uyarýsýnda bulunuyor.
Bu ses seviyesini sakýn
aþmayýn!
Kulaklýkla müzik dinlerken ses
seviyesini sýklýkla tehlikeli seviyelere
kadar yükseltebiliyoruz. Örneðin
motosiklet 100 desibelde çalýþýyor ve
bir testere de yaklaþýk ayný þiddette
ses üretiyor. Bu seslere ne kadar
tahammül edebileceðinizi ve bu
seslerin kulaðýnýza zarar verip
vermeyeceðini düþünün. Buna
karþýlýk yüzde 70 ses seviyesinde
çalýþan bir müzik çalar, 85 desibel
kadar yüksek ses çýkarýyor. “Ýþitme
saðlýðýný asýl tehdit eden kulaklýk
takmak deðildir. Dinlenilen ses
seviyesi ve kulaklýk kullaným süresi
iþitme saðlýðýnýzý tehdit eder” diyen
Odyoloji Uzmaný Emel Uður sözlerine
þöyle devam ediyor: “Kulaklýkla
müzik dinlerken ses seviyesi eðer 94,
95 desibel seviyesinde ise ve sürekli
müzik dinliyorsanýz veya oyun
oynuyorsanýz, bu kesinlikle
iþitmenize zarar veriyorsunuz
anlamýna geliyor. Ýnsan kulaðýnýn 85
desibel ses seviyesine 8 saat kadar

dayanabildiði biliyoruz. 85 desibel bir
ses seviyesi için restoranlarda
gürültü seviyesi örnek gösterilebilir.
Ses seviyesi her 3 desibel arttýðýnda
kulaðýmýzýn bu ses seviyesine
dayanabilme süresi yarý yarýya
düþüyor. Bu nedenle 85 desibelin
üzerindeki ses seviyeleri insan kulaðý
için tehlikeli olarak tanýmlanýyor”
“Çýnlýyor ama geçiyor” demeyin!
Gürültüye baðlý iþitme kaybý
genellikle küçük adýmlarla ve sinsice
ilerliyor. Odyoloji Uzmaný Emel Uður
iþitme kaybýnýn öncelikle “çýnlama”
ile kendini gösterdiðini belirtiyor.
“Ýþitmede oluþan azalmayý bireyler
çoðu zaman fark edemeyebiliyor. Bu
nedenle kulakta çýnlama
hissettiklerinde olabildiðince erken
dönemde hastaneye baþvurmalýlar”
uyarýsýnda bulunan Odyoloji Uzmaný
Emel Uður bunun nedenini þöyle
anlatýyor: “Tedavinin baþarýsýndaki en
kritik unsurlardan biri, erken taný.
Ancak çýnlama baþlangýçta genellikle
kendi kendine geçtiði için hastalar da
'çýnlýyor ama geçiyor' diyerek bu
belirtiyi hafife alabiliyorlar. Ama
aslýnda her defasýnda hasar alan iç
kulak bir süre sonra kendini
onaramýyor ve bunun sonucunda
iþitme kaybý kalýcý hale geliyor”
Ýþitme kaybýndan 5 adýmda
korunun
Odyoloji Uzmaný Emel Uður
kulaklýk kullanýrken almanýz gereken
önlemleri þöyle sýralýyor:
Kulaklarýnýzý gürültüden
koruyun: Gürültülü ortamlarda
mutlaka kulak koruyucu týkaçlar
kullanýn.
Sesi kýsýn: Kulaklýklar ile müzik

