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O bir Yozgatlı...

3'TE

Boğazlıyan Belediyesi arsa tahsis etti, imzalar atıldı

17 DÖNÜME MAYDANOZ

SERASI KURULACAK

VATANSEVER

EMNİYET MÜDÜRÜ
Yozgat’ın yetiştirdiği vatansever emniyet
mensuplarından Sakarya Emniyet
Müdürü Fatih Kaya. Teşkilatın başarılı

ve vatansever isimlerinden Kaya, vatan
sevdasını doğduğu topraklar olan
Yozgat’la katık etmiş bir Yozgatlı. 2'DE

Çayıralan Belediyesi’nin kampanyası: Kimse yatağa aç girmesin

“EKMEGiN
SiYASETi OLMAZ”
‘Alan el ile veren el birbirini görmemelidir’ düsturu ile hareket ettiklerini dile getiren Codar, yapılan

yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ve yardım yapan ile ihtiyaç sahibinin birbirini görmediğini kaydetti.

Yozgat Ülkü Ocakları bu
hafta Akdağmadeni'nde
Ülkü Ocakları Yozgat İl başkanlığı
her 15 günde farklı bir ilçede
düzenledikleri istişare toplantısını bu hafta
Akdağmadeni’nde yaptı. >>> 7'DE

SORUMLULUK TAŞIYORUZ
Codar, ‘Kimse yatağa aç girmesin’ isimli kampanyalarının çok ilgi
gördüğünü belirterek, “Verdiğimiz mesaj ilgi gördüğü içini, dikkatleri
çektiği için mutluyuz. Bu mesajımızın içeriği dolu dolu” dedi. Her bir
vatandaştan sorumlu olduklarını ve bu sorumluluk bilinci ile hareket
ettiklerini dile getiren Başkan Codar, “Gerçekten bu memlekette
sorumluluk taşıdığımız memleketimizde, hatta hizmet anlamında sorumlu
olmadığımız köylerimiz de dahil olmak üzere hiçbir çocuğumuzun
vatandaşımızın yatağa aç girmesini istemiyoruz. Buna belediye olarak
da kendi bütçemiz çerçevesinde çözüm bulmaya, yardımcı olmaya
çalışıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın da katkıları ile buna yardımcısı
olmaya çalışıyoruz. bu konuda iki türlü bir çalışmamız var. Gıda ve giyişi
yardımı yapıyoruz. Onun da tespitini biz yapmıyoruz. Kim benim ihtiyacım
var diyorsa o bizim için ihtiyacı olan insandır. 23 köyümüz de dahil olmak
üzere ihtiyacımız var diyen veya ihtiyacını çevresindeki insanlardan tespit
ettiğimiz herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi. >>> 3'TE

ŞAHiN’iN DESTEĞi SÜRÜYOR

Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, İmran
Hafız Kız Kuran Kursunda eğitim gören
51 hafızlık öğrencisi ve öğreticilerine
çeşitli hediyeler göndererek
dağıtılmasına vesile oldu. >> 4'TE

Herkes için sinema projesi..

Bakan Süleyman Soylu

tarafından onaylandı

Yozgat şehir merkezinde çalışmalarını
sürdüren Sinema Okuryazarları Derneği’nin,
“Herkes İçin Sinema” adlı projesi İçişleri Bakanı
Süleyman Soyu tarafından onaylandı. >> 6'DA

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hurda ve moloz nakli ihalesine çıktı

YIKIM İHALESİ!

Gençlik ve
Spor İl Müdürlüğü,
Yozgat Bozok Şehir
Stadyumun için
hurda karşılığı
yıkım ve moloz
nakli işi ihalesine
çıktı. İhale 14
Aralık Pazartesi
günü yapılacak.
SPORDA

Kral Kızı’nı sordu
MHP Yozgat Milletvekili
Ethem Sedef, Sarıkaya’da
bulunan Roma Hamamı’nın
Yozgat için önemli bir varlık
olduğunu belirterek,
bir an önce turizme
kazandırılması
gerektiğini söyledi.
>>> 7'DE

Harun Lekesiz'in
Annesi Vefat Etti
Ak Parti Yozgat eski il başkanlarından
Harun Lekesiz’in annesi Makbule
Lekesiz vefat etti. >>> 4. SAYFADA
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Zor Bir Dönemden Geçiyoruz

AHMET
SARGIN
Covid- 19 Salgını
ile başlayan 2019 yılı
Aralık ayından itibaren
devam eden zor ve
sıkıntılı bir dönemden
geçiyoruz. Hep birlikte
sırt sırta vererek bu
dönemi de (Allah’ın
izni ile) atlatacağız.
Ülkemiz üzerine oynanan kirli ve hain oyunlara rağmen ayaktayız.
Türk Milletinin ayaklarına vurulmak istenen
prangaları kıra kıra

yolumuza devam ediyoruz, edeceğiz inşallah!
Sıkıntılı bir süreç:
bütün dünyayı kasıp
kavuran virüs illetinin
yanı sıra ekonomik
darboğaz insanımıza
zor günler yaşatıyor!
Özellikle işsizler, dar
gelirli vatandaşlarımız,
günü birlik çalışanlar
ve küçük esnaf bu
dönemin mağdurları
arasındadırlar. Hem
geçimlerini sağlama,
hem çalışanına sahip
çıkma, hem de vergilerini ve borçlarını ödeme adına yaşadıkları
sıkıntılar küçümsenecek boyutta değildir.
Geçtiğimiz dönemde başlattığımız: “Biz
bize Yeteriz Türkiye !”
Kampanyasını devam
ettirmek durumundayız. Neyimiz var

neyimiz yok kardeşçe
paylaşıp, bölüşme dönemindeyiz. Sen ben
yok “Biz” varız. Biz
olarak kalmak zorundayız. Bu Müslümanlığın da Türklüğün de
insanlığın da gereğidir.
Kardeş olup kucaklaşma ve yardımlaşma
döneminden geçiyoruz. Köklü bir yardımlaşma ve paylaşma
süreci başlatılmalıdır.
İhtiyacı olan herkese el uzatılmalı, ciddi
bir tesbit yapılmalı.
Mağdur kardeşlerimiz tesbit edilmeli,
gerçek ihtiyaç sahibi
olan vatandaşlarımız
belirlenmeli ve bunlara el uzatılmalıdır.
Küçük esnaf mağdur,
işsiz kardeşlerimiz açsusuz, düzeni ve işi
bozulan kardeşlerimiz
borç batağında; bun-

lara el uzatmak, sahip
çıkmak boynumuzun
borcudur!
Tabii ki: önce devlet, sonra millet ve
fertler ayakta kalmalı.
Devlet olmadan millet
olmaz! Milletini koruyan kollayan, görüp
gözeten devletidir.
Devletini kaybetmiş
mazlumların hali perim
perişan: Zalimlerin
ayakları altında eziliyor, sömürülüyor ve
yok ediliyorlar. Onun
için de devletimiz güçlü olmak zorunda. Bu
nedenle devletimize
var gücümüzle sahip
çıkmalıyız. Bölünen,
tefrikaya düşen milletler yok olurlar!..
Bu aziz ve şerefli
milletin de ayakta kalması şart! Tüm mazlumların gözü kulağı
bizde... Mazlumların

umuduyuz, Türk ve İslam Dünyasının umuduyuz. Bu umudun
sönmesi demek insanlığın bitip yok olması
demektir. Zalimler bizi
bir avuç suda boğmak
ve Anadolu’dan söküp
atmak istiyorlar! Şehit
ve şühedanın emaneti
olan bu vatanın, bu
devletin dim dik atakta
kalması insanlığın da
ümididir!..
Her türlü baskıyı,
her türlü şiddeti ve her
türlü tuzağı ve ihaneti
üzerimizde denediler, denemeye devam
ediyorlar! Ekonomik
baskılar, kaos arayışları ve darbe denemeleri ile döviz kurları bu
amaçla yapılan ayak
oyunlarıydı. Bütün
bu ihanet tuzaklarına
karşı: Kardeş olmak,
kucaklaşmak, yardım-

laşmak ve Türk İslam
Dünyasının umudu
olarak ayakta kalmak
zorundayız!
Peki bu zor dönemi
nasıl aşacağız? Öncelikle devlet ve milletiyle bir bütün olarak!
Kurallara uyarak, tedbirleri almak ve devlet- millet bütünlüğünü
sağlamakla.. Virüsün
yayılmasına karşı her
türlü tedbirleri alırken,
devlet olarak da ayakta kalmak için, ekonomimizi güçlü tutmak
mecburiyetindeyiz.
Kalkınmayı sürdürmek,
vatandaşlarının mağduriyetini gidermek de
bizim görevimizdir.
“Biz Bize Yeteriz!”
Kampanyasını yeniden devreye sokup insanımıza umut ve çare
olmak zorundayız. Aç
ve yoksul bir milletin

Çanakkale Zaferi gibi
muhteşem bir başarısı
varsa: Bu sıkıntı bize
az gelir! Yeter ki biz
kardeş olalım, yaraları
birlikte saralım, el ve
gönül birlikteliğine,
bir de kasa ve kese
birlikteliğini katalım.
Allah’ın izni ile bize hiç
bir sıkıntı zarar veremez!..
Bu hem devletimize
hem de Aziz milletimize çağrı niteliğindedir: “Biz bize Yeteriz
Türkiye!..” Biz Türk
ve İslam Dünyasına
da yeteriz! Bu umudu
kimsenin gölgelemeye baltalamaya hakkı
yoktur! Vebali de çok
büyüktür... Allah Yar
ve Yardımcımız olsun...Zor ve dar dönemi el ele gönül gönüle
vererek hep birlikte
aşacağız inşallah!..

