ÇAKI GİBİ
MEHMETÇİK
OLDULAR

AQUAPARK

HiZMETE AÇILDI
Yozgat’ta 2017 yılında açılan ve 2 yıldır da
atıl durumda olan Aquapark yeniden hizmete
açıldı. Yozgat belediyesine devredilen aquapark
gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte
açıldı. Bu hafta ücretsiz olarak hizmet verecek
olan tesis fiyatı ise öğrenci 25, halk ise 50 TL’den
yararlanacak. Yozgat Belediye Başkanı Celal
Köse, bugün itibari ile Aquaparkın açıldığını
söyledi. Köse, “Burası önceki dönemlerde Adalet
Bakanımız ve milletvekillerimizin himayelerinde
il özel idaremiz tarafından yapılan Kadınlar
Aquapark idi" dedi. 2'DE

Yozgat’ta temsili askerlik uygulaması
kapsamında 19 engelli, bir günlük temel
eğitimlerini yapıp yemin ederek asker oldu.
İl Jandarma Komutanlığı'nda bir gün askerlik
yapan 19 Engelli için tören düzenlendi. Yemin
eden engelliler adına konuşan Ömer Erol, bir
gün de olsa asker olmanın onurunu yaşadıklarını
söyledi. >>> 3. Sayfada
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Ömrü kısa
ama güzelliği
ömre bedel

MAYIS’IN
LALELERi AÇTI
SEFERBERLiK
iLAN EDiLMELi

Türkiye Ziraat Odaları
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
ve Akdağmadeni Ziraat Odası
başkanı Eyüp Elmalı, tarım
sektörünün enerji sektörü ile
birlikte en stratejik ikinci sektör
olduğunu belirterek, “ Tüm tarım
paydaşlarının valilerin, yönetimin,

DOĞAYI RENKLENDİRDİ

YOLLARI YAPILSIN

Kentin 8 kilometre kuzeyinde bulunan ve
yetiştiği bölgenin adını alan Cehrilik lalesi,
havaların ısınmasıyla doğayı renklendirdi.
Kendine has kokusu ve görünümü olan lalelere
vatandaşlar büyük ilgi gösterirken fotoğraf
sanatçıları ve gazeteciler için de cehrilik
bölgesi büyük öneme sahip. Arılar için de
önemli polen kaynağı olan laleler, her yıl Mayıs
ayında doğada kendiliğinden açıyor ve açtıktan
15 gün sonra soluyor.

Bu yıl havaların beklenenden serin olması
nedeni ile bazı çiçekler halen tomurcuk
şeklinde. Yine havaların serin olması nedeni
ile cehrilik lalelerinin daha uzun ömürlü
olması bekleniyor.
Cehrilik bölgesinin yollarının kötü
olduğunu ifade vatandaşlar, bu noktada
Yozgat Belediyesi’nin yolları düzenlemesini
de istiyor.
>>> 3. Sayfada

ziraat odaları, muhtarların tüm
kamu kurum ve kuruluşlarının
tarımdan milli seferberlik ilan
etmesi gerekmektedir. Tarımın
siyaseti olmaz. Tarımda bizim
yiyeceğimiz, içeceğimiz en stratejik
ürünümüzdür” dedi.
>>> 2.Sayfada

ZORLU EN iYi

AKADEMiSYEN
Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi
İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Kürşad Zorlu’ya 'en iyi
akademisyen' ödülü verildi.
>>> 7. Sayfada

YARALI ŞAHiNE ŞEFKAT ELi
Yozgat’ın Saraykent İlçesi’nde
yaralı halde bulunan Kızıl Şahin,
2 aylık tedavisinin ardından
bulunduğu yerde doğasına kavuştu.
Yozgat’ın Saraykent İlçesi’nde yaralı
halde bulunan Kızıl Şahin, 2 aylık
tedavisinin ardından bulunduğu
yerde doğasına kavuştu. 6'DA

YOZGATLI

DUALAR
YAĞMUR iÇiN

SPORCU DÜNYA

ŞAMPiYONU OLDU

Betül Zararsız 7. Uluslararası Kick
Boks Dünya Kupası Şampiyonasında
55 kiloda Büyük Kadınlar da
rakiplerini ekarte ederek Dünya
Şampiyonu oldu. >> 8'DE