dinlemeyi seviyorsanýz ama
kulaklarýnýzý da korumak istiyorsanýz;
60/60 kuralýný uygulayýn.
Kulaklýðýnýzýn sesini yüzde 60'dan
daha fazla açmayýn ve 60 dakikayý
aþmayýn.
Kulaklarýnýzý dinlendirin: Týpký
diðer kaslar gibi kulaklarýmýz da
yoruluyor ve dinlenmeye ihtiyaç
duyuyorlar. Bu nedenle, kulaklarýnýzý
korumak için dinleme molalarý
vermeniz de çok önemli. Eðer
gürültülü bir yerdeyseniz her 60
dakikanýn sonunda dýþarý çýkarak 5
dakika kulaðýnýzý dinlendirin. Çoðu
bilimsel araþtýrma; bir gece dýþarýda
eðlenmeniz sonrasýnda 16 saat
mutlak sessizlikte kalmanýzý öneriyor.
Bu dinlenme iznini kulaklarýnýza
vermezseniz iþitmenizde kalýcý
hasarlar oluþabiliyor. Dikkat etmeniz
gereken bir baþka önemli nokta da,
kulaklýklarýnýzla müzik dinleyerek asla
uykuya dalmamak olmalý.
Kulaklýklarýnýzý dikkatli seçin:
Ses izolasyonu iyi olan kulaklýklarý
seçin. Böylece arka plan gürültüsünü
azaltarak müziði güvenli bir seviyede
çalabilir ve yine de nispeten yüksek
ve net duyabilirsiniz. Kulaklýklarýn
çoðunun üretim detaylarýnda ses
ayarlarý ve ses izolasyon kalitesi
hakkýnda açýklamalar yer alýyor. Bu
açýklamalarý dikkatli okumayý ihmal
etmeyin.
Düzenli olarak iþitme saðlýðýnýzý
kontrol ettirin: Ýþitme gözle
görülmez, elle tutulmaz. Bu nedenle
iþitme kayýplarý kolayca fark edilmez.
Hiçbir yakýnmanýz olmasa da yýllýk
odyolojik takip özellikle 30 yaþýndan
sonra öneriliyor.
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DEPREM DURUMUNDA ALINMASI GEREKENLER ÖNLEMLER GÖRÜÞÜLDÜ

Olasý Bir Deprem Durumunda
Kütahya Aile, Çalýþma ve Sosyal
Hizmetler Müdürlüðü ve Baðlý
Kuruluþlarda Ýzlenecek Yollar ve
Alýnmasý Gereken Önlemler Deðerlendirildi. Aile, Çalýþma ve Sosyal
Hizmetler Ýl Müdürü Ömer TURAN ve

Kütahya AFAD Müdürü Ahmet Ali
Artun baþkanlýðýnda TAMP (Türkiye
Afet Müdahale Planý) kapsamýnda
Ana Çözüm Ortaðý olunam
'Psikososyal Destek Hizmet Grubu'
olarak Elazýð ve Malatya deprem
bölgelerindeki tecrübeler paylaþýlarak

istiþarelerde bulunuldu. Aile Çalýþma
ve Sosyal Hizmetler Ýl Müdür
Yardýmcýlarý; Halil Gök, Fatma Uz,
Þube Müdürü Enver Akdemir, Kuruluþ
Müdürleri, Malatya depreminde Psiko
Sosyal Destek Grubunda görev alan
Psikolog Seda Karpuz, Ýþ Güvenliði

Uzmaný Metin Bektaþ'ýn katýlýmý ile
gerçekleþen toplantýda olasý bir
deprem durumunda Aile Çalýþma ve
Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü ve
baðlý kuruluþlarda izlenecek yollar ve
alýnmasý gereken önlemler
deðerlendirildi.

DPÜ’DE HZ.MEVLANA’YI ANMA VE ANLAMA ETKÝNLÝÐÝ

DPÜ'de Hz. Mevlânâ'yý Bugün
Yeniden Anlamaya Çalýþmak baþlýklý
etkinlik düzenlendi.
Saðlýk Kültür ve Spor Daire
Baþkanlýðýna baðlý Kitaplaþan Ýnsanlar
Topluluðu tarafýndan Fen Edebiyat
Fakültesi Germiyanoðlu Yakup Bey
Salonu'nda düzenlenen etkinliðe DPÜ
Rektörü Prof. Dr. Kâzým Uysal, Kütahya
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Salih
Özden, Genel Sekreter Prof. Dr. Atilla
Batur, Genel Sekreter Yardýmcýsý Miktat
Bektaþ, akademik ve idari personeller
ile çok sayýda öðrenci katýldý.
Etkinliðin sohbet bölümünden konuþan
Ýstanbul Aydýn Üniversitesi öðretim
üyesi ve emekli büyükelçi Prof. Dr.
Kenan Gürsoy “Hz. Mevlânâ, 'Herkes
beni kendi zannýnca anladý' demektedir.