O BİR YOZGATLI..

VATANSEVER EMNiYET MÜDÜRÜ
Önce Taekwondo ile başladım. Kırmızı
siyah kuşağa kadar geldim. Bireysel
sporlara bir yatkınlığım olduğunu
düşünüyorum. Yüzme, kayak ve fitness
sporlarıyla ilgilendim. Bu branşların içinde
en çok ilgilendiğim, karate sporudur
diyebilirim. Uzun yıllar karate sporu yaptım
ve kendimi karate camiasının bir parçası
olarak görüyorum. Tayinimin çıktığı illerde
önce emniyette birlikte görev yapacağım
kişilerle sonra da karate camiasıyla
tanışırdım. Spordaki disiplini ders
çalışmaya benzetir ve uyarlardım. Sporda
hocalarımız salondan içeriye girdiğimizde
bütün dünyayla iletişimimizi kesmemizi
isterdi. Öyle ki, kolda saat, boyunda kolye,
parmakta yüzük asla istenmezdi. Bunları
çıkarırdık. Burada her şey olabilir, bu
nedenle karateciler beyaz elbiseyi tercih
ederler; beyaz, barışı, kardeşliği temsil
eder. Karşı tarafa güç uygulamaktan ziyade
kendini savunmak amaçlanır. Hem kendi
canın kendine emanettir hem de rakibinin
canı sana emanettir. Kendi gücünün
farkında olmak önemli bir felsefedir.
Karatede rakibinin sınırlarını da kendi
sınırlarını da bilmek önemlidir.
En büyük prensiplerden biri kontroldür.
Bütün bu felsefeleri hayatımın her
aşamasında uygulamaya çalıştım. Hem
kendi gücümün farkında olmayı hem de
karşı tarafın gücünün farkında olmayı her
zaman prensip edindim. Kendime şöyle bir
felsefe geliştirdim, “Hayatta hiç kimsenin
hukukunu çiğnemem ama asla kendi
hukukumu da, hakkımı da çiğnetmem”.
Karşımdaki kişiye daima saygı gösteririm
ve bana da saygı gösterilmesini isterim.
Zaten bizim kültürel değerlerimizde de,
“kendine yapılmasını istemediğin şeyi
başkasına yapma” düsturu mevcuttur.
Bu prensipleri meslek hayatımda da
uygulamaya çalıştım. Hayatımın her
döneminde spor yapmaya çalıştım ve
sporsuz bir zamanım geçmedi diyebilirim.
Spor yapmak için mekân aramam,
donanımım yoksa bile koşu, yürüyüş ve
mekik yaparım. Temel spor hareketlerini
de hiç aksatmam. Hobilerim, kitap okumak,
gezmek, tiyatro izlemektir. Ailemle,
çocuklarımla vakit geçirmeyi severim
ve bunlara vakit ayırmak için gayret
gösteririm.
Hayvanları korumaya yönelik ne gibi
faaliyetleriniz var? Atlı polis uygulaması
Sakarya’da faaliyete başladı mı?
Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman
Soylu’nun talimatlarıyla 81 ilde Çevre,
Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği’nin
kuruldu. Biz de Sakarya ilimizde bu birimi
kurduk. Bu doğrultuda Sayın Valimiz ve
Büyükşehir Belediye Başkanımız ile konuyu
ele aldık.
Büyükşehir Belediye Başkanımız
tarafından temin edilecek atlarla en kısa
zamanda Kent Park ve Millet Bahçesi’nde
bir çift atlı polis ve bir çift atlı zabıta
olarak devriye faaliyetlerimize başlamayı
planlıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız
sürüyor, dolayısıyla henüz atlı polis
uygulaması faaliyetlerine başlamadık, kısa
süre içerisinde eksikleri tamamlayacağız.
İl Emniyet Müdürü olarak hizmet
politika ve prensipleriniz nelerdir?
Görevimizi yaparken hizmetlerimizi
ve personel sayımızı bulunduğumuz
illerdeki suç çeşitlerine ve oranlarına
göre belirliyoruz. Hem personel hem de
vatandaş memnuniyetini baz alıyoruz.
Kendine güvenen, hukuku, haklarını ve
sınırlarını bilen, saygılı polis memurları
yetiştirmeye gayret ediyoruz. Polis
memurlarımıza; kendilerine, anne
ve babalarına yapılmaması gereken

muameleyi asla bir vatandaşımıza da
yapmamaları gerektiğini aşılıyoruz. Kişi kendi
çalışmasından memnun kalınca hizmet kalitesi
de artıyor. Dolayısıyla polisimizin davranış
biçimi ve geri dönüşler bu noktada çok
kıymetli… Personel planlamasında kişiyi en iyi
görev yaptığı birimde istihdam ediyor, emaneti
ehline teslim etmiş oluyoruz. Böylece insanlar da
işlerini severek yapıyorlar.
Sakarya’da suçları azaltmada rekor bir
seviyeye geldik. 2018 yılından 2019 yılına tüm
suçlarda %11 azaltma sağlarken, bu azalmış
rakamın üzerinden 2019’un 9. ayından 2020’nin
9. ayına %16 düşüş daha gerçekleştirmişiz.
Hırsızlık suçu nedeniyle açılan dosya sayısı
geçmiş yıla göre %42 oranında azalma
sağlanmış. Evden hırsızlıkta da tam bir 1 yılda
%14 gibi bir azalma sağlandı.
Bütün arkadaşlarımıza “Sakarya’nın huzuru
polisin gururudur” temasını işliyoruz.
İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya olarak ailenize
yeterince vakit ayırabiliyor musunuz? Eşiniz ve
çocuklarınız Sakarya’yı nasıl buldular?
Daha önce de ifade ettiğim gibi Yozgat’ta
doğdum. Çocukluğumun birkaç yılını orada
geçirdim, daha sonra neredeyse tüm hayatım
Ankara’da geçti. Meslek hayatımın da 15 yılını
Ankara’da çalışarak geçirdim. 11 yıl doğuda
farklı illerde görev yaptım. Ama Sakarya, coğrafi
açıdan bugüne dek çalıştığım ve yaşadığım
illerin en başında geliyor. Ormanları, iklimi,
şelaleleri, yaylaları… Gerçekten büyüleyici bir
yer olarak görüyorum burayı. Her kültürden
insan buraya gelerek birlikte çok anlamlı bir
desen oluşturmuşlar. Sakarya’da farklı kültürler
mevcut ama hepsinin üzerinde Sakaryalılık
kültürü doğmuş. Burada Kafkas yemeklerini
tatma imkanımız oldu, Boşnak Böreği, Islama
Köfte, Kabak Tatlısı, Geyve Ayvası... Her gün
keşfedilecek yerler ve tatlar görüyoruz. Ailem
de ben de bu şehri çok sevdik, burada yaşıyor
olmaktan çok memnunuz ve kendimizi şanslı
hissediyoruz. Aileme düşkün bir insanım ama
işimiz gerçekten çok fedakârlık istiyor.
Haber Merkezi
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Yozgat’ın yetiştirdiği vatansever
emniyet mensuplarından Sakarya Emniyet
Müdürü Fatih Kaya. Teşkilatın başarılı
ve vatansever isimlerinden Kaya, vatan
sevdasını doğduğu topraklar olan Yozgat’la
katık etmiş bir Yozgatlı. Görevini başarıyla
yerine getiren Kaya’nın özel röportajı bir
emniyet mensubunun gönül dünyasından
yansıyanlardan oluşuyor. Sakarya Emniyet
Müdürü Fatif Kaya, Yozgat’ın Sorgun İlçesi
Duralidayılı Köyü doğumlu başarılı bir isim.
Kaya, Sakaryalılar’ın sevip, saydığı, bağrına
bastığı, samimiyeti ile Anadolu ruhunu
yansıtan bir polis, baba, Yozgatlı, sporcu,
hayvan sever…
İŞTE O ROÖPARTAJ
Görev yaptığı Sakarya’da yayınlanan
Sakarya Life Dergisi’ne konuşan Emniyet
Müdürü, hemşerimiz Fatih Kaya’nın
röportajından yansıyanlar şu şekilde:
Öncelikle kendinizden ve sizi
bulunduğunuz noktaya getiren
hikâyenizden bahsedebilir misiniz?
1967 yılında Yozgat ilinin Sorgun
ilçesine bağlı Duralidayılı Köyü’nde
dünyaya geldim. Duralidayılı Köyü,
Horasan Erenleri’nin kurduğu bir
köy... Horasan Erenleri, Anadolu’ya
gelinmeden önce manevi olarak zemin
hazırlayan önderlerdir. Böyle bir köyde
doğmak bana dini ve milli değerlere
bağlılığı aşıladı. Ben hem anne hem
baba tarafımdaki ilk torunum, dolayısıyla
en büyük torunum, her iki dedemin de
kıymetlisiydim. Oldukça geniş bir ailemiz
vardı. Bir dedem muhtardı, diğer dedem
de köyün imamıydı. Her ikisi de köyde
sevilen sayılan insanlardı. Her zaman çok
misafirimiz olurdu. El üstünde tutulduğum
bir çocukluğum oldu. Muhtar dedemden
devlet simgesini, otoritesini gördüm. Diğer
dedem de çok hoş sohbet biriydi, âlimdi.
Ondan da çok şey öğrendim, kendisinden
esinlendim. Bir zaman sonra babam
Ankara’ya taşındı ama ben hala vaktimin
çoğunu köyde geçiriyordum. Karakterimin
bu köyde şekillendiğini söyleyebilirim.
Ankara’da şehrin kenarında güzel bahçeli
bir evde ve güzel bir mahallede yetiştim.
Komşu dayanışmasını gördük. Halen
oradaki komşularımızı akrabalarımız
kadar değerli görürüz. İlişkilerimiz
de hep çok iyiydi komşularımızla, bu
açıdan şanslı olduğumu hissediyorum.
Okulda başarılı bir öğrenciydim. Hep
derecelerle mezun oldum, okulda önde
gelen öğrencilerdendim. Liseye meslek
lisesinde başladım, Türkiye genelinde
elde ettiğim birincilikle teknik liseye geçiş
yaptım ve makine bölümünde okudum.
Bütün tahsilimi Ankara’da yaptım. Gazi
Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü
kazandım ancak Polis Akademisi’ne
girdim. Başvurduğum sene Akademi’ye
10.000 başvuru yapılmıştı, 50 kişi alınacaktı.
Ben Akademi’ye 2. olarak girmiştim.
Akademi’deyken tekrar sınava girip Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandım
ve komiserken de bu okula devam ettim,
tamamladım. İlerleyen yıllarda TODAİE
(Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi
Enstitüsü)’nde yüksek lisans yaptım.
Meslekte ağırlıklı olarak terörle
mücadele ve asayiş birimlerinde çalıştım.
Birçok ilde görev yaptım. 11 yıl doğuda
görev yaptım.
Sporun birçok dalıyla ilgilendiğinizi
biliyoruz, sporun hayatınızdaki yerinden
bahsedebilir misiniz? Karatede siyah kuşak
dördüncü Dan, milli hakem ve antrenör
seviyelerine geldiğinizi biliyoruz.. Spor size
neler kazandırdı, hayatınızı nasıl etkiledi?
Çok küçük yaşlarda karate filmlerinin
de etkisiyle spora ilgi duymaya başladım.
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Hep
var olan

