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Büyük Ankete Siz de Katılın!

YOZGAT’TA EKMEĞE ZAM GÜNDEMDE. SIZCE EKMEĞIMIZ ZAMLANMALI MI,
YA DA BELEDIYELER HALK EKMEK ÜRETMELI MI?

YOZGAT

ENGELLER

KALKACAK
Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürü Abdullah Neşeli, 3 Aralık Dünya
Engelliler günü dolayısıyla Yozgat’ta
yayın yapan yerel ve ulusal gazete
temsilcileri ile bir araya geldi. Neşeli,
engelli vatandaşların ve ailelerinin
sorunlarına dikkat çekilmesi, engelli
bireyler için yapılması gerekenlerin
gündeme getirilmesi ve çözüm yolları
bulunması açısından önemli bir gün olarak
değerlendirildiğini söyledi. >>> 2'DE

KISA HAZIR

ZİYA
POLAT

CELAL
KÖSE

Yozgat’ta kış tedbirleri toplantısı yapıldı. Toplantının ilk bölümünde Karayolları
6. Bölge Müdürü Erhan Özkaya ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ali Fuat
Fidan, kış aylarında yapılacak çalışmalar hakkında slayt eşliğinde bilgi verdi.

Her yıl yapıyouz

Yozgat Valisi Ziya Polat, kış tedbirleri
toplantısını her yıl olduğu gibi bu yıl da
yaptıklarını belirterek, “Kış mevsimi tedbirlerin
toplantısını geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da
yapıyoruz. Başkanımızın dediği gibi inşallah
bereketli bir kış geçiririz. Bol kar yağışlı bir
mevsim geçiririz. Devletimizin tüm kurum ve
kuruluşları olarak sıkıntımız yok. Karayollarımız,
Özel idaremiz, belediyelerimiz olarak hazırız.
Milletimizin hizmetine gerek duyan hangi kurum
olursa olsun onu sahaya sürmeye niyetliyiz”
dedi.

iMZALAR ATILDI
Yozgat Bozok
Üniversitesi
ile Pakistan’ın
Government College
Üniversitesi Lahore
(GCU) arasında
karşılıklı
işbirliğine
dayalı
mutabakat
zaptı
imzalandı.
6'DA

BAY ÇAMLIK

Biz hazırız

Belediye Başkanı Celal Köse, “İnşallah kar
yağar da biz de o karı temizleriz. Dört gözle de karı
bekliyoruz. Malum son yıllarda daha doğrusu kuzey
yarımkürede olan özellikle İç Anadolu bölgesindeki
kuraklık bizi etkiledi. Özellikle bu pandemi
döneminde suyun ne kadar önemli olduğun bir kez
daha belediye olarak acısını çektik” dedi.

“MAĞDURiYET GiDERiLMELi”

Muhtarları
yabana atmayın!

ALİ
KEVEN

Üyesi de olan Keven,
daha önce verdiği staj
sigortası hakkındaki
kanun teklifinin 14 Mayıs
2019 tarihinde AKP ve
MHP grubu tarafından
hızla reddedildiğini de
hatırlatarak staj sigortasının
emekliliğe esas olmasını
ve mağdurlara borçlanma
hakkı verilmesini talep etti.
>>>> 7. SAYFADA

ÇATILARI UÇURDU
Yozgat’ta etkili olan rüzgar, eski
Şifa Hastanesi civarında bir şantiyenin
çatısını uçurdu. Uçan çatı yolda seyir
halindeki bir aracın üzerine devrildi.
Araçta mahsur kalan sürücü
yara almazken, Yozgat Belediyesi
İtfaiye ekipleri tarafından kurtarma
çalışmalarının devam ettirildiği
öğrenildi.
>>> 3. SAYFADA

YARI FiNAL iÇiN MÜCADELE EDECEKLER
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Yozgatlı Dernekler
Federasyonu’nun Arslan
Taşkın ve İsmail Altunok
Anısına düzenlediği
futbol turnuvasını
sürüyor. Mamak
Turözü Stadyumunda
düzenlenen turnuvada
ilk 8’e kalan takımlar
belli oldu. >> 8'DE

E

Susuzluk yaktı kavurdu köyleri. Kuraklık
var kuraklık… Su vardı da biz mi çıkardık
diye bilirsiniz gardaşım. Haklı mısınız sonuna kadar.
Amma velakin haklı olmak yeter sebep
mi, mazeret mi?
Bizim köyde yılların Çopur Osman’ını
geçenlerde homurdanırken gördüm. La derdin ne demeye kalmadı ki aldı verdi, yağdan başladı undan çıktı, mazottan başladı
gübrede soluklanmadı.
Geri döndü Allah devlete zeval vermesin soğukluğunu düşürdü gönlüne. Ama
bizim köyün muhtarı var ya, işte asıl siz
onu dinleyin. Tüm bunların üstüne bir de
kuraklık eklenince adam susuz topraklar
gibi kurumuş kuvan olmuş.
Benden söylemesi bizim muhtardan
başlayın, tüm muhtarları dinleyin derim.

Cumhuriyet Halk Partisi
Yozgat Milletvekili Ali
Keven, meslek lisesi ve
çıraklık eğitiminde yapılan
staj dönemi sigortalarının
emeklilik ve malullük
primleri kapsamında
olması yönünde bir
çağrı yaptı. Keven,
Milli Eğitim, Kültür,
Gençlik ve Spor
Komisyonu

YOZGAT’TA AŞIRI RÜZGAR

GÜNCEL
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Körüklü Olmak Bir Ayrıcalık Olsa Gerek !

AHMET
SARGIN
Körük, Yozgat’ın
Akdağmadeni ilçesine bağl, buram buram kültür- sanat
kokan tipik bir Anadolu köyü.
Gel gör ki: her zaman her yerde köyü
görmek yahut köyle
ilgili şiire, görsele ve
yazılı metine rastlamak mümkün.

Çünkü köyün bir
araştırmacı, şair, yazar aydını var?
Hani günümüz
hastalığı ya, teknoloj bağımlısıyız, internette dolaşırken
“Şiirlerle medhedilen tipik bir Anadolu
köyü “ Körük” yazısı
ve videosuna takıldı
gözüm. Merak bu ya,
tanıtım videosunu izledim. Gıpta etmedim
değil doğrusu, içimde
bir eziklik oldu:
Ben de doğup büyüdüğüm köyümü bir
kitapta toplayamadım
diye...
Tabi ki: “Körük
Köyü” deyince köyle
özdeşleşen Araştır-

macı yazar, Hakkı
Yurtlu’yu hatırlamamak mümkün mü?
Şair ve yazar Hakkı
Yurtlu, doğup büyüdüğü köyünü 1999
yılında “ Dünden Bugüne Körük Köyü”
adıyla kütüphanelerde yerini alan kitapla
tanıtmıştı!..
Umarız ki her köy
kitap halinde tanıtılsın. Maalesef zor iş,
çileli, zahmetli, elbette bilgi ve zaman
isteyen bir çalışma.
Neyse dönelim konumuza ve youtube
kanalındaki tanıtıma:
“Erdoğan Budak’ın”
kanalında rastladığım
“Körük Köyü” tanıtımı

beni oldukça etkiledi...
Gerçekten de sloganda olduğu gibi
“Şiirlerle Medhedilen bir köy”.. ve bu
köye vefa cinsinden
duyulan özlem ve
hasret.
O denli hasret ve
özlem var ki !...
Ancak böyle güzel
anlatılabilir.
Uzaktan gelirim
pek çok özledim
Niceden beridir
yolu gözledim
Öpeceğim yeri,
böyle sözledim
Körüğün Yarma’da
dur otobüsçü!...
Dizesine ne kadar güzel işlemiş

şair dostumuz Hakkı
Yurtlu köyünü. Yıllar
öncesinde hazırladığı
kitapta köyünü ilmik
ilmik tanıtan araştırmacı yazar Hakkı
Yurtlu, her mevkiini,
dağını taşını, yolunu
belini ihmal etmeyerek şiirlere aktarmış.
Ne diyelim; Körük de
şanslı, Körük Köylüleri de!….
Yorumlara göz attım hepsi haklı, övgüyle bahsetmişler…
Bir köy ancak bu
kadar güzel tanıtılabilir.
Bu denli bilgi ve
şiirlerle beslenebilir…
Görsel o kadar
muazzam ki dört bir

yanı ekrana taşınmış!..
Hasret, özlem ve
vefa dolu bir belgesel. Göçü anlatan
dizler duygusallığı
zirveye taşımış…
Onlar şimdi mekan tuttu Sekaköy’ü,
Kuştepe’yi,
Karargah kurdular
Başkentte,
Duyun ha dostlar
duyun
Göç ne hale getirdi bizim köyü..
Göç olgusu da işlenerek, büyükşehirlere göç edip yollara
düşenlerin hikayesini
de anlatmış yazarımız Hakkı Yurtlu.
Körük Köyü do-

ğumlu olmak, Körük
Deresi’nde nevruz
toplamak, Körük
Özü’nde balık tutmak….
Elbette unutulacak bir duygu olmasa
gerek, köy sakinleri
için.
Birer hatıra saklı,
onca anılar yüklü!..
Kalemine, sözüne,
özüne gönlüne sağlık koca yürekli şair,
yazar Körüklü Hakkı
Yurtlu kardeşim!…
Kendi tabiri ve
mahlasıyla şair “Kul
Hakkı”…
Evet haklısın:
Körük Köylü olmak bir ayrıcalık olsa
gerek !....