Benimkisi de bir zandan ibarettir. Onun
hakikati ancak kendisine açýktýr. Böyle
bir ulu insaný anlamak ve onu bugün
adýna tekrar hatýrlamak ve hatýrlatmak
benim kârým deðildir. Ben Hz.
Mevlânâ'nýn hayatýndan, eserlerinden,
düþüncesinin derinliklerinden,
tefekküründen, anlam ve mana
dünyasýndan bahsetmeyeceðim. Buna
gücüm yetmez. Onun bugün adýna
nasýl anlaþýldýðý ve nasýl anlaþýlmasý
gerektiðini gündeme almak gerekir.
Düþünülebilir ki mesnevi sadece
Mevlevi dergâhlarýnda okunmuþtur.
Mesnevi sadece Mevlevi dergâhlarýnda
okutulmamýþtýr. Mesnevi ayrýca en çok
sayýda baþka dillere tercüme edilmiþ
kitaplar arasýndadýr. Fransa, Ýngiltere
ve pek çok ülkede mesnevinin

Þehitlerimize Allah'tan rahmet,
yaralýlarýmýza acil þifalar diliyorum.
Rabbim inþallah bu sýkýntýlardan bu
milleti bir an önce kurtarsýn, sabýr
versin” diyerek sözlerine baþlayan
DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kâzým Uysal;
“Hz. Mevlânâ neden çok þefkatli,
neden çok merhametli, diye aklýma
geldi. Baktýðýmýz zaman Rabbimizin
bizi çok sevdiðini anlýyoruz. Ben
kendimi Hz. Mevlânâ yerine koydum.
Baktým ki koca güneþ benim için
doðdu battý. Beni yaratanýn beni çok
sevdiðini anladým.
Üzerinde yaþadýðým dünya
benim için döndü durdu, bahar geldi,
yaz geldi, mevsim geldi. Beni
yaratanýn beni çok sevdiðini anladým.
Baktým ihtiyaçlarým var, taþtan,
topraktan, odunlardan ihtiyaçlarým
gönderiliyor. Beni yaratanýn beni çok
sevdiðini anladým.
Ben isyan ettim ama o beni
hep sevdi. Beni sevdiðini tüm
mahlûkatý etrafýma toplayarak
gösterdi. Bu kâinat sofrasý bizim
tercümelerini okuyoruz” dedi.
önümüze serilmiþ. Rabbim beni
Gürsoy þöyle devam etti:
seviyor, benim de rabbimi sevmem
“Biliyorum ki burada felsefeye tasavvufi lazým, rabbim beni sevdiði gibi tüm
alana ilgi duyan kiþiler var. Muhakkak
mahlûkatý seviyor, o halde ben de
ki insaný insana kazandýrmak
tüm mahlûkatý sevmem lazým.
anlamýnda bir çalýþmaya ihtiyaç vardýr. Mevlânâ insana insan olmayý öðretti.
Çok önemli bir problemimiz var. Bu
Mahlûkatýn en üstünde olduðumuzu
ötekileþme ve ötekileþtirme
öðretti. Ýnsaný insan yapan insaný
problemidir. Ötekileþtiren insan ayný
deðerlerdir. Biz hiçbir mahlûktan
zamanda kendisiyle iç ahengini
yaratýlýþ bakýmýndan üstün deðiliz.
oluþturmamýþ insandýr. Ötekileþtirme,
Ülkemizin, tüm alemi Ýslam'ýn, tüm
ötekileþtiren kiþi için de problemdir”
insanlarýn Hz. Mevlânâ'nýn
dedi.
tavsiyelerine ve öðütlerine ihtiyacý
Gürsoy sözlerine “Bizim ciddiyete,
olduðunu düþünüyorum” dedi.
bilime, felsefeye, sanata ihtiyacýmýz
Rektör Uysal, Gürsoy'a Hz.
vardýr” diyerek son verdi.
Mevlânâ'nýn tavsiyelerini ve öðütlerini
Gürsoy daha sonra öðrenciler ve
paylaþtýðý ve Mevlânâ'yý hatýrlattýðý
personellerden gelen sorularý yanýtladý. için teþekkür etti ve hediyelerini
“Ülkemizin güneyinde þehitlerimiz var. sundu.
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MENTEÞE, “KÜTAHYA DÜNYA ÝLE REKABET ETMEK ZORUNDA”
Kütahya Þubat ayý Ýl Divan Kurulu Toplantýsýna katýlan Yeniden Refah
Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þeref Menteþe, “Kütahya komþularýyla
deðil, Dünya'nýn tüm þehirleriyle mücadele etmek zorunda. Bu yönde
bizler gençlerimizi ve iþ dünyamýzý Dünya ile rekabet edebilir hale
getirmeliyiz” dedi.