Satrançta
bir taş

Radyum
simgesi

Dava sonuç
belgesi

Bir iş için
ayrılmış belirli
para

Çıplak (toprak)

Yozgat'a
özgü yemek
Muğla ilçesi

Spor
karşılaşması
Fizikte bir
iş birimi

Aksi veya ters
Pastanın
kalıpta pişen
bir türü
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T
Karaciğerin
salgıladığı
acı su

Havada oksitlenmeyen
bir element

Her birine on

Akdeniz’de
bir ada

Karnı şiş altı
düz su kabı

Ağ şeklinde
yatak
Makam

Nazım
Hikmet'in
soyadı

Türkiye
Basın
Konseyi (Ksc)

Üç aylardan
biri

ABD
basketbol ligi

Allah'ın
birliğine
inanan

Atın eşkin
yürüyüşü

Güney Afrika
Cumhuriyeti
para birimi
Niyobyum
simgesi

Dolaylı
olarak
anlatma

Yük treni

Mecazen
tuzak
Akit

Bir nota

O yer

Kanın rengi

Paylama

Türkiye Atom
Enerji Kurumu
(Ksc)

Mavi

Tarihte MÖ
bir devlet

Yüze
sürülen
pembe boya

Siyah

Sodyum
simgesi

En kısa
zaman

Avcı
takımyıldızı

Muska

Güven
duyma

Rahatlama
ve sevinme
sözü

Yücelme

Galyum
simgesi

Eskiden
ders çalışma
masası
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Eserler
yapılan yapıtlar

Bir nota

H
A
M
A
İ
L

N
A K
A Z A
N İ F
N K
Ç
E

Başkalarına
karşı saygılı
davranan

Masal
dağlarından
biri

Hafif
topallamak
Ana

Bir yerde
toplanan
kalabalık

Yozgat'ta
bulunan
milli park

Eskişehir
İlçesi
Kalça
kemiği

Eski
dilde su

Aba giymiş
olan

Kalay
simgesi

Doğum
yaptıran

Büyük ve
süslü çadır

Anadolu
Ajansı (Ksc)

Lityum
simgesi

Metal
olmayan

Direnç
birimi

Yozgat
ilçesi

A
K
D
A
Ğ
M
A
D
E
N
İ
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AK Parti’yi kaybettirenler!

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

AK Parti’yi kaybettirenler başlığı rahatsızlık oluşturur mu,
oluşturur!
Peki AK Parti kaybetti mi?
Aslında sorunun
yanıtı, kaybetmekten
ne anladığınıza bağlı?
AK Parti, Akdağmadeni’nde, Sorgun’da,
Yerköy’de, Şefaatli’de

kaybetmedi mi?
Türkiye’de, İstanbul-Ankara ve…
Dün kısa da olsa AK
Parti’yi kaybettiren
isimler üzerinden konuştuk.
Berat Albayrak
ve Bülenç Arınç gibi
isimlerin neden olduğu tahribattan bahsettik.
Ve şunu yüksek sesle
dile getirelim ki, AK
Parti’de bu anlamda
ciddi bir temizlik harekatına ihtiyaç var!
Ankara’yı temizleyemeyen AK Parti, Yozgat’ı temizleyemez.
Ankara’da titreyip
kendine gelemeyen
AK Parti, Yozgat’ta,
Akdağmadeni’nde,
Sorgun’da ve en kü-

çük beldesinde kendine gelemez.
Gelemez, çünkü
siyaset artık tek bir
isim üzerinde şekillenemeyecek kadar
ciddi bir değişime ve
dönüşüme uğradı.
Bu gün AK Parti ile
Türkiye’ye yeni bir
model olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi, yine aynı
partiyi sayılarla hesap
yapmak zorunda bıraktı.
Gelinen durumda
AK Parti, Yozgat’ın
neresinde nasıl kaybetti noktasında ciddi
analizler yapmak gerekiyor.
AK Parti’nin kaybettiği
bölgelere baktığımızda seçimi kazanan

Cumhur İttifakı ortağı
MHP, bu fırsatı kendi
cephesinden en iyi
şekilde hizmete dönüştürmenin gayreti
ile çalışıyor.
AK Parti’den alınan
makamlar-mevkiler
bir ganimet değil, bir
daha kaybedilmeyecek hizmet makamları
olarak değerlendiriliyor. Ki, bunda da
şimdilik pozitif bir
görüntü sergileniyor.
Genel siyasette Berat Albayrak, Bülent
Arınç gibi isimler üzerinden ortaya konulan inatlaşma devam
ederse kayıplar durmayacak, bilakis artarak devam edecektir.
AK Parti Yozgat’ta
neden kaybetti?

Mesela Akdağmadeni’nde?
Kimler AK Partili
gibi duruş sergileyip,
destek veriyor görüntüsü altında partiye
sandık başında sırtını
döndü?
AK Parti Anayasa
Komisyonu Başkanı
Bekir Bozdağ’ın ilçesinde, kimler kaybın
planını yaptı?
Buradaki ince
nüansa dikkat çekmek istiyorum, kaybın sebepleri arasında
görünen köye değil
görünmediğini zanneden perde arkasındaki yüzlere dikkat
çekmek istiyorum.
Aynı cephede görüntü
verip, gelecek hesapları yaparken, sandık

başında farklı duruş
sergileyenler ile zaten
destek vermeyecek
olanlar arasında çok
ince bir çizgi var.
Keza Sorgun, Şefaatli, Yerköy…
AK Parti neden
kaybetti?
Sözüm ona dava
adı altında makam
siyaseti yapanlar yüzünden kaybetti.
İşte size inatlaşma!
AK Partili gibi görünen makamzadeler ile
gerçek AK Partilileri
ayırt eden ince çizgide işin tüm sırrı.
Yozgat’ta da aynı
durum söz konusu.
Nerede Abdullah Gül,
Ahmet Davutoğlu, Ali
Babacan, Abdullatif
Şener…

Dün yola çıktıklarınız bu gün yanınızda
olmaya biliyor.
Mesele gidenlerde
değil, yanınızda kalıp,
aynı cenahtan görünen ve aslında çift
maskeli olanlarda.
Maskelerin düşmesini beklemek için
sandıktan çıkacak
karanlık tabloyu mu
görmek gerekiyor?
Şimdi “AK Parti’yi
kaybettirenler” sözünden hala rahatsızlık duyuyor musunuz,
duyuyor ve de gereğinin yapılması gerektiğini düşünüyorsanız
ne ala, rahatsızlık
duyuyor ama işleri
tıkırında görüyorsanız
“gaz bitti fitil yanıyor”
demektir!