Yoğun yağışlı bir kış mevsimi
geçiren Yozgat’ta beklenen bahar
yağışlarının gelmemesi çiftçiler
tedirginliğe sevk ediyor. 7'TE

Emlak Akademi Sahibi Kozan:

“EV ALMANIN
TAM ZAMANI”
Yozgat’ta faaliyet gösteren Emlak
Akademi Sahibi Arif Kozan, ev
almak isteyenler için büyük bir
fırsat doğduğuna dikkat çekti.

6'DA

SORGUN
PENALTILARDA

KAYBETTi YOZGAT ÖNEMLi

2021-2022 futbol sezonu U18
Türkiye Şampiyonası 1. kademe
müsabakaları tamamlandı. 20 farklı
grupta oynanan müsabakalarda
Yozgat, Tokat grubunda yer aldı. 8'DE

MERKEZLERDEN OLACAK
Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju
Özkaya, Sorgun ilçesine bağlı Büyüktaşlık
köyünde yağlık ayçiçeği ekimine katıldı. 4'TE

GÜNCEL
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Bu Firavun Köpeği İsveç Polisi Hangi Amaçla Korumaya Devam Ediyor?
Danimarkalı ırkçı Sıkı
Yön Partisi (Stram Kurs)
başkanı Rasmus Paludan,
İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanların
yoğun olduğu mahallelerde polis korumasında
Kur'an-ı Kerim yakmaya
devam ediyor.
Kurşun geçirmez zırhlı
araçla ve polis korumasında Stockholm'ün Husby Mahallesi'ne getirilen
Paludan, burada Kur'an-ı
Kerim yakarak İslam dini
ve Peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaret
etti.
Oturdukları binanın
yanında Kur'an-ı Kerim
yakılması ve megafonla
rahatsız edilmeleri üzerine balkonlara çıkan
Müslümanlar, "Cumartesi
günü çocuklarımızla evlerimizde rahat oturamayacak mıyız? Paludan'ın
İslam'a hakaretlerini evi-

mizden dinlemek izlemek
zorunda mıyız?" şeklinde
polise tepki gösterdi.
Paludan'ı yaklaşık 100
polis korurken İsveç İstihbarat Teşkilatından
(SEPO) 10 sivil polis de
yakın koruma sağladı.
Daha sonra Türklerin
yaşadığı Hallunda Mahallesi'ne polis eşliğinde
bir konvoyla götürülen
Paludan, burada da bir
Türk lokantasının önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.
Lokantanın sahibi Osman
Demir, Paludan'a tepki
göstererek yumurta atmasının üzerine polisler,
Demir'e copla saldırdı ve
lokantasını kapattırdı.
Paludan'ın provokasyonu için bölgede otobüs ve
tren seferleri iptal edildi.
Öte yandan burada Paludan'a tepki gösteren
2 kişi de polis tarfından
gözaltına alındı.

12 Mayıs'tan
beri İsveç'te bulunan Paludan,
7 bölgede polis korumasında
Kur'an-ı Kerim
yaktı.
Şüphesiz ki
bu kafir köpeğin
Kur’anı Kerim
yakması ne Yüce
Kitabımız Kur’ana ne de O’nun
sahibi Yüce Allah’a zarar verecek değil. Bu kendini
bilmez Firavunun ecelinin
geldiğini gösterir: “Eceli
gelen köpek cami duvarına pisler!”misali...Kudurmuş bir köpek çıkar
böyle havlar havlar durur.
Sonucu belli bi şekilde
geberip gider. Konu bu
değil...:
Konu şu: Ne diye bu
köpeği bir koruma ordusu takip ediyor koruyup

gözetliyor. İkincisi
bunu ne diye Müslümanların gözü
önünde yapıp o
insanları tahrik
ediyorlar? Sonra da Müslümanlar tutuklanıyor,
tartaklanıyor ve
iş yerleri kapatılıyor? Asıl konu
bu!...
Bu şerefsize laf
söylemeye gerek yok da: İsveç
Polisine ne oluyor, Resmi
ve sivil polis korumasında
bu eylemini yaptırıyorlar
? Müslümanlara bir zulüm
mü yoksa, soy kırım mı,
asimilasyon mu, İslam
düşmanlığımı?
Bu rezaleti seyreden
İsveç polisini kınıyor ve
lanetliyoruz. İsrail Polisinin yapmış olduğu terör
vahşetten ne farkı var bu
rezaletin?...