Yeniden Refah Partisi Ýl Divan Kurulu Toplantýsý yapýldý. Turkuaz Düðün Salonunda gerçekleþtirilen
toplantýya Yeniden Refah Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þeref Menteþe, Yeniden Refah Partisi
Kütahya Ýl Baþkaný Osman Gezgin, ilçe baþkanlarý ve teþkilat mensuplarý katýldý.

ÝLAN

ORMAN EMVALÝ ÝSTÝFLEME HÝZMETÝ ALINACAKTIR
ORMAN ÝSLETME MÜDÜRLÜÐÜ-SÝMAV DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
Ýþletme Müdürlüðümüz Kýnýk, Kýzýlcýk, Kiçir ve Naþa Orman Ürünleri depolarýnda orman
emvali istif iþçiliði hizmet 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
: 2020/121807
1-Ýdarenin
a) Adresi
:Hisarardi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 150 43500
SÝMAV/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarasý
: 2745137110 - 2745137111
c) Elektronik Posta Adresi
: osmanaksoy@ogm.gov.tr
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði
internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu hizmetin
a) Niteliði, türü ve miktarý
:Kýnýk Deposu 4820 m3 ve 100 Ster emval Kiçir Deposu
10500 m3 ve 100 Ster emval Kýzýlcýk 17900 m3 ve 100 Ster
emval Naþa Deposu 9620 m3 ve 100 Ster emval
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde
bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
:Ýþletme Müdürlüðümüz Kýnýk Kýzýlcýk, Kiçir ve Naþa
Orman Ürünleri depolarýnda orman emvali istif iþçiliði
c) Süresi
: Ýþe baþlama tarihi 15.04.2020, iþin bitiþ tarihi 31.12.2020
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:Simav Orman Ýþletme Müdürlüðü Hisarardi Mah.
Cumhuriyet Cad. No : 159 43500 Simav- Kütahya
b) Tarihi ve saati
: 23.03.2020 -11:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile
tüzel kiþiliðin yönetimdeki 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 konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin
yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci
mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru
son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge,
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:
4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgeler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.
Orman Emvali Ýstifleme ve Yükleme Ýþleri
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýnal göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi:
7.1. Ýhale dokümaný, 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 Simav Orman Ýþletme Müdürlüðü Kalem Servisi (103 nolu
oda ) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da
gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan
istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.Bu ihalede> kýsmý teklif
verilebilir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiþ beþ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
14.Diðer hususlar:
Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir.
Basýn:25