Çayıralan Belediyesi’nin kampanyası: Kimse yatağa aç girmesin

“EKMEGiN
SiYASETi OLMAZ”
‘Alan el ile veren el birbirini görmemelidir’ düsturu ile hareket ettiklerini dile getiren Codar, yapılan

yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ve yardım yapan ile ihtiyaç sahibinin birbirini görmediğini kaydetti.
Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar,
başlattığı kampanya ile ilçede ihtiyaç
sahiplerine yardım ediyor.
‘Alan el ile veren el birbirini görmemelidir’
düsturu ile hareket ettiklerini dile getiren
Codar, yapılan yardımların ihtiyaç sahiplerine
ulaştırıldığını ve yardım yapan ile ihtiyaç
sahibinin birbirini görmediğini kaydetti.
Hiçbir kimsenin yatağa aç girmesini
kesinlikle istemediklerini dile getiren Codar,
“Burada şu mesajı da vermek istiyorum.
Ekmeğin siyaseti olmaz. Her kim olursa olsun
kesinlikle benim gibi düşünmek zorunda değil
ama biz onlara hizmet etmek zorundayız,
onların ihtiyaçlarını tespit edip gidermek
zorundayız.
Eğer bir vatandaşımız yatağına aç
giriyorsa demek ki bu memleketin belediye
başkanı olarak bende bir eksiklik var diye
düşünüyorum. O insanı bulup ihtiyaçlarını
gidermekle yükümlüyüm” dedi.
SORUMLULUK TAŞIYORUZ
Codar, ‘Kimse yatağa aç girmesin’ isimli
kampanyalarının çok ilgi gördüğünü belirterek,
“Verdiğimiz mesaj ilgi gördüğü içini, dikkatleri
çektiği için mutluyuz. Bu mesajımızın içeriği
dolu dolu” dedi.
Her bir vatandaştan sorumlu olduklarını
ve bu sorumluluk bilinci ile hareket ettiklerini
dile getiren Başkan Codar, “Gerçekten
bu memlekette sorumluluk taşıdığımız
memleketimizde, hatta
hizmet anlamında sorumlu
olmadığımız köylerimiz
de dahil olmak üzere
hiçbir çocuğumuzun
vatandaşımızın yatağa aç
girmesini istemiyoruz.
Buna belediye olarak
da kendi bütçemiz
çerçevesinde
çözüm

bulmaya,
yardımcı olmaya

çalışıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın da
katkıları ile buna yardımcısı olmaya çalışıyoruz.
bu konuda iki türlü bir çalışmamız var. Gıda ve
giyişi yardımı yapıyoruz. Onun da tespitini biz
yapmıyoruz. Kim benim ihtiyacım var diyorsa
o bizim için ihtiyacı olan insandır. 23 köyümüz
de dahil olmak üzere ihtiyacımız var diyen
veya ihtiyacını çevresindeki insanlardan tespit
ettiğimiz herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Allah razı olsun memleketimizde de
hayırsever vatandaşımız bu konuda çok fazla.
Bu yardımları iki kategoride yapıyoruz. Gıda ve
giyisi yardımı olmak üzere” şeklinde konuştu.
YARDIM KARTLARI VERİLİYOR
Codar, nakdi yardım kabul etmediklerini
belirterek, sistem hakkında şu bilgileri verdi;
“Vatandaş geliyor : ‘Başkanım, ben ihtiyacı
olan insanlara yardım amaçlı şu kadar parayı
size bırakayım’ diyor. Diyoruz ki para işleri
bizi muhatap etmeyin diyoruz. Mesela giyişi
anlamında vatandaşımız yardım yapmak
istiyorsa. Diyoruz ki memleketimizde 3 tane
konfeksiyoncu var. Git hangisine ne kadar
yardım yapacaksan yap bize yaptığın yardımı
telefonla bildir diyoruz. Telefonla bildirdikten
sonra ayrıca o konfeksiyon sahibini
telefonla arıyorum ben. Diyorum ki
hayırsever vatandaşımız ne kadar
yardım yatırdı ise siz bunun
karşılığında kartlara her biri
100’er veya 200’er lira olmak
üzere arkası o mağazanın
kaşesi ve imzası bulunan
bir nevi çek niteliğinde
oluyor.
İhtiyacı olan
vatandaşlarımıza
kart veriyoruz.
Çevrede
komşuların
veya
akrabaların bu
vatandaşın
yardıma
ihtiyacı
var derse
gidip bizzat
kendilerine
bu kartları
takdim ediyoruz.
Onlara göre
çocuk sayısına göre en az 300-500 veya bin
liraya da çıkabiliyor bazen. İşte bunların

parası ödenmiştir, gidin o bahsedilen yerden
istediğiniz şekilde alış verişinizi yapın.
Böyle bir şeye biz sadece aracılık ediyoruz.
Çok şükür Cenab-ı Allah’a alan el ile veren eli
buluşturmamaya, görüştürmemeye çalışıyoruz.”
VESİLE OLUYORUZ
Yardımsever ile ihtiyaç sahipleri arasında bir
nevi köprü görevi gördüklerini anlatan Codar,
“Biz böyle bir hayır işine vesile olmuş oluyoruz.
Hayırsever vatandaşlarımız bu konuda çok
duyarlı. Bu güne kadar çekmecemizde bu
kartımız eksilmedi. Hiçbir kimsenin yatağına
aç girmesini kesinlikle istemiyoruz. Böyle bir
çalışmayı 1 yıl öncesinden başlattık. Olumlu bir
şekilde götürüyoruz” dedi.
HER KÖYE HİZMET
“Çayıralan Belediyesi’nin sorumluluk alanı
ilçe merkezi ve Çokradan mahallesidir” diyen
Codar, “ Bunun haricinde diğer 23 mahallemize
hizmet özel idare ve kaymakamlık makamının
sorumluluk alanında. Bu yasal bir durum.
Ama biz diyoruz ki belediye olarak belediye
encümen üyelerimizle aldığımız bir karar.
Biz tüm köylerimize hizmet götürüyoruz.
Allah razı olsun bütün muhtarlarımızdan
ve bütün köylerimizde yaşayan
vatandaşlarımızdan. Bütün kepçelerimizle,
greyderlerimizle, kamyonlarımızla bu gibi
araçlarımızla hepsinin hizmetindeyiz. İşlerini
yapıyoruz.
Bir buçuk yıldır çalışmalarımızı bu şekilde
sürdürüyoruz. Bu makama geldik geleli tüm
muhtarlarımız bu makamı boş bırakmazlar
ziyaret ederler. Şimdiye kadar hep onlar
geliyordu. Bu sefer de biz gidelim dedik.
Akşamları tüm köy muhtarlarımızı ziyaret
ediyoruz. Hizmet alanında yanlarında
olduğumuzu tekrardan teyit ediyoruz. Tüm
köylerimize gidiyoruz. Bazı köylerimiz
vardır. Mesela mensubu olduğum partinin oy
potansiyeli çok çok aşağı seviyededir. Bu
boyutu bizi hiç ilgilendirmiyor. İhtiyaç hâsılsa
biz oraya hizmet götürmekle mükellefiz.
Köylerimizi ziyaret ediyoruz. Köy muhtarlarımız
da memnun kalıyor bu gidişattan. İlçe merkezi
köy ayırmadan tüm vatandaşlarımıza elimizden
gelen desteği, hizmeti yapmaya çalışıyoruz”
ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL

Boğazlıyan Belediyesi arsa
tahsis etti, imzalar atıldı

17 DÖNÜME MAYDANOZ

SERASI KURULACAK
Yozgat Valiliği’nde TKDK imza töreni
gerçekleştirildi. TKDK 9’uncu çağrı
döneminde 182 projenin 110’una imzalar
atıldı. Boğazlıyan Belediyesi tarafından tahsis
edilen arazide 17 dönümlük maydanoz serası
kurulacak. 4 milyon liraya yakın yatırım tutarı
bulunan projenin hibe tutarı ise 2 milyon 350
bin.
EN FAZLA HİBE ALAN İLLERDEN
Yozgat’ta şu ana kadar toplam 442
projeye 206 milyon hibe desteği sağlandı.
TKDK İl Koordinatörü Selim Türker, IPARD
hibelerinin 2011 yılından bu tarafa Yozgat’ta
yatırımcılara kullandırıldığını söyledi. Bu
hibelerde kadın gençlere pozitif ayrımcılık
uygulandığını söyledi. Türker, Yozgat’ın
da içinde bulunduğu 42 ilde bu hibelerin
kullandırıldığını belirterek, “Yozgat 42 il
içinde en fazla hibe ödenen 6. İldir” dedi.
2011 YILINDA BAŞLADI
Yozgat Valisi Ziya Polat ise, Yozgat’ta
2011 yılından bu tarafa 442 projeye 206,50
milyon liralık hibe sağlandığını anımsatarak,
“ Bu hibenin 163.40 Milyon TL’si ödendi,
43.10 Milyon TL’si de önümüzdeki dönemde
ödenecektir. Yozgat il genelinde bu
hibeler sayesinde 400.80 Milyon TL yatırım
yapılmıştır. Ayrıca bu yatırımların 5 yıl
boyunca sürekli takipleri yapılmaktadır.
Yozgat’a; 92 süt üretim çiftliği, 42 besi çiftliği,
3 kanatlı et üretim tesisi, 1 süt işleme tesisi, 3
süt toplama merkezi, 4 kırmızı et işleme tesisi,
225 bitkisel üretim, işleme ve pazarlama
projesi, 42 arıcılık projesi, 8 zanaatkârlık
ve katma değerli ürünler projesi, 17 kırsal
turizm tesisi, 1 su ürünleri üretim tesisi, 2
makine parkı, 2 yenilenebilir enerji tesisi,
kazandırılmıştır” şeklinde konuştu.
YOZGAT’A DAVET ETTİ
“Bugün burada imzalayacağımız proje
ise Hollanda’da yaşayan aslen Yozgatlı olan
bir yatırımcımıza aittir” diyen Polat, “Kendisi
Hollanda da seracılık üzerine çalışmaktadır.
Boğazlıyan Belediyesi tarafından tahsis
edilen arazide 17.472 m² topraklı maydanoz
serası kurmayı hedeflemektedir. Projenin
toplam yatırım tutarı 3.613.260,30-TL olup
verilecek hibe tutarı ise 2.348.619-TL
olarak gerçekleşecektir. Projenin hayata
geçmesi ile yılık 1.397.767 demet maydanoz
üretimi gerçekleşmesi düşünülmektedir.
Doğrudan 5 kişi, dolaylı olarak ise 10 kişi
istihdam edilecektir. Yozgat’ımıza hayırlı
olmasını ve örnek oluşturmasını diliyorum.
Yatırımcılarımızı tekraren Yozgat’a yatırıma
davet ediyorum” ifadelerine yer verdi. Eda
DEMİREL
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Anılarla Mazideki Yozgat-41