YOZGAT'TA ENGELLER
KALKACAK

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürü Abdullah Neşeli, 3 Aralık Dünya
Engelliler günü dolayısıyla Yozgat’ta yayın
yapan yerel ve ulusal gazete temsilcileri ile
bir araya geldi.
Neşeli, engelli vatandaşların ve
ailelerinin sorunlarına dikkat çekilmesi,
engelli bireyler için yapılması gerekenlerin
gündeme getirilmesi ve çözüm yolları
bulunması açısından önemli bir gün olarak
değerlendirildiğini söyledi.
ZORLUK YAŞIYORLAR
İl Müdürü Neşeli yaptığı açıklamada;
“Yozgat nüfusunun yüzde 10,79’u engelli
olarak temel aktivitelerde sürekli zorluk
yaşamaktadır. 2021 Yılı içerisinde 3350 kişi
engelli sağlık kurul raporu için başvuruda
bulunmuştur.
İl Müdürlüğü olarak toplumun
dezavantajlı bireyleri için gerçekleştirdiği
tüm çalışmalarda, toplumun bütününü
kucaklayan; engelli vatandaşlarımızın
toplumsal hayata tam katılımlarını
sağlamak, ayrımcılığa maruz kalmayan,
fırsat eşitliğinden yararlanan, haklarını
kullanabilen kişiler olmalarına imkan
tanımak için yoğun çaba sarf etmektedir"
dedi.
280 PERSONEL HİZMET VERİYOR
Neşeli, bakıma muhtaç vatandaşlara 280
personelle hizmet verildiğini belirterek,
" Bakıma ihtiyaç duyan engellilere 18 yaş
üstü 3 kuruluşumuzla 594 kapasite 280
personel ile ruhsal, bedensel ve zihinsel
engelliye bakım ve rehabilitasyon hizmeti
verilmektedir.
Bakanlığımız tarafından kurum bakımı
hizmeti yanında 2007 yılından itibaren
evde bakım hizmeti desteği verilmekte
ve bu güne kadar ilimizde ailesi yanında
bakılan 3646 engelliye evde bakım hizmetini
sunarken, 2021 yılında 62 milyon ödeme
yapılmıştır.2008 yılından bu güne kadar
ise 500 milyon ödeme yaparak engellilere
destek olmayı amaç edinmiştir" şeklinde
konuştu.
ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ
Yozgat'ta engelli vatandaşların yaşadığı

sıkıntıların çözüme kavuşması için
çalıştıklarını kaydeden Neşeli, "Ayrıca
2017 yılında engellilerin toplumsal yaşama
tam ve eşit katılımını sağlamak, kamu ve
özel sektör alanlarında erişilebilirliğin
hayata geçirilmesi ve yapılı çevrenin
engelsiz hale getirilmesi amacıyla resmi
ve özel kurumlara erişilebilirlik raporu
düzenlenmiştir.
Bizler bu çalışmalar ile Valiliğimiz
Yerel Yönetimler ve sivil toplum örgütleri
tarafından uygulamaya konulacak
projeler ile ’Yozgat’ta engelleri kaldırmayı
amaçlamaktayız" diye konuştu.
SOSYAL HAYATA
KATILMALARI SAĞLANDI
Neşeli, açıklamasının devamında,
" İl Müdürlüğümüz engelliye tanınan
hakların kullanımını ayrıca takip ederek
2021 yılında 267 toplamda 5008 kişiye
engelli kartı düzenlemiş ve ücretsiz veya
indirimli seyahat kartları yönetmelik
gereği engellilerin şehir içi toplu taşım
araçlarından ücretsiz faydalanmalarına
olanak sağlayarak sosyal hayatın içinde
olmalarına imkan sağlamıştır.
Bu kapsamda Ücretsiz Seyahat
Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği
Ödemesine İlişkin Usul Ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik gereği İlimizde engelli
kart sahiplerine şehir içi ulaşım sağlayan
Sorgun ve Yozgat’ta şehir içi ulaşımındaki
75 toplu taşıma araçları için aylık 800 TL.
2015 yılı Nisan ayından beri ise 603 bin TL
ödeme yaparak bu hizmeti sunanlara destek
olmuştur.
Ayrıca Bakanlığımızca 1235 kişiye 2022
Sayılı Kanun kapsında engelli aylığı, 1163
kişiye elektrik kullanım desteği verilmiştir”
İfadelerini kullandı.İHA

"ÖĞRENCiLERiMiZ iSTEDi,
BiZ GERÇEKLEŞTiRiYORUZ"
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, kentin
geleceğine yönelik çalışmalara devam ettiklerini
söyledi. Başkan Köse, üniversite öğrencilerinin
fikir ve isteklerine önem verdiklerini
kaydeden Köse, “Öğrencilerimiz istedi, biz
gerçekleştiriyoruz.
Kınalı Hasan Kız Öğrenci Yurdu önünden
başlattığımız yeni ulaşım güzergahı ve
bulvar projemiz kapsamında asfalt serim
çalışmalarımız başladı. Öğrencilerimizin
ulaşımını kolaylaştırarak, şehrimize değer
katmayı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.
Başkan Köse, bundan sonraki süreçte de yol
ve bulvar çalışmalarına devam edeceklerini
kaydetti. Eda DEMİREL
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SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK
SAYFA SEKRETERİ

Kadir
GÖRGÜLÜ
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SORUMLU YAZI
İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

MUHABİRLER

Murat
KARATEKİN
(İnternet Editörü)

Eda DEMİREL

YAYIN TÜRÜ: Yerel Süreli Yayın
Yozgat Çamlık
Gazetesi
Basın Konseyi
üyesidir.

Gazetemiz basın
meslek ilkelerine
uymaya söz vermiştir.

YÖNETİM MERKEZİ
A. Nohutlu Mah. Yzb. Bahattin Çokdeğerli
Cad. Zafer İş Merkezi Kat:5 No: 9 YOZGAT
TEL: 0354 217 02 66 - 0505 610 5829
www.yozgatcamlik.com
camlikgazetesi@gmail.com

BASIM YERİ

Fevzi Çakmak 2 Sokak,
No: 32/11 Kızılay /Ankara
www.camlikankara.com
camlikankara@gmail.com

Arslan Güneydoğu Gazetecilik,
Matbacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangaiz Mah. Sütçüimam Sok.
No: 33 Pursaklar/ANKARA
0312 419 20 03

Alış: 12.23
Satış: 12.36

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

14/0
3/-6
3/-6
6/-4

DAMLA
ECZANESİ
LEYLA ECZANESI
Aşağınohutlu Mah. Hüzni
Sokak No:45/A

502 66 99

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 1117.55
Satış: 1193.00

DOLAR

SALI

NÖBETÇİ ECZANE

Alış: 13.82
Satış: 13.99

Çeyrek Altın

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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EURO

16/10

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

06:05 07:34 12:34 15:02 17:24 18:47

Çantada keklik Yozgat!

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Geleneksel siyasetin hüküm sürdüğü,
milliyetçi-muhafazakar alt yapıya sahip
bir şehir Yozgat!
Siyaseti, tıpkı toplumsal yaşantıda olduğu gibi kuralları ile
belirleyen bir şehir.
Ve her zaman iktidardan yana tercih

yürütmüş sağlamcı
kararlar veren bir
yapı.
Ne pahasına olursa olsun kendi içinde değişmeyen bir
düzence!
E, dünya değişiyor, Türkiye değişiyor, siyaset değişiyor, Z Kuşağı geliyor.
Dün de konuştuk, Z Kuşağı denilen cenah aslında
ne korkulacak ne de
çekinilecek bir yapıya sahip. Üzerinde
detayları ile konuşulması gereken bir
nesil.
Z kuşağını bugün
korkunç gösteren
nedir?
Siyasette belirleyi-

ci olmaları mı?
Yoksa…
Sosyal medya
üzerinden hem ulaşılır hem de ulaşılmaz
olmaları mı?
Şu sıra hem gözdeler hem de korkulan tarafta.
Anne-baba olarak bizlerin sahip
çıkmadığı, henüz
emeklerken eline
telefon tutuşturduğumuz dünün bebeleri
bugünün oy verecek
hatırı sayılır kesimini
oluşturuyor iyi mi?
Gelelim bizim soruya ‘Yozgat çantada
keklik mi?’.
Siyasetin geleneksel yapısı, milliyetçi-muhafazakar

temel iç güdü, iktidar
gücünden yana tavır
takınma alışkanlığı,
sola uzak duruş…
Bunu gibi pek çok
etken!
Tüm bunların
yanında bir gerçeği
daha konuşmak gerekir; Yozgat sağlamcılığı!
Kızar,
İçten içe serzenişte bulunur,
Dertlenir,
Katlanır,
Canı sıkılır,
Ama sandıkta, o
son saniye golü ile
karar verir.
Kimine de göre
bu kez farklı olacak
kimine göre süreç
‘sağlamcı Yozgat’ın

son dakika kararı’ ile
devam edecek.
İyi ama Yozgat,
son dakika kimden
yana sağlamcı bir
duruş sergileyecek?
Bu şehrin insanları, her seçim çantada
keklik mi olacak?
Bu sözün içini tek
başına siyasi iktidardan yana algılayanlar
yanılır; bakın Boğazlıyan’a. Yılların CHP’li
Boğazlıyan’ı, düne
kadar Çayıralan…
MHP ve AK Partili belediye başkanları ile
yönetildi yıllar yılı.
Ya da kent merkezi. MHP’nin belediyede kalesiydi bir
zamanlar, son 15
yılda AK Partili bir