'ÝDLÝB'DE YAÞANANLAR BÝZÝ YASA BOÐDU'
Törenin açýlýþ konuþmasýný yapan Ýl Baþkaný Gezgin, “Ýki
gündür bizi uyutmayan Ýdlib'de yaþanan hadise bizi yasa
boðdu. Þehitlerimizi minnetle yad ediyorum. Ülkemi çok
hassas süreçlerden geçiyor. Bizler Genel Baþkanýmýzýn da
söylediði gibi insanlarýmýzýn maddiyat ve maneviyatlarýný
düzeltmek adýna yola çýktýk. Ýktidara gelmeden de bu fýrsatý
bulamayacaðýz. O nedenle hassasiyetinizin hat safhada
olduðunu biliyoruz. Bu süreçte biraz daha dikkatli olmalýyýz.
Suriye'deki olaylar kýzýþmaya baþladýðýnda hep þu
paylaþýldý; 'Vuran da Allahuekber diyor vurulan da.' Bugün
þehitler veriyoruz, üzülüyoruz ama hangi amaçla neye
hizmet edildiði yönünde kafalar hep karýþýk. Bizler bunun
farkýndayýz” dedi. “Çok acý günlerden geçiyoruz” diyerek
sözlerine baþlayan Yeniden Refah Partisi Genel Baþkan
Yardýmcýsý Þeref Menteþe, “Þehitler ölmez diyorlar, onu da o
anneye babaya bir sormak lazým. Bu millet biride, binide
icabý halinde yüz binlerce þehit vermeyi bilmiþ o acýyý, kederi
ve þerefi tada tada gelmiþtir. Esas itibariyle son zamanlarda
yaþananlar bizim bugüne kadar tecrübe ettiðimiz davranýþlar
deðildir. Allah þehitlerimizin mekanlarýný cennet eylesin” diye
konuþtu.
'HÝZMETÝN KALÝTESÝNÝ GÖZDEN GEÇÝRSÝNLER'
Menteþe, “Kütahyamýzda üzülerek þahit olduðumuz þeylerin
baþýnda Kütahya'yý yöneten idarecilerin çocuklarý dahi
burada istikbal göremeyerek Kütahya'da yaþamak
istemiyorlar. Kütahya'ya hizmet etmekle sorumlu olan mülki
amirlerimiz, çocuklarýný gezdirmek için Kütahya'yý deðil,
baþka illeri seçiyorlarsa verdikleri hizmetin kalitesini tekrar
gözden geçirsinler. Bugün Kütahya'nýn arazilerinin yüzde
80'i boþ ya da üretimi kolay olan buðday üretiyor. Kütahya
komþularýyla deðil, Dünya'nýn tüm þehirleriyle mücadele
etmek zorunda. Bu yönde bizler gençlerimizi ve iþ
dünyamýzý Dünya ile rekabet edebilir hale getirmeliyiz”
ifadelerini kullandý.
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Kütahya D.P.Ü. Simav Meslek Yüksek Okulu'ndan almýþ
olduðum Öðrenci Kimliðimi kaybettim.Hükümsüzdür.
Bedirhan NÝÞANCI - SÝMAV
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YÝNE ELÝ BOÞ DÖNMEDÝLER

Kütahya Emniyet Müdürlüðü'ne baðlý Asayiþ
Þube Müdürlüðü ekipleri daha öncede kumar
operasyonu için girdikleri Ali Paþa Mahallesindeki
bir adreste bu sefer ruhsatsýz tabanca ele
geçirdi.
Kütahya Emniyet Müdürlüðüne baðlý Asayiþ
Þube Müdürlüðü ekipleri ruhsatsýz tabanca ele
geçirdi. Geçtiðimiz hafta ülke genelinde yasa dýþý
bahsin önüne geçilmek üzere yapýlan
operasyonlarda kumar oynatýldýðý tespit edilen

kiþilere yasal iþlem yapýlmýþtý.
POLÝSTEN GÝZLEMEYE ÇALIÞTI
Ayný adrese ikinci bir baskýn yapan Asayiþ
Þube Müdürlüðü ekipleri, bu kez adrese
girdiklerinde bir kiþiyi pencere kenarýna bir þey
gizlerken yakaladý. Yapýlan incelemede þüphelinin
polisleri fark ederek pencere kenarýna gizlemeye
çalýþtýðý eþyanýn ruhsatsýz tabanca olduðu
anlaþýldý. Polis ruhsatsýz tabancaya el koyarak
konuyla ilgili soruþturma baþlattý.
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Kuruluþ:21 Eylül 1999
Kurucusu:Kamil Muþtu

SAHÝBÝ : Mehmet Adil TURGUT
(27 Ekim 1961)
SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ : Zekeriya TÜRKEL
MUHABÝRLER: Þerif EREL - Kemal YALÇIN
SAYFA EDÝTÖRÜ: Ýsmail YALÇIN
*YEREL SÜRELÝ YAYINDIR*
HABER WEB EDÝTÖRÜ: Kemal YALÇIN - ÝSTÝHBARAT ÞEFÝ: Þerif EREL
BASKI : 30 Aðustos Cad. No. 5 - SÝMAV
MERKEZ: MAT OFSET TESÝSLERÝ 30 Aðustos Cad. No. 5 Tel. 513 54 22 - SÝMAV

ZAYÝ
D.P.Ü. Simav Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik
Mühendisliði Bölümü'nden almýþ olduðum öðrenci kimliðimi
kaybettim.
Hükümsüzdür.
Uður ÖZÜ
SÝMAV