İSMAİL
CENAN
Abdullanın bostanın
olduğu yere su deposu inşaatına başladık.
Ben su motorundan
sorumluydum. İşçiler
su deposunu kazarak
derinleştiriyorlardı. Su
çoğaldığı zamanda ben
motorla bu suları dışarı
atıyordum. İtfaiye gelirse onu dolduruyordum. Wisconsin marka
bir su motorumuz
vardı. İple çalışıyordu.
Yarım teneke benzinle
bir gün çalışıyordu.
Bunun depoya atılan
kalın kirtişli bir hortumu ardı. Depodan tarafta klapesi vardı. Bu
tam kapanmazsa hava
yapar suyu çekmezdi.
Hava almaması için
motora takılan yerini çamurla sıvardım.
Bayağı eziyetli olurdu.
İtfaiyeyi 15 dakikada
doldururdu. Bir de karayolları bir su motoru

getirdi. Bu da dizel
Bosch marka kolla çalışıyor. Bu öbürüne göre
daha da kuvvetli idi.
İtfaiyeyi 9 dakikada
dolduruyordu. Karayolları da tanker kamyonla geliyor. Onu da ben
su ile dolduruyordum.
Bu şekilde günlerimiz
geçip gidiyordu.
Depoyu yeterince
derine indirdikten sonra dört tarafını taşlarla
örerek yükselttik. Üzerine tablo beton attık.
Depoya inmek için de
duvara demirden merdiven monte ettik.
Ben yine su deposunda çalışıyordum.
Gelen giden itfaiyecilere, karayollarının tankerlerine su dolduruyordum. Günlerim bu
şekilde geçiyordu.
Bir gün ev yıkan belediye işçileri kamyonla
geldi. İsmail motoru
çalıştır da bunlar bir
güzel yıkansınlar dedi
Hamdi abi. Üstleri başları toz kir içinde idi.
Bir güzel yıkandılar.
Bunların içinde Nail abi
diye biri vardı. Kendisine Kara Nail derlerdi.
Saf, temiz bir abimizdi.
Bu bütün üstünü çıkardı. Üstünde hiçbir

şey bırakmadı. Nail
Ağa ne yapıyon? Böyle olur mu diyorlardı.
Karışman benim işime
diyor. O yana bu yana
hoplayıp gezerek yıkanıyordu. Bir yandan da
türkü çağırıyordu. Herkesi güldürüyordu.
Bu şekilde yıkandılar, temizlendiler;
pantolonlarını, gömleklerini yıkadılar güneşe
serdiler. Hava sıcak
olduğu için hemen kurudu. Giyinip gittiler.
Bir gün yine su motorunun yanında duruyorum. İleriden bir
hışırtı geldi. Çok korktum. Hemen yüksek
bir tepeye çıktım. Çıkmamla birlikte bir sel
geldi. Su motoru selin
içinde kayboldu. Eğer
elimi çabuk tutmasaydım sel beni boğardı.
Böyle de bir tehlike
atlattım.
Ticaret Lisesinin 2
nci sınıfına geçmiştim.
Okul açıldı okuluma
başladım. Annemin
emekli maaş işi henüz
sonuçlanmamıştı. Annemle birlikte yün alıp
yatak yorgan yapıp
satıyorduk. Sağ olsun
tüccarlar bize veresiye
yün veriyorlardı. Ma-

ğazadan da veresiye
yatak, yorgan örtüsü
alıp geliyorduk. Binbir
emekle yünleri yıkayıp
çubukla çırpıp kabartıyorduk. Yorganlık
içinde Karacalar Köyü’nden Hayrettin amcadan kırpık yün alıyorduk. Salı pazarına
yatakları hazırlıyorduk.
Ticaret Lisesi Müdürü Zeki Kaya Gürol idi.
Odasına girdim. Durumumu anlattım. Sayın
hocam bana salı günleri pazara çıkmam için
izin ver dedim. O da
düşündü peki evladım,
salı günleri okula gelme dedi. Allah ondan
razı olsun. Çok iyi bir
insandı. Lisenin öğretmenleri olsa vermezler
okulu bırak okuma
derler. Git bir sanat
öğren derler.
Salı günü erkenden pazara yatakları
yorganları getirdim,
satıyorum. Okulumuzun müdürü Zeki Kaya
Gürol da beni uzaktan
fark ettirmeden takip
ediyordu. Baktı ki doğru söylüyorum. Bana
okulu bitirene kadar
salı günleri devamlı
izin verdi.
Okulun bütün öğ-

retmenleri beni çok
severdi. Ben de onları
mahcup etmemek için
çok çalışırdım. O zamanki öğretmenlerimiz
Erol Beşer, Erdoğan
Görpeli, Süleyman Aktoklu, Fevzi Saçlı meslek derslerine gelirdi.
Tokcan Atakan coğrafya, Bünyamin Şerefbaba ticari aritmetik,
Selma Aral İngilizce
derslerine gelirdi. Beni
de öğrencisi olarak
çok severdi. Sınıfta
en iyi İngilizceyi bilen
bendim. İngilizce öğretmenimiz Selma Aral
avukattı. Ek olarak da
bize İngilizce derslerine gelirdi. Bir gün tahtaya İngilizce olarak
bir cümle yazdı. Bunu
Türkçeye kim çevirecek dedi. Ben parmak
kaldırdım. Cümleyi
Türkçeye çevirdim.
Cümlenin Türkçesi
şöyleydi: “Aya ilk defa
çıkan astronot Neil
Luis Armstrong’dur.”
Öğretmenim Selma
Aral aferin sana İsmail, sana 10 veriyorum
dedi. Numaramı sordu.
111 dedim. O günden
sonra gel 111 git 111
dedi. Ne soru olursa
hepsine ben cevap

veriyordum. İngilizce
derslerinde cümleleri
hem İngilizce olarak
okuyordum hem de
arkasından Türkçeye
çeviriyordum. Öğretmenime mahcup olmamak için de çok çalışıyordum.
Beden eğitimi dersimize de mal bilgisi öğretmenimiz Fevzi Saçlı
gelirdi. Kendisi sert,
disiplinli bir öğretmenimizdi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’na
katılmayan öğrenci bu
dersten geçemez derdi.
Bir gün boş derste
sınıfımıza girdi. 19 Mayıs Bayramına girmeyen öğrencileri Eylül
imtihanına bırakıyordu.
Not verme sırası bana
geldi. İsmail sana kaç
verelim dedi. Hocam
siz bilirsiniz ne uygunsa onu verin dedim. O
da 7 versek yeter mi
dedi. Çok bile hocam
dedim. Öğretmenim
de ne mütevazi çocuk hadi 9 veriyorum
dedi. Bu öğretmenim
2017’de rahmetlik
oldu. Allah rahmet eylesin. Makamı cennet
olsun.
Bütün öğretmenle-

rimiz beni çok severdi.
Ben de onlara mahcup
olmamak için gayret
ederdim. Çok çalışırdım.
Daktilo dersimize
Enis Erdem Ece diye
bir öğretmenimiz gelirdi. Bu da beni çok
severdi. 10 parmak
daktilo yazardık. Dakikada 180 tuş yanlışsız
olarak yazardım. Şeref
panosuna ismimi yazardı. Daktilo ile halı,
kilim desenleri, çeşitli
resimler yapardık. Ayrıca öğretmenim bana
markette bir iş buldu.
Marketin muhasebesini
tutardım. Bana bütün
öğretmenlerimin büyük
faydaları oldu.
Bugünkü anlatacaklarım bundan ibaret
olup haftaya kaldığımız
yerden devam etmek
üzere yazımı Yozgat
Sürmelisi’nin bir mısrasıyla bitiriyorum.
Hepinize selamlar,
saygılar, sevgiler…
Serpili serpili yağan
kar m’ola
Salını salını gelen
yâr m’ola
Açsam yorganını
girsem koynuna
Acep yârim sefa
geldin der m’ola

Harun Lekesiz'in
Annesi Vefat Etti
Ak Parti Yozgat eski
il başkanlarından Eczacı
Harun Lekesiz’in muhterem
annesi Makbule Lekesiz
vefat etti.
Harun Lekesiz’in
annesinin vefatı
nedeniyle AK Parti Yozgat
Milletvekilleri Bekir
Bozdağ, Yusuf Başer, AK
Parti İl Başkanı Çelebi
Dursun ve Merkez İlçe