YOZGAT KIŞA HAZIR

Yozgat’ta kış tedbirleri
toplantısı yapıldı. Valilik
toplantı salonunda yapılan
toplantıya Vali Ziya Polat,
Belediye Başkanı Celal
Köse, İlçe kaymakamları,
Karayolları 6. Bölge Müdürü
Erhan Özkaya, Şoförler Odası
Başkanı İlhami Bakıcı, daire
müdürleri katıldı.
Toplantının ilk bölümünde
Karayolları 6. Bölge Müdürü
Erhan Özkaya ve İl Özel
İdaresi Genel Sekreter Vekili
Ali Fuat Fidan, kış aylarında
yapılacak çalışmalar hakkında
slayt eşliğinde bilgi verdi.
BİZ HAZIRIZ
Daha sonra konuşan
Belediye Başkanı Celal Köse,
“İnşallah kar yağar da biz de
o karı temizleriz. Dört gözle
de karı bekliyoruz. Malum son
yıllarda daha doğrusu kuzey
yarımkürede olan özellikle İç
Anadolu bölgesindeki kuraklık
bizi etkiledi. Özellikle bu
pandemi döneminde suyun ne
kadar önemli olduğun bir kez
daha belediye olarak acısını
çektik” dedi.
İÇME SUYU SORUNU
YOK
Başkan Köse, Yozgat’ın su
sorunu olmadığını belirterek,
“Özellikle şunu ifade etmek
istiyorum ki Yozgat belediyesi
olarak bizim kesinlikle içme
suyu olarak bir sıkıntımız yok.
Çünkü 2 tane su havzamız
var. Cemil Çiçek havzamız
ve Arapseyfi havzamızdan
su alıyoruz. Arapseyfi
tarafından çektiğimiz su için
elektrik bedeli 3 de 2 daha
fazla olmasına rağmen biz
oradaki suyu aldık ki şehir
insanlarımıza, vatandaşlarımıza
su sıkıntısı çektirmeyelim diye.
Bununda aylık bize maliyeti
400 bin lira civarında. Yüksek

bir maliyeti var. Biz herhangi
bir şekilde halkımızın sağlıklı
bir suya kavuşması için
fedakârlığımızı sonuna kadar
yapıyoruz” şeklinde konuştu.
HAZIRLIKLARIMIZI
TAMAMLADIK
Yozgat Belediyesi olarak kış
hazırlıklarını tamamladıklarını
anlatan Köse, şunları kaydetti;
“Ama bu demek değildir
ki, suyu da böyle hoyratça
kullanacağımız manasına
gelmez. Su geçmişte de bugün
de gelecekte de yaşamak
için lazım gelen en önemli
maddelerimizden bir tanesidir.
Özellikle basınımız aracılığı
ile halkımıza da ifade etmek
istiyorum.
Yozgat belediyesi olarak
kış ayı hazırlıklarımızı
tamamlamış bulunmaktayız.
Kırılmış kaya tuzu olarak
ifade ettiğimiz malzemeden
4 bin ton stoklarımız var.
Kaldırımlar için 10 ton kadar
solüsyonumuz stoklarımızda
var. 2 adet greyder, 4 adet
kepçe, tuz serpici kepçemiz,
tuzlama araçlarımız var. 3 ayrı
grup kurduk. 17.00- 08.00 arası
2 grubumuz birde sabah 08.00
akşam 17.00 arası grubumuz
var. Kar ile mücadeleye hazırız.
İnşallah kar yağar da bize de
temizlemek düşer diyorum.”
HER YIL YAPIYORUZ
Yozgat Valisi Ziya Polat,
kış tedbirleri toplantısını
her yıl olduğu gibi bu yıl da
yaptıklarını belirterek, “Kış
mevsimi tedbirlerin toplantısını
geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu
yıl da yapıyoruz. Başkanımızın
dediği gibi inşallah bereketli
bir kış geçiririz. Bol kar
yağışlı bir mevsim geçiririz.
Devletimizin tüm kurum ve
kuruluşları olarak sıkıntımız
yok. Karayollarımız, Özel

idaremiz, belediyelerimiz
olarak hazırız. Milletimizin
hizmetine gerek duyan hangi
kurum olursa olsun onu sahaya
sürmeye niyetliyiz” dedi.
BEREKETLİ BİR MEVSİM
OLSUN
Bereketli bir kış
temennisinde bulunan Polat,
“Başkanımız il Merkezinde
su sıkıntısı yok dedi. İl
genelinde su sıkıntımız
var. Baraj seviyeleri düşük.
Bereketin karın yağması
gerekiyor. Rabbimden afet
olmadan bereketli bir mevsim
geçirmeyi dua ediyoruz.
Önemli olan Yozgat kavşak
illerimizden biri. Doğuyu
batıya batıyı doğuya bağlayan
kavşak noktamız. Tedbirleri
aldık. Depolarımız şuan hazır.
Burada mevsimin getireceği
şartlar göz önüne alınarak
Kaymakam arkadaşlarımızın
da bu noktada tedbirler
aldığını biliyoruz. Ekiplerimiz
7/24 çalışacaklar. Yol
kapanmalarında ilimizin ana
yollarında hangi bölgede
depolama yapılacağını,
noktalarda şoför ve yolcu
kardeşlerimizin nerede misafir
edileceği, yiyeceklerinin
nasıl karşılanacağını
planlamak zorundayız.
Kaymakamlarımızdan özellikle
ne yapılacağı, misafirlerin
nerede misafir edeceğimizi
hazır hale getireceğiz.
Sahada tüm arkadaşlarımızla
milletimizin yol ve karla
mücadele konusunda hazırız”
şeklinde konuştu.
ARAÇ BAKIMLARIMIZ
YAPILDI
Polat, araçların kışlık
bakımlarının yapıldığını
belirterek, şunları söyledi;
“Özellikle kış aylarında sağlık
müdürlüğünden rica edelim.

Araç bakımlarımız yapıldı.
Karda yürüyen araçlarımız
var. Ancak köylerde yaşayan
hamile kadınlarımızın son ayı
yaklaşanların listesini çıkartıp
son haftaları kalanlara aşırı
yağışlar varsa vatandaşımıza
belirterek hastanede misafir
edebiliriz. Araçlarımız
var ama vatandaşlarımıza
her yerde hastane veya
misafirhanelerimizde hamile
insanlarımızı getiririz.”
KIŞ LASTİĞİ
UYGULAMASI BAŞLIYOR
“Şoförler Odası
başkanımızda burada. 1
Aralık itibari ile kış lastiği
uygulamasına geçilecek”
diyen Polat, açıklamasının
devamında, “Taşımalı eğitim
servis şoförlüğü yapan
arkadaşlarımızdan rica
ediyoruz. Okul döneminde
çocuklarımızı, canlarımızı
en kıymetlilerimizi taşıyan
arkadaşlarımızın Milli eğitim
müdürlüğü, jandarma ve
emniyet denetiminde onlarında
denetim olduğu için değil
içinde eğitim taşıdığı için
dikkatli olmalarını istiyoruz.
Amacımız ceza kesmek değil.
Çocuklarımızı en işi şekilde

duruş sergiliyor.
Sadece matematiksel hesap üzerinden değerlendirme
yapanlar olsa da
yıllar sonra CHP’den
milletvekili çıkaran bir Yozgat! Ve
son minvalde genel
başkan düzeyindeki
ziyareti şehir merkezinde üstelik kusursuz bir organizasyonla gerçekleştiren
CHP!
İlçelerde belediyelerdeki AK Parti
hükmünü bitiren
MHP’li genç belediye
başkanları.
Son seçimde tahminlerin üzerinde oy
çıkaran bir İYİ Parti.
Tüm bu gelişmele-

ve şartlarda okullarımıza
ulaştırmaktır. Aşırı kar yağışı,
fırtına gibi durumlarda
bilgileri paylaşıp okulların
tatil olup olmayacağını çok
geç olmadan karar veriyoruz.
Dün akşam ben gece 02’ye
kadar bekledim. Rüzgar
durumunu, şiddetli fırtınayı
bekledim. Ama bölgemizde
tatil edecek bir şey olmadığını
düşünerek tatil etmedim. Bu
tatil etmeyeceğiz anlamına
gelmez. Çocuklarımızın
öğretmenlerimizi,
vatandaşlarımızı riske atacak
durumda değiliz. Sıkıntılı bir
durumda haberleşme kanalları
ile basınımızın temsilcileri
ile paylaşarak bildireceğiz.
Burada servisi yapan değerli
arkadaşlarımızı uyarırsanız.
İlla ki tatil olmasına gerek
yok. Milli eğitim müdürlüğü
koordinesinde kar yoktur
ama yollarda aşarı buzlanma
vardır. Ekiplerimiz
gitmemiştir. Kontrol edin.

rin ışığında siyasetin
bitmeyen siyasetçisi
Lutfullah Kayalar!
Tüm bunlar Yozgat’taki siyasi gelecek hakkında tahmin
yürütmek için geçer
sebepleri oluşturuyor
mu?
Bu günden yarına
olası erken ya da zamanlı seçim, adı ne
olursa olsun Yozgat’ı
çantada keklik, seçmeni dünkü seçmem,
siyasi yapıyı dünki
gibi değerlendiren
kaybeder, canı yanar, sandıkta şaşar.
Nasıl olsa… diye
başlıyorsa ve siyasetçi iseniz yanıldığınızın resmidir, unutmayın!