ÝLAN TARÝFESÝ
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
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)
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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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KiÇiR HALKI iSTEKLERiNi ERBAÞ'A SUNDU
ADD SÝMAV'DAN
BASIN AÇIKLAMASI

Sayfa 8’den devam Haber: Kemal Yalçýn

Sayfa 8’den devam
aziz hatýralarýna saygý göstermek, ulusal birlik ve
bütünlüðümüzü korumanýn yolunun Atatürk
Devrimine sahip çýkmakla mümkün olacaðýný bir
kez daha haykýrmak üzere 5 Mart 2020
Perþembe günü saat 12.00-13.00 arasýnda eþ
zamanlý olarak yurt genelinde Atatürk Anýtlarý
önünde Türk Bayraðýmýz ve kýrmýzý karanfillerimizle birlikte toplanacaktýk. Ne yazýk ki bu
hareketimiz yurt genelinde valiliklerin aldýðý karar
gereðince yasaklandý. Biz de kanunun bizlere tanýdýðý kurallar çerçevesinde tüm ADD þubelerinde olduðu gibi basýn açýklamamýzý yaptýk.”
ADD þubelerinin kamuoyuyla paylaþtýðý ve Simav
ADD'nin ortak basýn açýklamasý þöyle:
YÜCE TÜRK MÝLLETÝNE
ADD Genel Merkez Yönetim, Genel Denetleme,
Yüksek Disiplin ile Bilim ve Danýþma
Kurullarýmýz; Ýdlip'de yaþanýlan ve hepimizi
derinden sarsan olaylar nedeniyle, 29 Þubat
2020 Cumartesi günü, Ankara'da, Genel
Merkezimizde olaðanüstü toplanmýþtýr. Toplantýmýza, dýþ politika alanýnda uzman isimler ile bilim
insanlarý da katýlarak sunum yapmýþlardýr.
Toplantý sonucunda, aþaðýdaki hususlarý Yüce
Türk Milleti ile paylaþmakta yarar görmekteyiz:
Ýdlib'de þehit olan kahraman askerlerimize bir
kez daha Allah'tan rahmet, acýlý ailelerine ve
ulusumuza baþsaðlýðý dileriz. Ayrýca, Libya'da
þehitlerimizin olduðunu tesadüfen öðrenmiþ
bulunuyoruz. Büyük Atatürk'ün kurduðu; laik,
demokratik ve hukukun üstünlüðüne dayalý
parlamenter sisteme derhal dönülmelidir. Bu
konuda üzerimize düþeni yapacaðýz.
Atatürk'ün “Yurtta Barýþ, Dünyada Barýþ”
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felsefesi terk edilerek; Müslüman Kardeþler
stratejisi izlenmeye baþlanmýþ; laik ve
demokratik sistem yýkýlmýþtýr. Cumhuriyet
kültürü örselenmiþ, Milli Eðitim sistemi, Milli
Ekonomi ve Milli Dýþ Politika yok edilmiþtir.
Yurttaþlarýmýz, geleceðinden kaygýlýdýr.
Ekonomide adalet kalmamýþtýr. Kriz her kesimi
vurmaktadýr. Bu ortam içinde sömürgeci
devletler, ülkemizin itibarýný zedelemektedir.
Türk Milleti demokrasiye sahip çýkarak hak
ettiði sisteme kavuþacaktýr. Emperyal
devletlerin desteklediði PKK, PYD ve YPG
unsurlarýyla ve terörizmle mücadelede
devletimizin yanýndayýz. Türkiye Cumhuriyeti,
bir Orta Doðu devleti deðildir. Bir din ya da
ümmet devleti de deðildir. Ulus egemenliðini
yeniden inþa etmek yaþamsal önemdedir.
Türkiye Cumhuriyet Devrimi'nin kültürel
birikimini ve Devrimin tüm deðerlerini
benimseyen ve temsil eden Atatürkçü Düþünce
Derneði; her üyesiyle, Atatürk Türkiye'sini
yeniden inþa etmenin kararlýlýðý içindedir.
Görülmüþtür ki Atatürkçü Düþünce'den
uzaklaþýldýkça Orta Doðu bataklýðýna
saplanmaktayýz. Gerici ve bölücü zihniyetlere
hedef olmaktayýz. Artýk, kaybedecek tek bir
saniyemiz yoktur. Birlik ve bütünlük içerisinde,
yasal zeminde mücadelemizi ödünsüz
sürdüreceðiz. Þehitlerimize tekrar Allah'tan
rahmet, ailelerine ve milletimize baþsaðlýðý;
yaralýlarýmýza da acil þifalar dileriz.
Atatürkçü Düþünce Derneði tüm kurullarýyla
görevinin baþýnda ve sorumluluðunun
bilincindedir.
YAÞASIN TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ

MHP Simav Ýlçe baþkaný Bayram Yýlmaz ve partisinin ilçe yönetim
kurulundan bazý isimlerle birlikte Simav'a 37 kilometre uzaklýkta
bulunan Kiçir Köyüne giden milletvekili Ahmet Erbaþ, burada köy
muhtarý Rauf Buhan ve Kiçirli'ler tarafýndan karþýlandý. Kiçir Adige
Derneði Lokalinde vatandaþlarla bir araya gelen ve kendisine bazý
hediyeler takdim edilen milletvekili Ahmet Erbaþ, Kiçir'in bozulan
yollarýnýn tamiratý için Kütahya eski milletvekili þükrü Nazlý'yý
telefonla arayarak sorunun giderilmesi için Ýl Özel Ýdare'nin çalýþma
yapmasýný istedi. Kiçirli küçük çocuklarýn isteði olan çocuk parký
oyuncaklarý için de Kütahya belediye Baþkaný Prof. Dr. Alim Iþýk'ý
arayan ve olumlu yanýt alan Erbaþ, Kiçirli orman iþçilerinin orman
köylüsü olarak beklentilerini de Orman Genel Müdürlüðünü
arayarak iletti. Ziyaretin sonunda Köy muhtarý ve partilileriyle Kiçir
Göletinde incelemede bulunan MHP milletvekili Erbaþ, daha sonra
birlikte geldiði MHP Simav Ýlçe Baþkaný Bayram Yýlmaz, Güney
Belediye Baþkaný Ahmet Çavdar ve partilileriyle Kiçir'den ayrýldý.

BAÞKAN'DAN ÖNCE OKUL SONRA KURUM ZÝYARETÝ
Sayfa 8’den devam

Ziyarette, Simav Belediyesinin birçok resmi kuruma destek verdiði
gibi Simav Tarým ve Orman Ýlçe Müdürlüðü çalýþmalarýna,
yapýlaþmasýna destek verdiðini hatýrlatan baþkan Biçer, daha sonra
kurum müdürü Murat Tokdemir'den ilçe merkezi, köy ve
kasabalarda yaptýklarý çalýþmalarla ilgili bilgi aldý.Tokdemir ise
ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek hayvancýlýktan
tarýma yapýlan çalýþmalardan söz etti. Ayrýca sürdürülebilir saðlýklý
gýda temini ve tüketimi konusunda yurt genelinde gýdanýn her
aþamasýnýn eþ zamanlý olarak bakanlýk talimatlarý doðrultusunda
kurumda oluþturulan ekiplerle düzenli olarak denetlendiðini bildiren
Tokdemir, “Toplum saðlýðý açýsýndan gýda terörü de oluþmamasý
için denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu konuda numune gýda
maddesi alarak sonuçlarý raporlandýran, gerektiðinde mevzuat ve
kanunlar çerçevesinde cezai iþlem uygulayabilen ilçedeki tek resmi
Haber: Þerif Erel
kurumuz” dedi.
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KiÇiR HALKI iSTEKLERiNi ERBAÞ'A SUNDU
MHP
Milletvekili
Ahmet Erbaþ

Simav'a en uzak köylerden olan doðasý, göleti
ve çam ormanlarýyla ünlü Kiçir'in halký, orman
köylüsü olarak orman alanlarýyla ilgili isteklerini,
küçük çocuklar için ihtiyaç olan çocuk parký
MHP Milletvekili
yapýmýný ve Yaðýllar-Kiçir arasýný kapsayan sýcak
Ahmet Erbaþ
asfalt kaplamalý yoldaki bozulan bölümlerin
yapýlmasýný köye gelen MHP Kütahya Milletvekili Kiçir Muhtarý
Devamý sayfa 7’de Rauf Buhan
Ahmet Erbaþ'tan istedi.