ŞAHiN’iN DESTEĞi SÜRÜYOR

Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, İmran Hafız Kız Kuran Kursunda
eğitim gören 51 hafızlık öğrencisi ve öğreticilerine çeşitli
hediyeler göndererek dağıtılmasına vesile oldu.
İmran Hafız Kız Kuran Kursunda 51 hafızlık öğrencisi ve
öğreticilerine hediyeler gönderdiğini ifade eden Şahin, Eğitim
gören 51 hafızlık öğrencisine ve öğreticilerine zikirmatik, dikiş
seti, ajanda, kalem, başörtüsü, şemsiye, manikür seti, duvar saati,
dezenfektan, kolonya ve maske dağıtımı yapıldığını söyledi.
Şahin, “Hafız olacak olan çocuklarımızın her zaman yanlarında
olduklarını bilmelerini isterim. Bu çocuklarımızın gözlerindeki ışık
beni çok mutlu ediyor. Onlar kitapların en güzeli Kur’an-ı Kerimi

öğreniyorlar. Eğitimlerini hafız olarak tamamlayıp vatanımıza ve
milletimize hayırlı evlatlar olacaklardır” diye konuştu.
Gönderilen hediyeleri teslim alan Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik de
“Bilal Bey tarafından İmran Hafız Kız Kuran Kursunda eğitim gören
51 hafızlık öğrencisi ve öğreticilerine çeşitli hediyeler gönderildi.
Bilal Bey her zaman olduğu gibi hafızlık okuyan öğrencilerin
yanında. Bizde İl Müftülüğü olarak Bilal Bey’in gönderdiği
hediyeleri İmran Hafız Kız Kuran Kursunda eğitim gören 51
hafızlık öğrencisi ve öğreticilerine teslim ettik. Öğrencilerimiz ve
öğreticilerimiz Bilal Beye teşekkür etti. Bende İl müftüsü olarak
kendisine teşekkür ediyorum” dedi. Eda DEMİREL

SAHiBiNDEN
SATILIK DAiRE

Camızlık
Damla Sitesi
C Blok No. 12
YOZGAT
İRTİBAT TEL:
05423427266

Başkanı Kürşat Kılıç ile
teşkilat temsilcileri taziye
mesajı yayınladı.
Merhume Makbule
Lekesiz, bu gün kılınan
cenaze namazının ardından
toprağa verilecek.
Merhume Makbule
Lekesiz’e Allah’tan rahmet,
kederli ailesi ve yakınlarına
başsağlığı diliyoruz.
Tarık YILMAZ

01 ARALIK 2020
01 ARALIK 2020
SALI
SALI

Gâzilik ve
şehitlik
yüce bir
mertebedir

HÜSEYİN
KOÇ
Allah yolunda
canını fedâ eden,
dînini, vatanını,
bayrağını, nâmusunu müdâfaa
ederken ölen, haksız yere öldürülen
Müslüman şehittir.
Böyle bir muhârebeye katılan ve
gazâdan sağ sâlim
dönen Müslüman
da gâzidir... Hükûmete karşı gelen
âsiler veya yol
kesici eşkıya tarafından öldürülenler
de şehittir. Gâzilik
ve şehitlik yüce
bir mertebedir.
Kur’ân-ı kerimde
şehitlik ve gazilik
için “İki güzellik, iki
iyilik” tabiri kullanılmaktadır. (Tevbe
52)
Şehit olmasa da,
cihada katılmanın,
gazi olmanın ve
onlara mal, para ve
yiyecekle yardımcı olmanın sevabı
büyüktür. Hadis-i
şeriflerde buyuruldu ki:
“Şehit, ölüm acısı duymaz, kabirde
üzülmez, kıyametin
dehşeti, hesap,
mizan, sırat onu
rahatsız etmez,
doğruca Cennete
gider.”
“Şehitler hariç,
Cennete giren hiç
kimse dünyaya geri
dönmek istemez.
Ancak şehit, kavuştuğu ikramlar
sebebiyle dünyaya
dönüp on kere şehit olmayı ister.”
“Bir kimse bir
gâzinin başını gölgelendirse, onu da
Allah kıyâmet günü
gölgelendirir.”
Şehit, kabir
azabından ve kıyamet korkusundan
emindir. Şehitlik, Allah katında
peygamberlikten
sonra en yüksek
mertebedir... Allah
yolunda ölenler
yani peygamberler

ve şehitler ölmez.
Bir âyet-i kerimede mealen, (Allah
yolunda öldürülenlere ölü demeyin.
Bilakis onlar diridir, ama siz bunun
şuurunda değilsiniz) buyuruluyor.
(Bekara 154)
Şehit olmak denince hemen, kılıç
darbesiyle veya
alnından kurşunlanarak ölmek anlaşılmasın. Cepheye
gidemeyenler üzülmesin ki, yatağında
ölen de şehit olabilir. Bir hadis-i şerif
meali şöyledir:
“Allahü teâlâdan, ihlâsla şehitlik
isteyen, yatağında
ölse de şehit olur.”
[Müslim]
Alnından kurşunla vurularak
ölse de, uçaktan
düşerek ölse de,
şehit acı duymaz.
Acı duymayınca
nasıl ölürse ölsün
fark eder mi hiç? O
hâlde şehit olarak
ölmek için dua etmeliyiz...
Müslüman bir
kimse, çok günahkâr olsa da; hatta büyük âlim ve
velî İbni Nüceym
hazretlerinin fetvasında bildirdiği
gibi, günah işlerken mazlum olarak
öldürülse de şehit
olur. Yani günahkâr olmak şehitliğe
mâni değildir.
İslam’ın beş
şartından sonra
ibadetlerin en üstünü cihaddır. Harpte
ölen şehidin, kul
haklarından başka
bütün günahları
affolur. Cihadda
ve hac yolunda
ve hudut boyunda
nöbette ölenlere,
kıyamete kadar, bu
ibadetlerin sevabı
devamlı verilir. Her
biri kıyamette yetmiş kişiye şefaat
eder. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
“Kıyamette Peygamberler, sonra
âlimler ve şehitler
şefaat eder.”
Allahü teala
cümlemizi şefaatlerine nail eylesin...

Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
Matematik Öğretmenliği bölümü öğrenci kimlik
kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. Bedriye ARSLAN

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

VEFAT & BAŞSAĞLIĞI
Ak Parti Yozgat eski il başkanlarından Eczacı Harun Lekesiz’in muhterem annesi

Makbule Lekesiz'in
vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım.
Merhumeye ALLAH’tan rahmet kederli ailesine ve yakınlarına
başsağlığı dilerim.