Sıkıntı varsa çocuklarımızı
idari izinli sayarız. Burada en
önemli şey çocuklarımızın,
öğretmenlerimizin, okullarda
çalışan arkadaşlarımızın
can güvenliğidir. Ana
yollarda tüm insanımız canı
bizden sorumlu. Emniyet
ve jandarmamız tedbirleri
alıyorlar. Karayollarımız,
özel idare, belediyemizde
temizlik ile tedbirleri alıyorlar.
Devletimizin tüm kurumları bu
konuda milletimizin emrinde.
İnşallah afet, felaket olmadan
bereketli bir kar yağışı, 2-3
ay toprak üzerinde kaldığı,
toprağın suya doyduğu,
barajlarımızın dolduğu bir kış
geçiririz. Devletimiz Allah’a
şükür güçlü. Tüm ekiplerimiz
hazır durumda. Kar ile
mücadelede arkadaşlarımıza
ve kurumlarımıza kolaylıklar
diliyorum. Allah kaza bela
vermeden kış ayını bereketli
şekilde geçirmeyi bize nasip
etsin” ifadelerine yer verdi.

YOZGAT’TA AŞIRI RÜZGAR

ÇATILARI UÇURDU
Yozgat’ta etkili olan rüzgar, eski Şifa
Hastanesi civarında bir şantiyenin çatısını
uçurdu. Uçan çatı yolda seyir halindeki
bir aracın üzerine devrildi.
Araçta mahsur kalan
sürücü yara almazken,
Yozgat Belediyesi İtfaiye
ekipleri tarafından kurtarma
çalışmalarının devam ettirildiği
öğrenildi.
Yine Yozgat Adalet Sarayı
civarında bulunan bir binanın
çatısı uçtu.
Maddi hasarın meydana geldiği
olayda, herhangi bir yaralanmanın
olmadığı belirtildi.
VALİLİK UYARMIŞTI

Yozgat Valiliği vatandaşlara 29.11.2021
saat 12:00'dan 30.11.2021 01:00'a şiddetli
rüzgar uyarısında bulunmuştu.
Yozgat Valiliği tarafından
yapılan açıklamada,
“29.11.2021 saat 12:00'dan
30.11.2021 01:00'a kadar
ilimiz ve çevresinde Kuvvetli
rüzgar ve yer yer fırtına
beklenmektedir.
Olası riskler Çatı uçması,
Ağaç devrilmesi, Soba
ve baca gazı zehirlenmesi,
Ulaşımda aksamalar, Enerji
hatlarında kesinti, Lütfen dikkatli ve
tedbirli olalım” ifadeleri yer almıştı.
Eda DEMİREL
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Eslem Fatma

ARZU
KÖYLÜOĞLU
6 aylık SMA tip 1
hastası Eslem bebek
Yozgatlı, Yozgat’ta
yaşıyor.
Aylar önce Eslem’in halası sosyal
medyamdan yazıp
yeğeninde bu hastalığın görüldüğünü

söylemişti. Aman
Allah’ım dedim baştan başlıyoruz. Ama
umudum var.
Yiğit Alp gibi Eslem Fatma’da gidecek tedaviye.
Yozgat ikinci gururunu yaşayacak.
Yiğit Alp tedavi olup
döndü memleketine
çok şükür.
Fizik tedavileri dil
terapileri Türkiye’de
devam edecek.
İnşallah en kısa
zamanda Eslem Fatma’nın da ailesinin
yüzü güler herkes
dört bir koldan ça-

lışıyor savaşıyor
elinden gelenin fazlasını yapıyor. Eslem
öyle güzel ki insan
bakmaya kıyamıyor
simsiyah kocaman
gözleri var her fotosunda gülüyor hayatı
boyunca hep gülsün.
Yozgat seferber
olmuşken bir yandan
dolar yükseliyor tedavi için kullanılan
zolgensma o kadar
pahalı ki tek seferlik
tedavi olduğu için bu
kadar pahalı olduğu
söyleniyor.
Anne baba evladı
için elinden geleni

İLÇELERDEN

BiR HABER

yapıyor Eslem hepimizin evladı biz
yine bir mucize bekliyoruz son anda bir
kahraman çıkar ve
Eslem tedaviye gider
diye dua ediyoruz.
Biz canım ağabeyim Mustafa Koç
ile bir konser düzenleyeceğiz gelirini
Eslem Fatma’ya bağışlayacağız kimin
elinden ne geliyorsa
taşın altına elini
koysa o eller bir kule
gibi büyüse kocaman
olsa her şey bitmiş
olsa Fatma Eslem’i
uğurlasak dönüşünü

karşılasak yüreğimiz
ellerimiz gönüllerimiz birleşse Fatma
Eslem için atsa ne
güzel olur.
Bence yapabiliriz
daha önce yaptık
yine yaparız.
Bozkırın Güçlü
Kadınları programıma annesini davet
edeceğim çünkü çok
mücadeleci azimli
evladı için her şeyi
göze alan bir ebeveyn o anne ve babaya şimdi daha çok
güç gerek bunun için
destek gerek biz her
zaman yanlarındayız

arkalarındayız onlar
çaresiz değil çaresi
var çok şükür.
Hep birlikte çare
olalım şifa olalım
haydi Yozgat. Fatma
Eslem için bir olma
vakti..
ŞERİFE ABLA
Geçen hafta kaybettik Şerife Nurdoğdu ablamı iki
çocuk annesiydi.
Kardeşi Emel abla
aradı beni. Hastane
de olduklarını söyledi ben yanındayım
dedi bir kaç gün
sonra Emel abla yine
aradı beni. Yoğun

bakımda dedi dua et
dedi ağlıyordu bende
güçlüdür Şerife abla
atlatır dedim iyiliği
dokunduğu çocuklar
aileleri dua etti ama
olmadı genç yaşında kaybettik Şerife
ablamı ..nasıl güzel
nasıl iyi bir insandı
gülünce gözünün
içi gülerdi çok üzdü
bizleri Fatma teyzeme Emel ablama
yavrularına sabır
diliyorum mekanın
cennet olsun ablacım cennetin en
güzel yerindesin hiç
şüphem yok.

YOZGAT'TA KÜTÜPHANESIZ

OKUL KALMAYACAK
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında,
İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve okullarında
kütüphanesi bulunmayan okul müdürlerinin
katılımıyla video konferans sistemi üzerinden toplantı
gerçekleştirildi. Kütüphanesi olmayan okullara
kütüphane kurulacak yer ile ilgili ihtiyaçları ve
talepleri alınarak, süreç hakkında bilgi alışverişinde
bulunuldu.
KİTAPLARA GÖZ DEĞSİN PROJESİ
Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Millî
Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ''Kütüphanesiz
Okul Kalmayacak '' projesiyle koordineli Müdürlüğü

tarafından başlatılan ''Kitaplara Göz Değsin'' projesi
kapsamında yapılan kitap toplama kampanyalarla
ilgili bilgi alışverişinde bulunarak yapılan
çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yeni kurulacak okul
kütüphaneler tefrişatının Merkez Mimar Sinan
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sorgun Osman
Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Yerköy
Şehit Ferhat Gökdemir Mesleki ve Teknik Anadolu
Liselerinin ortaklaşa üretimi sonucunda yapıldığını
dile getiren Milli Eğitim Müdürü, kütüphanelerinin
kurulmasında emek ve gayret sağlayan herkese
teşekkür etti. HABER MERKEZİ

ERBAŞ PAŞA'NIN ISMI

YERKÖY'DE YAŞAYACAK
Yerköy Belediye Başkan Ferhat
Yılmaz, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza
kırıma uğrayan askeri helikopterde
şehit olan 8. Kolordu Komutanı
Osman Erbaş'ın adı Yerköy’de
ilçesinde bulunan bir caddeye
verildiğini söyledi.
Başkan Yılmaz, 50 yıldır Belediye
Caddesi olarak geçen caddenin
adının değiştirilerek, Şehit
Korgeneral Osman Erbaş caddesi
olarak değiştirildiğini belirtti.
Aziz şehitler için ne yapılsa az
olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz,
şu açıklamalarda bulundu:
“Bitlis-Tatvan kırsalında askeri
helikopter düşmesi sonucu Yerköylü
hemşerimiz 8. Kolordu Komutanı
Osman Erbaş şehit olmuştur.
Yerköy Belediyesi olarak
Osman Paşamızın adını yaşatmak

için Haşim Kılıç Mahallesinde
bulunan 50 yıllık olan Belediye
Caddesinin adını, alınan kararla
Şehit Korgeneral Osman Erbaş
Caddesi olarak değiştirmiş
bulunmaktayız. Bizler bu vatan
toprağının bölünmez bütünlüğü
için canlarını hiçe sayan aziz
şehitlerimiz ve gazilerimiz için ne
yapsak azdır. Özgür, güçlü bir devlet
oluşumuz, kahraman şehitlerimiz ve
gazilerimizin sayesinde olmuştur.
Bu duygu ve düşünceyle, vatanımızı
kanları, canları pahasına koruyan,
onurumuzu, bağımsızlığımızı tehdit
eden, birlik ve bütünlüğümüze
kasteden her türlü kalkışmaya karşı
çıkıp bu uğurda canını feda eden
tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet,
gazilerimize ise sağlık diyorum.”
dedi.HABER MERKEZİ