BAÞKAN'DAN ÖNCE OKUL SONRA KURUM ZÝYARETÝ
Belediye Baþkaný Av. Adil Biçer,
günlük çalýþma programý
dahilinde kurum ziyaretlerini
sürdürüyor. Bugüne kadar birçok
resmi kurum, STK ve okul
ziyaretlerinde bulunan baþkan
Biçer, kýsa bir süre önce Ýbrahim
Eren Simav Ýmam Hatip
Ortaokulu'na ziyarette bulundu.
Okul müdürü Arif Pala ile bir süre
sohbet eden Biçer, daha sonra
Simav Tarým ve Orman Ýlçe
Müdürü Murat Tokdemir'i makamýnda ziyaret etti. Devamý sayfa 7’de

ADD
SÝMAV'DAN
BASIN
AÇIKLAMASI

Necati Demir

Geçtiðimiz Hafta yapýlan olaðan genel kurul toplantýsýnda Atatürkçü Düþüncü Derneði (ADD) Simav Þube
Baþkaný Seçilen Necati Demir, ADD'nin tüm yurtta eþ
zamanlý olarak Atatürk Anýtlarý önünde dün gerçekleþtirmek istenen basýn açýklamalarýnýn valiliklerce yasaklanmasý nedeniyle söz konusu basýn açýklamalarýnýn ADD
þubelerinde gerçekleþtirildiðini açýkladý.
Eþ zamanlý basýn açýklamasýna iliþkin ADD Simav
Þubesinde gazetecilere konuþan ADD Simav'ýn yeni
baþkaný Necati Demir, þöyle dedi; “Türkiye'mizin verdiði son
þehitlerimizle birlikte tüm þehitlerimizin Devamý sayfa 7’de

5.GELENEKSEL MANGALA
HAZIRLIKLARI DEVAM EDÝYOR

ÝL GENEL MECLÝSÝ TOPLANDI
Ýl Genel Meclisi Mart ayý
oturumlarý Ýl Genel Meclisi
Baþkaný Musa Yýlmaz
baþkanlýðýnda yapýlan oturumla
baþladý.
Toplantýda Kütahya Ýl Özel Ýdaresi Genel
Sekreteri Murat Koyak, Ýl Özel Ýdaresi
Genel Sekreter Yardýmcýsý Fatih Gümüþay
ve birim müdürleri hazýr bulundular. Mart
ayý oturumlarýnýn ilk toplantýsý Kütahya Ýl
Genel Meclisi Baþkaný Musa Yýlmaz'ýn Ýdlib
Þehitleri için yaptýðý Basýn açýklamasý ile
baþladý. Açýklamanýn ardýndan Kütahya Ýl
Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak
2019 yýlý faaliyet raporu hakkýnda sunum
yaptý. Yapýlan sunumda 2019 yýlý Ýl Özel
Ýdaresi çalýþmalarý hakkýnda geniþ bilgiler
verildi.Sunumun ardýndan Ýl Genel
Meclisinin Mart ayýnýn ilk toplantýsý
gündemdeki konularýn görüþülmesi ile son
buldu.

MURAT KOYAK

9 Mart'ta Simav Ýlçe merkezine 20 kilometre uzaklýktaki
Akdað'da yapýlacak olan 5.Geleneksel Mangala turnuvasý
hazýrlýklarý devam ediyor. Bu kapsamýnda Akdað okul Aile
Birliði yönetim kurulu toplantýsý gerçekleþtirildi.
Akdað Ýlkokulu Okul Müdürü Erkan Erden konu hakkýnda
gazetemize þunlarý söyledi, “Akdað Belediye Baþkaný
Yakup Oran ve Savcýlar Muhtarý Özkan Tekin'in katýlýmýyla
Okul aile Birliði toplantýmýzý gerçekleþtirdi. Toplantýmýzda
aldýðýmýz kararlar gereðine 150 öðrenci 50 öðretmen
katýlýmýyla Simav, Pazarlar,Þaphane ve Sofular ve okullarý
yarýþacak. Bu yýl 5. Kez bu yarýþmayý organize ediyoruz.
Ýnþallah bundan önce olduðu gibi bu seferde alnýmýzýn akýyla bu organizasyonu en güzel þekilde tamamlarýz.” Haber:Þ.Erel
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