ZAFER ÖZIŞIK
GİMAT GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YOZGAT
VALİLİĞİ GENÇLİK VE SPOR İL
MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
YOZGAT ŞEHİR STADYUMU HURDA
KARŞILIĞI YIKIM VE MOLOZ NAKLİ İŞİ
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.
maddesine göre açık teklif usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır.
1-İdarenin
a) Adı: Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
b) Adresi: Karatepe Mah. Hoca Ahmet Yesevi
Cad. No:57 Yozgat Valiliği Kat 3 Yozgat
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
c) Telefon, faks numarası ve E-posta adresi:
3542128723 – 3542128721 - yozgat@gsb.
gov.tr
d) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi: yozgat.gsb.gov.tr
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: Yozgat Şehir Stadyumu Hurda
Karşılığı Yıkım Ve Moloz Nakli İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı: Mülkiyeti
Bakanlığımıza ait 1 Adet Şehir Stadyumunun
betonarme blokları, temeli, planda gösterilen
istinat duvarları, çelik konstrüksiyon çatısı
ve 4 adet aydınlatma direği, trafo ve
güç merkezinin hurda karşılığı yıkılarak,
molozların yasal moloz döküm alanına
taşınması işidir.
c) Yapılacağı/Teslim edileceği yer: Yozgat
Merkez Yeni Cami Mah. 1562 ada, 1 ve 3
nolu parseller
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin
imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
e) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 70
(yetmiş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Karatepe Mah. Hoca
Ahmet Yesevi Cad. No:57 Yozgat Valiliği
Zemin Kat Konferans Salonu
b) Tarihi ve saati: 14.12.2020-13.30
c) Son teklif verme tarih, saat, adresi:
14/12/2020-13:30- Karatepe Mah. Hoca
Ahmet Yesevi Cad. No:57 Yozgat Valiliği Kat
3 Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
4- İhale Muhammen Bedelleri, Geçici
Teminat, Kesin Teminat Ve Ek Teminata
İlişkin Esaslar
a) Yıkım ve Moloz Nakli Bedeli: 535.545,57
TL
b) Hurda Bedeli : 965.403,55 TL
c) Muhammen Bedel: 429.857,98 TL
d) Geçici Teminat: 12.895,74 TL (Nakit
olması halinde Yozgat Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü Ziraat Bankası Bozok Şubesi TR
7000 0100 2665 8825 1522 5001 Iban nolu
hesaba)
e) Kesin Teminat: İhale üzerine kalan
yükleniciden teklif edilen bedel üzerinden %6
oranında sözleşme öncesi alınır.
f) Ek Kesin Teminat: İhale üzerine kalan
yükleniciden 400.000,00 TL sözleşme öncesi
alınır.
İsteklilerin ilk teklifi sözlü olarak alındıktan
sonra Muhammen bedel üzerinden açık
artırma suretiyle sözlü teklif verilecektir. Sözlü
olarak verilen teklifler teklif eden tarafından
imzalanacaktır. Minimum artış pey tutarı
5.000,00 TL’dir.
5-İhaleye Katılabilme Şartları
5-1) Gerçek Kişiler için gerekli belgeler;
a) Nüfus cüzdan fotokopisi
b) İkametgâh belgesi.
c) İmza Beyannamesi. ( Noter Onaylı veya
Müdürlüğümüze aslı gösterilerek aslı gibidir
yapılmış)
d) Şartname bedelinin ödendiğine dair
makbuz.
e) Geçici teminat mektubu veya geçici
teminatın nakit yatırıldığına dair dekont.
f) Vergi Borcu yazısı (İhale günü itibarıyla son
15 gün içinde alınmış)
g) SGK Borcu yazısı (İhalenin yapıldığı ay
içerisinde alınmış)
h) İmzalı idari şartname belgesi ile İş Yeri
Görme Belgesi
i) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu
ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge.
j) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak
ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza
beyannamesi
k) Gerçek kişi olması halinde kendinin
ve vekili varsa vekilinin de adli sicil kaydı
olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden
sonra alınmış)
l) 300.000,00 TL’den az olmamak üzere
ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek
sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren
belge.
5-2) Tüzel Kişiler İçin Gerekli Belgeler;
a) Ticaret sicil gazetesi. ( Aslı veya
Müdürlüğümüze aslı gösterilerek aslı gibidir
yapılmış)
b) İmza Beyannamesi. ( Noter Onaylı veya
Müdürlüğümüze aslı gösterilerek aslı gibidir
yapılmış)
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve
Sanatkârlar Odası veya
İlgili Meslek Odası Belgesi. (İlk ilan veya ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,)
d) Şartname bedelinin ödendiğine dair
makbuz.
e) Geçici teminat mektubu veya geçici
teminatın nakit yatırıldığına dair dekont
f) Vergi Borcu yazısı (İhale günü itibarıyla son
15 gün içinde alınmış)
g) SGK Borcu yazısı (İhalenin yapıldığı ay
içerisinde alınmış)
h) İmzalı idari şartname belgesi ile İş Yeri
Görme Belgesi
i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren
İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
(Noter Onaylı)
j) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak
ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile
vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza
beyannamesi
k) Tüzel kişiliği temsile haiz imza yetkisine
sahip kişi ya da kişilerin ve vekili varsa
vekilinin de adli sicil kaydı olmadığına dair
belgeleri (ihale ilan tarihinden sonra alınmış)
l) 300.000,00 TL’den az olmamak üzere
ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek
sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren
belge.
6-İhaleye Katılamayacak Olanlar
a) İhaleye katılma Şartlarındaki istenilen
belgeleri eksik, onaysız veya uygun olmayan
şekilde getirenler.
b) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734
sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı
olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye
katılamaz.
c) İhaleye yabancı istekli katılamaz.
d) Konsorsiyum olarak ihaleye teklif
verilemez.
e) SGK ve Vergi Limit üstü borcu olanlar
ihaleye katılamaz.
7-Diğer Hususlar
a) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale
tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim
günüdür.
b) İş ile ilgili oluşacak her türlü vergi
(KDV, sözleşme damga vergisi, karar
pulu ve oluşabilecek diğer vergiler
Yüklenici tarafından ödenecektir. Yozgat
Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nün
Müdürlüğümüze yazmış olduğu 13.11.2020
tarih ve E.14551 sayılı Özelgeye istinaden
Yıkım ve Moloz Nakli Bedeli üzerinden %18
KDV hesaplanacak olup hesaplanan tutar
(96.398,21TL) yüklenici tarafından sözleşme
öncesi diğer vergi tutarlarıyla birlikte
Müdürlüğümüze ayrıca ödenecektir.
c) İhtilafların çözüm yeri: Yozgat Mahkemeleri
ve İcra daireleridir.
d) İhale dokümanı, idarenin adresinde
görülebilir. İhale Dokümanı Yozgat Gençlik
ve Spor İl Müdürlüğü Ziraat Bankası
Bozok Şubesi TR 3200 0100 2665 8825
1522 5006 Iban nolu hesaba 1.000 TL
(BinTürklirası) yatırılarak idarenin adresinden
temin edilebilir. İhaleye katılmak için ihale
dokümanının satın alınması zorunludur.
e) İlanda yer almayan hususlar için İdari ile
Teknik Şartnamesinde belirtilen hükümler ve
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri
geçerlidir.
f) İdare uygun fiyat tespitinde ve ihaleyi yapıp
yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.
ILN01267848

ÇAMLIK GAZETESİNE
ABONE OLMAK
İÇİN ARAYIN
0354 217 02 66

Herkes için sinema projesi..

Bakan Süleyman Soylu

tarafından onaylandı
Yozgat şehir merkezinde çalışmalarını
sürdüren Sinema Okuryazarları Derneği’nin,
“Herkes İçin Sinema” adlı projesi İçişleri Bakanı
Süleyman Soyu tarafından onaylandı.
Yozgat’ta Sevgi Evleri’nde konaklayan
yaşları 12 – 17 arasında değişen 25 çocuğa
medya ve dijital oyunların zararlı etkileri
konusunda bilgi vermeyi amaçlayan proje,
katılımcılara film ve belgesel çekme konusunda
da eğitim imkanı sunacak. 5 ay sürecek
projede, uygulamalı senaryo yazarlığı,
kamera ve drone kullanımı gibi eğitimler
de verilecek. Eğitimler sonucunda projeye
dahil olan 25 katılımcının filmlerinden bir
gala gecesi düzenlenecek. Törende
filmler ve proje aşamalarından
çekilen görüntüler izleyici ile
buluşacak. Yozgat Valiliği, Yozgat
Bozok Üniversitesi, Yozgat, Aile
Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü’nün paydaşlığında
gerçekleşen proje için Sinema
Okuryazarları Derneği Başkanı
Öğr. Gör. Batuhan Kalaycı, “Proje
üzerinde uzun süre çalıştık.
Özellikle Yozgat’ta Sevgi
Evleri’nde konaklayan
çocuklarımıza medyanın
zararlı etkileri hakkında
bilgi vermek, onları son
derece bilindik bir alana
yönlendirmek ve meslek
kazandırmak projenin
öncelikli amaçları
arasında.
Herkes İçin Sinema
adlı çalışmamızı her
Batuhan KALYAYCI
zaman destekleyen ve

sürecin her aşamasında yanımızda olan Yozgat
Valimiz Sayın Ziya Polat Bey’e de özellikle
çok teşekkür ederim. Zira projemiz sayın
valimizin desteği ve yönlendirmesi ile daha da
olgunlaştı ve umarım meyvelerini de yakında
toplayacağız” dedi.
Kalaycı ayrıca “Üniversite ve resmi
kurumlar ile yerel halkın bir proje üzerinde
buluşması, çalışmanın her yönden önemli
kazanımlarının olması göz önünde
bulundurulduğunda mensubu olduğum Yozgat
Bozok Üniversitesi’ne ve rektörümüz Sn. Ahmet
Karadağ hocamıza da destekleri için çok
teşekkür ederim. Projede üniversitemiz Sosyal
Bilimler Myo, Radyo Televizyon Programı
öğrencileri de Sevgi Evleri’nden seçilen
çocuklara eğitmenlik ve danışmanlık hizmeti
verecek. Her yönden olumlu etkileri olacak
proje için çalışmalara başladık.
Süreç içerisinde ve projenin geliştirilerek
doğru yönetilmesinde her daim destek veren
Yozgat İl Dernekler Müdürü Sn. Hakkı Yurtlu
Bey’e de teşekkürü bir borç bilirim.” şeklinde
konuştu. Herkes İçin Sinema adlı projenin
ilk ayağı olan eğitimler kapsamında
Yozgat’a, Marmara Üniversitesi
Öğretim üyesi Doç Dr. Ali Murat
Kırık, Karabük Üniversitesi
Öğretim Üyesi Dr. Burak
Türten, Kırıkkale üniversitesi
Öğretim Üyesi Dr. Dilek Ulusal,
Sinema Yazarı ve eleştirmeni
Suat Köçer gibi birçok isim
de katılacak. Alanında
ünlü birçok yönetmen ve
senarist de projeye çevrimiçi
katılarak destek verecek.
Tarık YILMAZ

Bozok'lu Hayvan Hakları
Savunucuları Bartın’da

Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri
Bartın'da gerçekleştirilen hayvan haklarının
korunması programına katıldı.
Bartın Hayvan Hakları Topluluğu tarafından
yürütülen, Zift Hayat Boyu Öğrenme ve Eğitim
Derneği tarafından desteklenen gençlik
değişimi projesine Bozok Üniversitesi Radyo ve
Televizyon programı programcılığı bölümünden
Zeliha Aydın, Nuray Doğru ve Ahmet Furkan
Yıldırım katıldı.
5 Farklı ülkeden gelen toplam 48 genç,
hayvan haklarının korunması ve Erasmus
Plus Programı konusunda gençlerin
bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla Bartın’da
bir araya geldiler.
Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Portekiz ve
Çekya’dan gelen toplam 48 genç katılımcının
bulunduğu ‘Moda Mı Cinayet Mi?’ isimli proje
Bartın’da gerçekleştirildi.
Erasmus Plus Programı kapsamında Hayvan
haklarının korunması ile ilgili gerçekleştirilen
projeye Yozgat Bozok Üniversitesi Radyo