ÇORBALAR BAŞKANLARDAN
Çayıralan Belediye Başkanı Ömer
Codar, haftalık Pazar ziyaretlerinde
çorba ikramında bulundu.
Başkan Codar‘a Bahadın
Belediye Başkanı Yurtseven
Bozdemir ve Uzunlu Belediye
Başkanı Okan Yaşar Elbaşı da eşlik
etti.
Konuya ilişkin açıklama yapan
Başkan Codar, “Salı günleri

ilçemizde kurulmakta olan halk
pazarında, pazarcı esnafımız ve
halkımız için hazırladığımız sabah
çorbasını Bahadın Başkanımız sevgili
kardeşim sayın Yurtseven Bozdemir
ve Uzunlu belediye Başkanımız sayın
Okan Yaşar Elbaşı ile birlikte pazarcı
esnafımıza ve halkımıza ikram ettik”
ifadelerini kullandı.
Eda DEMİREL

KOP BÖLGE KALKINMA PROGRAMI

KIRIKKALE’DE TANITILDI
KOP Bölgesinin 2021-2023 yılları arasını
kapsayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe
giren KOP Bölge Kalkınma Programı; valilik,
kamu kurum kuruluşları ile koordineli şekilde
düzenlenen toplantıyla Kırıkkale’de tanıtıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya
Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığını oluşturan; Aksaray, Karaman,
Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde
ve Yozgat illerinin 2021-2023 yılları arasını
kapsayacak KOP Bölge Kalkınma Programı,
Kırıkkale Üniversitesi Kongre Merkezi’nde
düzenlenen tanıtım toplantısı ve KOP Destekleri
Bilgilendirme Çalıştayı ile duyuruldu.
Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, KOP
İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Kırıkkale
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ile
ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum
müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerin
yer aldığı programda, katılımcılara 2014-2018
yılları arasında yürütülen KOP Eylem Planı
hakkında genel değerlendirmeler aktarılırken,
2021-2023 yılları arasını kapsayacak olan KOP
Bölge Kalkınma Programı hakkında da bilgiler
verildi.
KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin,
“Bölgesel kalkınmanın yerelden başlatılması
hedefi doğrultusunda KOP idaresi olarak gerek
yatırımcıları bölgeye çekmek, gerekse mevcut

ekonomik ve sosyal sermayenin güçlendirilmesi
için şehir ölçeğinde yapılacak planlara proje
bazlı destek sağlamayı önemsiyoruz. KOP
bölgesindeki şehirlerimiz de bu anlamda
sahip oldukları potansiyel ile ülkemizin
ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasının
büyük bir parçası olabilecek niteliğe sahiptir.
Kırıkkale, başta savunma sanayi olmak üzere,
tarım ve hayvancılık ürünleri, mobilya imalatı,
makine ve aksamları imalatı, petrokimya,
gıda, madencilik ve giyim eşyası imalatı ile
bölgemizin en önemli sanayi şehridir. Bölge
halkının hayatlarına dokunarak bölge içi ve
bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı
amaçlayan KOP İdaresi Başkanlığı, bölgemizin
rekabet gücünü geliştirerek ekonomik ve sosyal
yapıyı güçlendirmek ve vatandaşlarımızın refah
düzeyini yükseltmeyi temel öncelikleri arasında
görmektedir. Tanıtımını gerçekleştirdiğimiz
Bölge Kalkınma Programının temel amacı, model
projelerin desteklenmesi vasıtasıyla bölgemizde
yenilikçi uygulamalara öncülük etmektir.
KOP Bölge Kalkınma Programımız, İdaremiz
tarafından bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları
aracılığıyla iş birliği içinde uygulanacaktır.
Bu kapsamda bölgemizdeki kamu kurum ve
kuruluşlarımızın yöneticilerinden her zaman
olduğu gibi iş birliğini ve katkılarını bekliyor;
destekleri için şimdiden teşekkür ediyorum”
diye konuştu.HABER MERKEZİ
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yasası

Güreşte
bir oyun

Bir tür
denizci
halatı

Tanrı
tanımaz

Üstler,
büyükler

Mevlevi
ayini

Uzlaştıran
Karınca
yiyen

Kuru ot
yığını

Diğeri

Mesafe

Bir kadın
ayakkabısı

Güvey
Afrika
Antilop'u

Marangoz
aleti

Garez

Hükümran

İleri
gelenler

Kimya'da,
Berilyum

Yetişkin
adam

Bir
masal
kuşu

Arnavutluk
parası

Görüntü
alıcı

İlave

Kir izi

Sınırsız

Yasa
dışı

Objektif
Tropik bir
meyve
İri bir
kelebek

Bir ay
adı

Alçak
iskemle

Alfabe

Bir savaş
bıçağı

Sürekli
itme

Keser

Kısa iç
giysisi

Modern
Yunanca

Kural

Hedefi
tutturamama

Tepkili
uçak

Değerli bir
süs taşı

İki katlı
yatak

Gelir
getiren
mülk

Bir ay
adı
Bir tarım
aracı
İki katı
Salgın
bir
hastalık

Uzunluk
ölçüsü

Yunanca
bir harf

İşlem

Anma

Buyruk

Lodos

Ümit
etmek

Abece

Süt
kaymağı
Ölçüt

Çabuk
unutan

İlgi
Kaba bir
hitap

İspanyol
av
köpeği

Olmasına
az kalmak
Sarp

Bir
meyve

Tehlike
işareti

Soylu

Şarkı,
türkü

Em,
deva

Tanrı

Zanaat
öğreticisi

Gür ve
geniş
sakallı

İçten

Bakı

Amerikan
geyiği

Tanrı

Hayvan
yiyeceği

Mitolojik
bir çalgı

Gösterme
sıfatı

Bir
devlet

Harekete
hazır

Başlıca
içeceğimiz

Karnı
doymamış
İpek bir
kumaş

Ankara'
nın bir
ilçesi

İri bir
hayvan

At
yavrusu

Yozgat'ın
meşhur
yemeği
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EK
EL
EF

SUDOKU

Etek
yırtmaçı

Eski bir
uygarlık
Bayağı

Ankara'da
bir müze
Şişmanlamak

E

Bir soru
sözü
Ayı
balığı

F

Lazım
Tümör

U
İki kulplu
antik testi
Ödeme

İ
Gene
Amaç,
hedef

G
Yere
bakan
yan

E
T
N
O
G
R
A
F
Y
A

Belirti,
iz
Bir para
birimi

A L
İ
O R
A

Yaklaşık

Yozgat'ta
bir köy

Üst resimdeki
Çalışma
ve sosyal
güvenlik
bakan
yardımcısı

Ampul
yuvası

Büyük
teyze

Dilim,
lokma

Yönetme
Ahırdaş

Yunanca
bir harf
Terek

Emirler,
beyler

Alt
kademe

İspanyol
ca, yaşa

Gemi
barınağı
Rutubet

Et obur

Bulmaya
çalışma

Karışık
renkli

Aba giymiş olan

Sığır
çobanı

Olmamış
meyve

İslam'ın
bir şartı

Paramızın
kısa adı

Yozgat'ın
meşhur
bir
yemeği
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P
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Küçük su
kanalı

Derviş
selamı

Bir yaban
mersini

Ölü
sandığı

Baryum'un
kısaltması
Üzüm
çekirdeği

Binek
hayvanı
İlişkin

Başıboş,
serbest

Evin
girişi

Rahat,
huzur

Rütbesiz
asker
Mal
varlığı

İterek,
zorla
Cet

İki tuğla
arası
Golf
sayısı

Temiz

Çin
hakanı

Bir
palmiye
türü

Bir nota

Mikroskop
camı
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R E
A N
F E
A
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S
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D E
A K
R
E K
L A
İ R

Bir yemek
sosu
Kimya'da,
Radyum

Us

File

Gaz
giderici
çay

İlavesi

Mekke'de
bir dağ

Öne
doğru

Yumuşak
başlı

Bir nota

Tutumlu

Motor
dingili

Bir yağış

Ş
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Kareli
kumaş
Bir yün
kumaş
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Yeniçeri
kütüğü
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M A R İ
E L
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Y U T M A

Bir ilimiz

İletki

Tecrübe

Bir nota

Saplantı

Ekmek
Ulaşım
şeridi

Bir atımlık
barut

Sahip

Şef,
önder

İnci
kabuğu

Yarı yaş
toprak

Tohum

Eski bir
zurna türü

At'ın bir
yürüyüşü

Şeytani
düşünce

Manastır

Küçük
akarsu

Lale
bahçesi

Bir
tembih
sözü

Kansızlık

Kıta

Lakin,
fakat

Düşey
kesit

Kan yolu
Silah
demiri

Kayın
birader

Kokulu
merhem

Dolaylı
anlatma

Yat
limanı

Seslenme
sözü

Bir tür
cila

M
İ
N
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L
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Öncesiz
Boğa
güreşi
alanı