AHMET
SARGIN

Sadece biz değil İslam
Birliğinin harekete geçip
İsviçre’ye ve İsveç Polisine dur demesi gerekir.
Sadece kınamak yetmez
uluslararası arenada kınanmalı, yaptırım uygulanmalı ve bu şerefsizin
yaptığı yanına bırakılmamalıdır deriz.
Bilerek ve bir amaç uğrunda yaptığı rezillik belki
de İsveç’te Müslümanların
çoğalmasına vesile olacaktır. Çünkü güneşi balçıkla sıvamaya çalışmak
cehaletin ta kendisidir.
Bırakın köpekler havlasın diyeceğim de oradaki
Müslüman kardeşlerimiz
zulüm görüyor, tutuklanıyor, dükkanları- iş yerleri
kapatılıyor.
Şüphesiz Rabbim “Nurunu” tamamlayacaktır
da: Fıravunlar da güneşe
doğru havlamaya devam
edecekler..!...

AQUAPARK

HiZMETE AÇILDI
Yozgat’ta 2017 yılında açılan ve 2 yıldır da
atıl durumda olan Aquapark yeniden hizmete
açıldı.
Yozgat belediyesine devredilen aquapark
gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte
açıldı. Bu hafta ücretsiz olarak hizmet
verecek olan tesis fiyatı ise öğrenci 25, halk
ise 50 TL’den yararlanacak.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse,
bugün itibari ile Aquaparkın açıldığını
söyledi.
Başkan Köse, “Burası önceki dönemlerde
Adalet Bakanımız ve milletvekillerimizin
himayelerinde il özel idaremiz tarafından
yapılan Kadınlar Aquapark idi. Yapıldıktan
hemen sonra işletmeciye kiraya verildi.
Sonrasında bazı olumsuzluklar yaşandı.
Bırakmak zorunda kaldı” dedi.
Aquaparkın İl özel idaresi tarafından
Yozgat Belediyesine devrettiğini belirten
Köse, “Devraldığımızda uzun süre kapalı
kalmasından dolayı tadilata ve tamirata
ihtiyacı vardı. Biz ekip arkadaşlarımızla
birlikte tüm tadilat ve tamiratlarını yaptık.
Daha önce hizmete açılacaktı fakat pandemi
dolayısıyla açmanın uygun olmayacağını
düşündük. Bu süreçte tadilat ve
temizliğimize devam ederek bugün inşallah
açılışını gerçekleştiriyoruz, hizmet vermeye
başlayacak” dedi.
Köse, “Belediye Meclisimizle daha
önce ki almış olduğumuz kararla burada
para kazanma amacı gütmeden tamamen
sosyal bir açığı kapatmak ve hanım
kardeşlerimizin sosyalleşmesi ve önemli
olan bir açığı giderme adına burayı aldık ve
hizmete açıyoruz. Belediye meclisimiz oy
birliğiyle bu tesisimizin belediye tarafından
çalıştırılması ve sosyal bir açığı kapatması
adına da pek çok karar aldı. Özellikle şehit
ailelerine ve gazilerimize 7 – 24 ücretsiz
yaptık burayı. Belediye Meclisi tarafından
Engelli kardeşlerimize eğer engelli kendini
idame ettirebilecek düzeyde değil ise
yanında bir refakatçısıyla burada ücretsiz
misafir etme olanağı sağladı” dedi.
MAHALLELERDEKİ HANIM
KARDEŞLERİMİZİ MİSAFİR EDECEĞİZ
Haftanın belli günlerinde