Televizyon Programcılığı bölümünden 3 öğrenci
katıldı.
15 Kasım’da başlayan ve 21 Kasım’da sona
eren projenin yasal temsilcileri Meliha Sinem
Saymaz ve proje liderleri Nuri Bilirgen ve Andreia
Teixeira tarafından yürütülen ve desteklenen
projede geçler aynı zamanda birbirlerinin
kültürlerini de yakından tanıma ve dillerini
öğrenme şansı elde ettiler.
Bartın'da hayvan haklarının koruması
konusunda farklılık yaratmayı amaçlayan gençler,
bir haftalık proje kapsamında hayvanların
denek olarak kullanılması, deri ve kürkleri için
öldürülmeleri hakkında hayvanların haklarının
korunması için çeşitli grup çalışmaları,
araştırmalar, sunumlar, münazaralar, afiş ve
kültür çalışmaları gerçekleştirdiler.
Hazırladıkları afiş ve broşürleri Bartın halkının
hem hayvan haklarının korunması hem de
Erasmus Plus Gençlik Projeleri konusunda bilgi
edinmelerini sağladılar.
Eda DEMİREL
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Kral Kızı’nı sordu
Yozgat Ülkü Ocakları bu
hafta Akdağmadeni'nde
Ülkü Ocakları Yozgat İl başkanlığı her 15
günde farklı bir ilçede düzenledikleri istişare
toplantısını bu hafta Akdağmadeni’nde yaptı.
Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı İrfan Şahbaz
yaptığı açıklamada;
“Bu haftaki İlçe İstişare Toplantımızı
Akdağmadeni İlçe Ocak Başkanlığımızda
yaptık. Ülküdaşlarımızla sohbet etme imkanı
hazırlayan ve bizleri misafir eden Akdağmadeni
İlçe Ocak Başkanımıza ve Değerli Yönetimine
teşekkür ederiz” dedi.
Ülkü Ocakları Akdağmadeni İlçe Başkanı
Ömer Ekinci yaptığı açıklamada da; “Bugün

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef,
Sarıkaya’da bulunan Roma Hamamı’nın
Yozgat için önemli bir varlık olduğunu
belirterek, bir an önce turizme kazandırılması
gerektiğini söyledi.
Sedef, bu kapsamda Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a soru önergesi
sundu. Sedef’in soru önergesinde şu ifadeler
yer aldı;
“Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi Tarafından
2014 yılında başlatılan kamulaştırma işlemleri
sonucu yapılan kurtarma kazıları ile gün
yüzüne çıkan, dünyanın en eski termal tedavi
merkezi kabul edilen, yaklaşık 2000 yıllık bir
tarihe sahip olan Yozgat Sarıkaya Antik Roma
Hamamı yapıldığı tarihten itibaren içerisinde
doğal olarak çıkan termal suyu ile dünyada
bir benzeri bulunmamaktadır.
UNESCO dünya mirası geçici listesine
alınarak tüm dünyanın dikkatini çekmiştir.

Akdağmadeni Ülkü Ocakları Olarak her 15
günde bir farklı İlçemizde yapmış olduğum uz
İstişare toplantımıza ev sahipliği yaptık.
İstişare toplantımıza teşrif eden İl
Ocak Başkanımız İrfan Şahbaz’a Başkan
Yardımcılarımız Fatih Akgül, Mustafa Yıldız’a
Sorgun Ocak yöneticilerimize, Boğazlıyan
Ocak Başkanımız Emre Korkmaz ve Yönetimine,
Yerköy Ocak Başkanımız Yusuf Gül’e, Teşkilatım
ve Akdağmadeni Ülkü Ocakları Adına Teşekkür
ederim.
Var Olsun Ülkü Ocakları, Var Olsun Teşkilat”
diye söyledi. Tarık YILMAZ

VEFAT & BAŞSAĞLIĞI
Sarıkayalı iş insanı Osman Doğan’ın muhterem annesi

Gülkız Doğan'ın

vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye
ALLAH’tan rahmet kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim.

ZAFER ÖZIŞIK
GİMAT GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Antik Roma Hamamı kazı alanında, yaklaşık
iki yıldır herhangi çalışma yapılmadığı, 2019
yılında da Yozgat Valiliği İl Özel İdaresinin
yetkisini Kültür ve Turizm Bakanlığına
devrettiği ifade edilmektedir.
MHP Yozgat Milletvekili Ethem
Sedef'in verdiği soru önergesi ise şöyle:
"Bakanlığınızca Yozgat Sarıkaya Antik
Roma Hamamı kazı alanında kurtarma kazı
çalışmaları devam edecek midir? Yozgat
Sarıkaya Antik Roma Hamamı kazı alanı
genişletilecek midir? Şu ana kadar yapılan
çalışmalar neticesinde ortaya çıkarılan
eserler Ören Yeri kapsamına alınıp turizme
açılacak mıdır? Bölgede acil ihtiyaç duyulan
çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmaları için
planlama ve projelendirme yapılmakta mıdır?
Projelendirme mevcut ise bunun ne zaman
hayata geçirilmesi planlanmaktadır?” Eda
DEMİREL
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hurda ve moloz nakli ihalesine çıktı

YIKIM İHALESİ!
Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü, Yozgat Bozok
Şehir Stadyumun için hurda
karşılığı yıkım ve moloz nakli
işi ihalesine çıktı.
İhale ilanında yapılacak
olan iş ile ilgili, “Mülkiyeti
Bakanlığımıza ait 1 Adet Şehir
Stadyumunun betonarme
blokları, temeli, planda
gösterilen istinat duvarları,
çelik konstrüksiyon çatısı
ve 4 adet aydınlatma direği,
trafo ve güç merkezinin hurda
karşılığı yıkılarak, molozların
yasal moloz döküm alanına
taşınması işidir” tanımı yapıldı.
İHALE 14 ARALIKTA
Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü tarafından
yayınlanan ihale ilanında
Bozok Şehir Stadyumunun
hurda karşılığı yıkım ve moloz
nakli işi ihale tarihi de yer aldı.
Yozgat Bozok Şehir
Stadyumunun hurda karşılığı

yıkım ve moloz nakli işi ihalesi
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
idari binasında 14 Aralık
Pazartesi günü yapılacak.
70 GÜNDE
TAMAMLANACAK
Yozgat Bozok Şehir
Stadyumu hurda karşılığı
yıkım ve moloz nakli ihalesi
sonrasında ihaleyi alan firmaya
yer teslimi yapılacak. İlgili
firma şehir stadyumunda hurda
yıkımı ve moloz nakli işini 70
gün içinde tamamlayacak.
MALİYETİ DE
BELİRLENDİ
Öte yandan Yozgat Bozok
Şehir Stadyumu Hurda karşılığı
yıkım ve moloz nakli ihalesinin
maliyeti de belli oldu. Gençlik
ve Spor İl Müdürlüğü çıktığı
ihale de işin hurda maliyeti
olarak 965 bin lira belirlerken,
moloz yıkımı için ise 565 bin
lira fiyat belirledi.
Murat KARATEKİN

Ziya İstek

sakatlandı
Yozgatspor 1959 FK’nın
başarılı oyuncusu Ziya İstek
sakatlandı.
İstek, Ağrı 1970 spor
maçında arka adalesinde
çekme olduğu için ikinci
yarıda oyundan çıkmak
zorunda kaldı.
Ziya İstek’in durumu
bugün yapılacak olan
kontroller sonrasında

belli olacak. Tecrübeli
oyuncunun Çengelköyspor
maçında oynayıp,
oynamayacağı ise yapılacak
olan kontroller sonrasında
belli olacak. Bizde Yozgat
Çamlık Gazetesi olarak
başarılı oyuncu Ziya İstek’e
geçmiş olsun dileklerimizi
iletiyoruz. Murat
KARATEKİN

Yozgatspor ara vermedi
Misli.com 3. Lig ikinci grupta
mücadele eden temsilcimiz
Yozgatspor 1959 FK, ligin 12’inci
haftasında konuk edeceği
Çengelköyspor maçının
hazırlıklarına ara vermeden
başladı. Kırmız-siyahlı takım
İstanbul ekibi ile yapacağı
maçın hazırlıklarına dün kendi
tesislerinde başladı.
Yozgatspor 1959 FK’nın dünkü
antrenmanında sakatlığı süren
Metin İlhan yer almazken, takım
tam kadro çalıştı. Yozgatspor
1959 FK, Çengelköyspor maçı

2 Aralık Çarşamba günü saat
13:00’da oynanacak.
6 HAFTADIR
KAZANAMIYOR
Yozgatspor 1959 FK, ligde
altı haftadır maç kazanamıyor.
Kırmızı-siyahlı takım bu sezon
en ilk ve tek galibiyetini kendi
evinde konuk ettiği Mardin
Başakşehirspor’u 2-1 mağlup
ederek almıştı. Yozgatspor 1959
FK, geride kalan 11 haftada bir
galibiyet, 4 beraberlik ve 6 da
mağlubiyet aldı.
Murat KARATEKİN