A
R
E
N
A

Hayali
bir yaratık
Tropik bir
meyve
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Y
T
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Temel

Çatı

Bir kan
grubu

Vietnam
lavtası

Fırlatma
Takla
böceği

İri bir
yılan türü
Körpelik

Beddua
Hitit

Ham
ipek

Hint
lavtası

Vilayet

Kağıt
tutturucu

At
yavrusu

A
N
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İri bir
hayvan

Güzel
giyinen

D
A B
M A
L
O A
V
A H
L İ
L
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İ L
R A
A Y
C I
I K

Ankara'
nın bir
ilçesi

Söbe,
beyzi

Alt
resimdeki
Ankara
Akyurt
belediye
başkanı

İki kare
bulmacamızdaki her
satır, her sütün ve
3x3'lük
1'den 9'a kadar
rakamlar
ylerleştirilecektir.
Her satır, her sütün
ve 3x3'lük kutu
bölümlerinde 1'den
9'a kadar sayılar
ilk kez kullanılacaktır

Kira ile
tutan

DÜNKÜ
SUDOKU'NUN
CEVABI
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Üst deri

Hazırlayan

Haydar Demirer
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GÜNCEL

İLAN
YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEV’İ MİKTARI
MADDE-1: Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Eskipazar Mahallesi, Yozgat Parkta bulunan Özel Kreş ve
Gündüz Bakımevi ve Tefrişatının bulunduğu 7 adet işyeri 36 aylığına (3 Yıl) 2886 Sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma ihale suretiyle kiraya verilecektir.
TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI
MADDE-2:Kiralamaya esas işyerlerinin muhammen bedeli, geçici teminatı, işletim süreleri ve niteliği
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
S.No Kiraya
İşyeri No
Niteliği
Verilecek 			
İşyerleri				
Bodrum Kat
Eskipazar
B/Blok
Mahallesi
Bağımsız
Yozgat Park
Bölüm No:
			
Özel Kreş
1–2-3-4-5
ve Gündüz
Bodrum Kat İşyeri
Bakımevi
A/Blok
(7 Adet)
ve Tefrişatı
Bağımsız
Bölüm No:6

Tahmini İşletme
İhale
Başlama
saati
Tarihi

İşletme
Bitiş
Tarihi

01.01.2022 01.01.2022 1.750,00 TL 1.890,00 TL

Zemin Kat
B/Blok
Bağımsız
Bölüm No:8
İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI
MADDE-3: İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
a. İHALE USULÜ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Açık Artırma Usulü ile Belediye
Encümeni huzurunda yapılacaktır.
b. İHALENİN YAPILACAĞI ADRES: Yozgat Belediyesi (A.Nohutlu Mah. Şeyhzade Cad.)
c. SON DOSYA VERME TARİHİ VE SAATİ.: 15/12/2021 - Saat: 12:00
d. İHALE TARİHİ VE BAŞLAMA - BİTİŞ SAATİ: 15/12/2021 - Saat: 14:00
e. İHALE KOMİSYONU TOPLANTI YERİ: Yozgat Belediyesi Meclis Salonu
İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER
MADDE-4:İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
1-Kanuni ikametgâh belgesi, (şirketlerde bu belge aranmayacaktır)
2-Türkiye’de tebligat için adres gösterir imzalı bildirim, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası
ile elektronik posta adresi,
3-İmza Sirküleri vermesi,
a)-Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri,
b)-Tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait noter tasdikli imza sirküleri,
c)-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda (a)
ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
4-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin işbu ihaleye istekli
adına katılımı ve teklif sunumuna ilişkin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edene ait noter onaylı imza
sirküleri,
5-Bu şartnamenin 2.maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat belgesi vermesi,
6-İsteklilerin ortak girişim olması halinde; Ortaklık girişim beyannamesi ve ortaklık oluşturulduğuna
dair, ortaklarca imzalanan sözleşmenin ibrazı. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık
sözleşmesi verilecektir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen
veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
7-İdarece belirlenen 100,00-TL tutarındaki ihale şartname bedelini belediye cari hesabının bulunduğu
bankaya veya belediye veznesine yatırdıklarına dair alındı belgesi. Dosya alındı belgesini almayanlar
ihaleye katılamayacaktır.
8-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz
görülebilir.
9-İstekliler istenilen bilgi ve belgelerini dosya halinde son dosya teslim etme tarih ve saatine kadar
Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir. Son dosya verme tarih ve saatine kadar teslim
edilmeyen dosyalar ile yine son dosya verme tarih ve saatine kadar idareye ulaşmayan posta ile yapılan
müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

ZAYİİ
Nüfus Cüzdanımı ve Yozgat Bozok
Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrenci
kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Nisanur ÖLMEZ

ILN01501849

ZAYİİ
Nüfus Cüzdanımı kaybettim.
Hükümsüzdür.
Reymullah CEMIL

Abdulkadir& Nadir Açıkgöz
Abdulsamet& Furkan Açıkgöz

MASFALLI VE KÖRÜKLÜ TENTENE-KAMP ÇADIRI
ŞEMSİYE-KAMYON BRANDA- BUĞDAY ÇADIRI
VE HERTÜRLÜ ÇADIR BRANDA TAMİRİ
VE İMALATI YAPILIR.

TEL: (0354) 414 04 04-GSM:0544 732 05 58-0532 632 05 58
Yenidoğan Mah. Sivas Cad. Hamam Yolu No:2 SORGUN/YOZGAT
saracoglubranda@gmail.com-www.saracoglubranda.com.tr

İMZALAR ATILDI

Muhammel Geçici
Bedel
Teminat
(Aylık)

1

14:00
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Yozgat Bozok Üniversitesi ile
Pakistan’ın Government College
Üniversitesi Lahore (GCU) arasında
karşılıklı işbirliğine dayalı mutabakat zaptı
imzalandı.
Yozgat Bozok Üniversitesi ile 1864
yılında kurulan ve Pakistan’ın köklü
üniversitelerinden olan Government
College Üniversitesi arasında
gerçekleştirilen çevrimiçi imza törenine
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Şenol Akın, Government College
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Asghar Zaidi, Endüstriyel Biyoteknoloji
Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Muhammad
Nauman Aftab, Lahor Başkonsolosumuz
Emir Özbay, Lahor'daki Yunus Emre
Enstitüsü Türk Kültür Merkezi Müdürü

Ulaş Ertaş ve Government College
Üniversitesi akademik personeli katıldı.
Rektör Karadağ, Yükseköğretim
kurumlarının uluslararasılaşma hedefleri
doğrultusunda yapılan bu tür işbirliklerinin
önem arz ettiğini söyledi.
Pakistan Government College
Lahore Üniversitesi (GCU) arasında
yapılan mutakabat zaptı ile iki üniversite
arasında akademisyen değişimi, ortak
araştırma projeleri, ortak öğretim ve/veya
öğrencilerin gözetimi, çalıştaylara veya
konferans günlerine ortak katılım, öğrenci
hareketliliği ve olası öğrenci değişimi
ve öğrencilerin her kurumun ev sahipliği
yaptığı Yurtdışı Eğitim programlarına
katılımını kapsadığını belirten Karadağ,
“Yozgat Bozok Üniversitesi'nin uluslararası
arenada görünürlüğünün arttırılması
adına önemli bir mutabakat imzaladık.
Üniversitemiz uluslararasılaşma
konusunda bir süredir yürüttüğü
faaliyetlere yeni açılımlar getirerek devam
etmektedir.
İmzalanan mutabakatla birlikte
dünyanın köklü üniversitelerinden biri
olan Lahor Üniversitesi ile her alanda
ciddi bir işbirliği ve alıveriş olacaktır.
İmzalanan mutabakatın her iki taraf için de
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
HABER MERKEZİ

“MAĞDURiYET GiDERiLMELi”

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat
Milletvekili Ali Keven, meslek lisesi
ve çıraklık eğitiminde yapılan staj
dönemi sigortalarının emeklilik ve
malullük primleri kapsamında olması
yönünde bir çağrı yaptı.
Keven, Milli Eğitim, Kültür,
Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi
de olan Keven, daha önce verdiği
staj sigortası hakkındaki kanun
teklifinin 14 Mayıs 2019 tarihinde
AKP ve MHP grubu tarafından hızla
reddedildiğini de hatırlatarak staj
sigortasının emekliliğe esas olmasını
ve mağdurlara borçlanma hakkı
verilmesini talep etti.
Milletvekili Keven, “Şu an AKP
grubu tarafından Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne sunulan bir torba kanun

teklifi var. 287 sıra sayılı bu kanun
teklifinin maddeleri arasında mesleki
eğitim kurumlarında 12. sınıfta
öğrenim gören öğrencilerin aldıkları
ücretin asgari ücretin yüzde 30’undan
yüzde 50’sine çıkarılması gibi bir
değişiklik önerilmektedir.
Bu teklif emek sömürüsünü
önleyecek bir şekilde düzenlenmeli
ve bu dönemde tamamen iş başında
olan bu öğrencilere asgari ücretin
tamamı ödenmelidir.
Ayrıca bu kanun teklifine staj
sigortası ile ilgili de acil olarak bir
madde eklenmelidir.
Bu şekilde fiilen hayatlarının
önemli bir dönemini çalışma hayatı
içinde geçiren meslek lisesi ve
çıraklık eğitim öğrencilerinin staj
döneminde yapılan sigortalarının
emekliliğe esas olacak şekilde
yani malullük, yaşlılık, ölüm sigorta
primlerinin yatırılması bu gençlerimiz
için bir güvencedir.
Şu an milyonlarca meslek
lisesi ve çıraklık mezunu staj
sigortası dönemlerinin sigorta
başlangıcı sayılmasını ve o dönem
için borçlanma hakkı istiyor. Bu
düzenleme eğer gerçekleşirse
toplumda yaşanan büyük bir
mağduriyet giderilmiş olacaktır” diye
konuştu. HABER MERKEZİ

Çini Sanatı -2

YAHYA
AKSOY
Kültür ve Turizm
Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün
"Yaşayan İnsan
Hazineleri Ulusal
Envanteri"ne kayıtlı olan Mehmet
Gürsoy, AA muhabirine, çiniciliğin
Osmanlı'dan miras
kalan önemli bir
sanat dalı olduğunu söyledi.
Çini bana göre
bir göz musikisidir.
Bu sanatın notaları
da laleler, karanfiller, güller ve sümbüllerdir.
Çininin diğer bir
anlamı da kıymetli
taşların rengini sır
altına gizleme sanatıdır. Bu kıymetli
taşlar ise mücevher yapımında kul-

lanılan mercandır,
zümrüttür, firuzedir, lapistir. Bunların dışında çininin
üçüncü bir tarifi
daha vardır:
Çini, ateşin oyunudur çünkü göz
nurunu dökeriz ve
950 derece ateşe
veririz, bahtımıza
ne çıkarsa.
Türk çini sanatı bütün gönülleri
fetheder.Yabancılar
çini sanatına ilgi
duyuyor"
Çini sanatına
başladığı yıllarda
16'ncı yüzyılda
kullanılan renklerin
olmadığını belirten
Gürsoy, "Bütün
bu renkleri tek tek
hayata geçirdim;
mercan kırmızısını, zümrüt yeşilini,
lapis mavisini ve
firuzeyi...
Ecdadımız çini
eserleri, mücevher
renkleriyle bezemiş." dedi.
Gürsoy, çiniciliğin her geçen yıl
gelişme gösterdiğine işaret ederek,
son dönemde Kü-

tahya'da yapılan
eserlerin daha kaliteli ve zarif olduğunu dile getirdi.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve
Kültür Örgütünce
(UNESCO) tarafından 2009 yılında
kendisine Yaşayan
İnsan Hazinesi
Ödülü verildiğini
hatırlatan Gürsoy, "1986 yılında
Cumhurbaşkanlığı
himayesinde vazo,
tabak ve pano kategorilerinde çini
yarışması düzenlenmişti. Bu yarışmada uluslararası
jüri üyeleri üç dalda da ödülü bana
layık gördü. 2009
yılına geldiğimizde
ise UNESCO beni
miras taşıyıcı olarak kabul etti ve
çini sanatında 'Yaşayan İnsan Hazinesi' olarak ilan
etti." diye konuştu.
Gürsoy, çiniciliğin ecdadın bıraktığı en güzel miraslardan olduğunu
anlattı.Bu sanatın
inceliklerine deği-

nen Gürsoy, şunları
kaydetti:
" “Gürsoy, çini
sanatının, esere
dokunulduğunda
ya da dikkatle incelendiğinde insana
pozitif enerji yüklediğini vurguladı.
Pek çok ülkede
sergilerle Kütahya
çinisini tanıtmaya
çalıştığını aktaran
Gürsoy, "Bugüne
kadar Avrupa ülkelerinden ABD'ye,
Çin'den Japonya'ya
50 ülkede 72 sergi
açtım.
Sadece ABD'de
15 sergi açtım.
Çeşitli ülkelerde
çini sanatıyla ilgili
konferanslar verdim. Yabancılar
çini sanatına ilgi
duyuyor. Sergilere
götürdüğüm çiniler
kapış kapış satılıyor." ifadelerini
kullandı.
Mehmet Gürsoy,
çinicilikte yetiştirdiği 50'ye yakın öğrencisinin bu sanatı
ülke genelinde halk
eğitim merkezlerinde, üniversitelerde

öğrettiğini sözlerine ekledi.
İpek Yolu'nda
İznik Molası eserinde şair Mehmet
öklü, İznik Çinisi
şiirinde şöyle demekte:
"Buharalı-İznikli ustaların" kâşi"
dediği/Turkuvaz bir
evrenin Sinanları
görünür/O firuze,o
lacivert,o nar çiçeği
rüyada/Yediveren
güllerin elvanları
görünür/...
Toprağa can
veren sevgi mimarlarının/ Çağları
yoğuran irfanlları
görünür/"Camilerin çinisi bitmeden
başka işe bakılmaya"/ Diyen padişah fermanları
görünür/Sülüs bir
lalezar ferahfeza
bir zirvede."İznik"/
Tarihimin en görkemli zamanları
görünür."
Özgün Çini sanatı, mercan kırmızısı ve sır altı
tekniği ile sanat
tarihine damgasını
vurmuştur.

EV SAHIBI ÖZBEKISTAN

Türk Dünyası çocuklarının
yeteneklerini sergilemek için buluşma
noktası haline gelen etkinliklerden
olan “5. Türk Dünyası Bilim ve Kültür
Şenliği” bu sene Özbekistan’da
gerçekleştirildi.
Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür
Başkentliği esnasında uygulamaya
geçirilen ve Türk Dünyası Çocuk
Vakfı öncülüğünde, çeşitli kurum
ve kuruluşların işbirliği ile devam
ettirilen etkinlikler, bu sene Türkiye’nin
dışında 23-25 Kasım 2021 tarihlerinde
Taşkent’te üç gün yoğun ilgi gördü.
İlk gün düzenlenen açılış
programında ve son gün düzenlenen
kapanış programında Türkiye’den ve
Özbekistan’dan üst düzey yöneticilerin
yanı sıra diplomat, akademisyen ve
bürokratların da katılımıyla heyecanlı
bir atmosfer oluştu.
Özbekistan Yenilikçi Kalkınma
Bakanı İbrahim Abdurahmanov ve
Özbekistan’dan diğer yetkililer,
Özbekistan dışından şenliği katılan
katılımcılarla ve sergilenen projelerle
yakından ilgilendiler.
Türkiye’den katılan Adalet Bakanlığı
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Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Bursa
Milletvekili ve Türkiye-Özbekistan
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu
Başkanı Osman Mesten, Türkiye
Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçisi Olgan
Bekar, TİKA Taşkent Koordinatörü
Cemalettin Tüney, Türk Dünyası
Çocuk Vakfı Başkanı Vali Güngör
Azim Tuna ve beraberindeki heyet ile
etkinlik koordinatörü Doç. Dr. İbrahim
Erdoğan ve etkinlikte değerlendirme
Jüri Başkanı olarak yer alan Yozgat
Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Mustafa Böyükata sergilenen bütün
projeleri ilgiyle izlediler ve proje sahibi
çocuklar ile sohbet ettiler.
Türk Dünyası çocuklarının bilim
ve kültür şenliği vesilesiyle birlik
ve beraberliğine, tanışmasına ve
kaynaşmasına katkı sunulduğuna
inandığını belirten Türk Dünyası Çocuk
Vakfı Başkanı Vali Güngör Azim Tuna,
sergilenen projelerin değerli olduğuna
vurgu yaptı.
Vali Tuna, ilerliyen süreçte
düzenlenecek yeni etkinliklerin daha
da güzel olacağına değindi.
Özbekistan, Türkiye ve Azerbaycan

başta olmak üzere 10 farklı ülkeden
40 civarında projenin sergilenmesinin
uygun bulunduğu etkinlikte, sergilenen
projelerin sahiplerine madalya verildi
ve öğretmenlerine belge takdim edildi.
Her birisinin özgün yanlarının
ön plana çıkartılmasına dönük
değerlendirmeler sonrasında,
projelerden yüksek beğeni gören 6
projeye; Özbekistan’dan Canangir
Ramazanov’a “Garson Robot Projesi”
için birincilik ve Türkiye’den Helin
Seçil Demirtaş’a “Akıllı Trafik
Yönetimi” projesi için ikincilik derecesi
sebebiyle “altın”, Azerbaycan’dan
Ferid Huseyinoğlu’na “Dostu Düşmanı
Tanıyan Gözlük” projesi için üçüncülük
ve Melek Bilhe Mirzaiyev’e “Nemden
Su Üretimi” projesi için dördüncülük
derecesi sebebiyle “bronz”, MoldovaGagavuzya’dan Diana Mitioglo’a
“Meslek Seçimi” projesi için
beşincilik ve Kazakistan’dan Abdullah
Shamansutov’a “Araç kontrol çipi-araç
sallama ve yaklaşma sinyali” projesi
için altıncılık derecesi sebebiyle
“gümüş” madalya verildi.
HABER MERKEZİ

KOMŞUDAN

BiR HABER
IÇME SUYU SIKINTISINA

ÇÖZÜM ARIYOR
Çorum Belediyesi, son iki
yılda yaşanılan yağış azlığı ve
aşırı kuraklıkla mücadele ediyor.
En önemli içme suyu kaynakları
olan barajlardaki suların
tükenmeye yüz tutması ile yeni
su kuyuları açma çalışmalarına
ağırlık veren Belediye, gece
gündüz çalışıyor.
Yaz aylarında daha önceden
açtıkları su kuyularını da

devreye aldıklarını, yeni
açtıkları su kuyuları ile 15 yeni
su kuyusundan sürekli olarak
su temin ederek Çorum halkına
su sıkıntısı yaşatmadıklarını
hatırlatan Belediye Başkanı
Dr. Halil İbrahim Aşgın, Yeni
içme suyu kuyuları açmak için
çalışmaların devam ettiğini,
çalışmaları yakından takip ettiğini
söyledi. İHA

ÖĞRENCILERE MORAL VE

MOTIVASYON SEMINERI
Kırıkkale Belediyesi Gençlik
Merkezi tarafından sınavlara
hazırlanan öğrencilere yönelik
moral ve motivasyon semineri
düzenlendi.
Kırıkkale Belediyesi
tarafından Gençlik Merkezi'nde
sınavlara hazırlanan öğrencilere
yönelik moral ve motivasyon
semineri gerçekleştirildi..

Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Hizmetleri Bölüm Başkanı Eda
Subaşı ve Psikolojik Danışman
Ömer Yurdakul konuşmacı olarak
katıldığı seminerde; öğrencilere
moral, motivasyon ve başarının
yolları ve sınava en iyi şekilde
hazırlanma, sınav heyecanını
yenme gibi konularda başarının
yolları anlatıldı. İHA

ÇALIŞMALARI DENETLEDi
Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,
Talas ilçesini Erciyes Bulvarı’na
bağlayacak olan yolun genişletme
çalışmaları kapsamında
sürdürülen 4 şeritli yol ve
taşkın koruma kanalı menfez
çalışmalarını yerinde denetledi.
Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreter Yardımcısı Hamdi
Elcuman ve firma yetkililerinden,
yapım çalışmaları devam eden
Recep Tayyip Erdoğan Millet
Bahçesi içerisinden geçen 4
şeritli yol ve taşkın koruma kanalı
menfez çalışmaları hakkında
bilgiler alan Başkan Büyükkılıç,
çalışmaların hızla devam ettiğini
kaydetti.

DÖVME YAPTIRANLAR DIKKAT
Üroloji Uzmanı Op. Dr. Eyüp
Coşar, ileri evrede tanı konulan
HIV taşıyıcılarında ortalama yaşam
süresinin 12 ile 18 ay arasında olduğunu
söyleyerek dövme yaptıranların da
risk altında olduğunu belirtti. Sivas
Medicana Hastanesi Üroloji Uzmanı
Op. Dr. Eyüp Coşar, çağın
ölümcül hastalıklarından
biri olan AIDS hakkında
önemli açıklamalarda
bulundu. Coşar, ileri
evrede tanı konulan
bir hastanın ortalama
yaşam süresinin 12 ile
18 ay arasında olduğunu
belirtip, “HIV, insan

bağışıklık yetmezliği virüsüdür. AIDS ise
sonradan edinilmiş bağışıklık yetmezliği
sendromudur. HIV ve AIDS kesinlikle bir
birinden ayrı iki olgudur. Yani, bağışıklık
sistemini zayıflatarak vücudun direncini
farklı enfeksiyonlara karşı güçsüz hale
getirir. Bir kişi HIV ile enfekte olmuşsa
bu kişiye HIV pozitif ya
da kronik HIV taşıyıcısı
denir. Virüsü aldıktan 2-4
hafta sonra sıklıkla geçici
hastalık tablosu görülebilir
ve hastalığın oluşması 8-10
yılı bulabilir. İleri evrede tanı
konulan hastalarda ortalama
yaşam süresi 12-18 aydır”
dedi. İHA
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FİYATI: 1.00 TL

SESSiZ SEDASIZ YÜKSELiYOR
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Yozgat
Stadyumu inşaatı sessiz sedasız yükseliyor. 15 bin kişi
kapasiteli stadyumunun inşaat çalışmaları sürüyor.

BAŞARI HIKAYESINI

ANLATACAK
Yozgatlı Milli Yüzücü
Rahmi Ersoy, hayat hikayesini
anlatacak. Ersoy, Yozgat Bozok
Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesinin düzenlediği 3
Aralık Dünya Engelliler Günü
etkinliğine katılacak. 3 Aralık
Cuma günü düzenlenecek
olan etkinlikte Rahmi Ersoy,

üniversite öğrencilerine hayat
hikayesini anlatacak. Milli
Yüzücü Rahmi Ersoy'un etkinliği
saat 10:45'te başlayacak.
Rahmi Ersoy’un bugüne
kadar katıldığı ulusal ve
uluslararası turnuvalarda
kazandığı 22 madalyası
bulunuyor. Murat KARATEKİN

YARI FiNAL iÇiN

MÜCADELE EDECEKLER
Yozgatlı Dernekler
Federasyonu’nun Arslan
Taşkın ve İsmail Altunok
Anısına düzenlediği futbol
turnuvasını sürüyor. Mamak
Turözü Stadyumunda
düzenlenen turnuvada ilk 8’e
kalan takımlar belli oldu. 4’er
takımın yer alacağı Beyaz
ve Kırmızı grupta mücadele
edecek. Grubunu ilk iki de
tamamlayan 4 takım yarı final
oynamaya hak kazanacak.
Saraykent,
Yukarııhsangazi,
Umutlu ve
Yazılıtaş Beyaz
Grupta yer
alırken,
Yünalan,

Gençeymirliler,
Kodallı ve
Gençkazankaya
takımları ise Kırmızı
grupta yer alacak.
Yozgatlı Dernekler
Federasyonu Genel Bakanı
Ahmet Koç, halı saha
turnuvasını geleneksel hale
getirdiklerini söyledi.

Koç, turnuvanın bu yıl
altıncısını düzenlediklerini
belirtti.
Turnuva da ilk 8’e kalan
takımların belli olduğuna
dikkat çeken Ahmet Koç,
kalan takımlara maçlarında
başarılar diledi.
Yozgatlı Dernekler
Federasyonu Genel Başkan
Yardımcısı Tevfik Ardıçlı
ise, Arslan Taşkın ve İsmail
Altunok anısına düzenlenen
turnuvanın sürdüğünü
belirtti.
Ardıçlı,
“Turnuvamızda
ilk 8’e kalan
takımlar
belli oldu.
4’er takımın
yer alacağı
Beyaz ve
Kırmızı grupta
mücadele
edecekler.
Grubunda ilk iki
sırayı alan 4 takım yarı final
oynamaya hak kazanacak.
İlk 8’e kalan takımlarımıza
yarı final maçında başarılar
dilerim” diye konuştu. Murat
KARATEKİN

. Özsoy Akar İnşaat ile Kural Yapı
Tarafından yapımı süren ve Yüzde 40’ı tamamlanan
stadyumunun önümüzdeki yıla yetiştirilmesi planlanıyor.
Özsoy Akar İnşaat yetkilisi Adil Aydoğan, Yozgat
stadyumunda inşaat çalışmalarının tüm hızıyla
sürdüğünü kaydetti.
Aydoğan, “Stadyumun kale arkası ile protokol
tribününün kaba inşaatı bitmek üzere.
Diğer tribünlerde de temel atma çalışmaları sürüyor.
Şuana kadar yüzde 40, yüzde 50’sini tamamladık.
Bu sene hava şartları da müsait gidiyor. İnşallah
teslim süremizden önce stadyumu bitirmiş olacağız”
diye konuştu.
ÇİMLERİ YENİLENECEK
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan
Yozgat Stadyumunun inşaatı sürüyor. İnşaat
çalışmalarında yüzde 40 seviyelerine gelindi.
Yapılan inşaat çalışmaları sırasında mevcut çim
sahanın drenaj ve giderleri zarar gördü.
Bunun üzerine stadyumun çimlerini yenileme

kararı alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı mevcut proje
üzerinde değişiklik ve bütçe arttırımına giderek, çimleri
yenileyecek.
Stadyum inşaatının tamamlanmasının ardından
stadyumun çimleri de yenilecek.
YOZGAT STADYUM PROJESİ
Yeni Stadyum Standartlara Uygun Şekilde 13 bin 500
Metrekare Planlanmıştır.
Eski Stadın bulunduğu arsanın konumu ve avantajları
nedeniyle aynı yere yapılması planlanan yeni stadyum,
standartlara uygun şekilde, yaklaşık 13 bin 500 metre
kare planlanmıştır. Yeni stadyumda üst üste iki
müsabakanın rahatlıkla gerçekleştirilmesi için uygun
sayıda (4 adet) soyunma odası, bay-bayan hakem
odaları, revir, doping odası, gözlemci odaları gibi
birimlere sahiptir. Doğu tribünü altında antrenman
salonları planlanmıştır. Projede, 5 kulvarlı atletizm
pisti de yer almaktadır. Böylece, tesis, sadece futbol
değil, çeşitli spor aktivitelerinin yapılmasına da imkan
sağlayacak. Murat KARATEKİN