mahallelerimizde özellikle hanım
kardeşlerimizin sosyalleşmesi adına
da haftanın bazı günlerinde de mahalle
mahalle hanım kardeşlerimizi inşallah
burada Yozgat Belediyesi olarak misafir
edeceğiz diyen Belediye Başkanı Celal
Köse, “Haftanın bir günüde özellikle kız
çocuklarımız öğrencilerimize üniversite
gençliğimiz olmak üzere ve şuanda ki örgün
eğitimdeki ilköğretimdeki, ortaöğretimdeki
evlatlarımız olmak üzere onlarda birer gün
burada misafir edeceğiz. Bizim burada
para kazanma amacımız yok. Tamamen
bir açığı kapatmak ve insanlarımızın
sosyalleşmesi ve burada günlerini rahat
bir şekilde geçirmeleri adına biz Yozgat
Belediyemiz adına burayı devraldık ve
hizmete açtık. Haftanın diğer günlerinde de
7 – 24 piyasa çok yüksek olmasına rağmen
biz fiyatlarımızım da yarı yarıya indirgedik.
Normalde 100 lira olan bir katılımı 50 liraya
çektik büyüklerde. Öğrencilerde haftanın
her günü yani istedikleri zaman geldikleri
zaman 25 lira olarak belirledik. Böylelikle de
hizmete açtık. Biz halkımıza 10 gün boyunca
hanım kardeşlerimize ücretsiz bir şekilde
faaliyetlere devam edeceğiz. Güzel bir tesis
yapandan yaptırandan Allah razı olsun. Allah
nasip ederse ileriki zamanlarda bütçelerimiz
el vermeye başlayınca da hemen yanı
başına da erkeklerimiz için özellikle bunu
planlıyoruz” dedi.
ÜNİVERSİTE YOLUNA
TAM OLİMPİK YÜZME HAVUZU
Köse, “Gençlik ve spor bakanlığımızın
yarı olimpik yüzme havuzu orada faaliyette.
İleriki günlerde de üniversitemizin yolu
üzerinde de tam olimpik bir yüzme havuzu
yapılacak ki oda Yozgat’taki büyük bir
açığı da kapatmış olacak. Gençlik ve spor
bakanlığımızın mahallelerde kurmuş olduğu
2 adette havuz var yüzme havuzları. Onlarda
yakında zamanda faaliyete geçer okulların
kapanmasıyla. Geçen sene ikisini de
kurdular sonuçta. İnşallah onları da haziran
sonu itibari ile kurduğumuzda inşallah
Yozgat’ta yüzme bilmeyen veya yüzmeye
gelmeyen hiç kimse kalmayacak” diye
konuştu.

SEFERBERLiK
iLAN EDiLMELi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu
Üyesi ve Akdağmadeni Ziraat Odası başkanı
Eyüp Elmalı, tarım sektörünün enerji sektörü
ile birlikte en stratejik ikinci sektör olduğunu
belirterek, “ Tüm tarım paydaşlarının valilerin,
yönetimin, ziraat odaları, muhtarların tüm
kamu kurum ve kuruluşlarının tarımdan milli
seferberlik ilan etmesi gerekmektedir. Tarımın
siyaseti olmaz. Tarımda bizim yiyeceğimiz,
içeceğimiz en stratejik ürünümüzdür” dedi.
Elmalı, tarım sektörünün ekonomiye büyük
katkıları olduğunu söyledi. “Yurt içi hasılatı
5.8’i bulan tarım yaz aylarında 6 milyon kişiye
iş istihdamı sağlamaktadır. İstihdamın 5’te 1
‘ini karşılamaktadır” diyen Elmalı, “Sektörümüz
17-18 milyar dolar ihracat yapılmasına 5 milyar
doların üzerinde dış ticaret fazlası verilmesine

de imkan sağlamaktadır. Tarım sektörü
başta gıda olmak üzere otel, lokantacılık,
tekstil sektöründe de ağırlık kazanmaktadır.
Tarımın ağırlığı görünenden daha fazladır. Zor
koşullarda yağmur, çamur demeden gecesini
gündüzüne katarak üretim yapan en hayati
ihtiyacımız olan gıdanın soframıza ulaşmasını
sağlayan çiftçilerimizin kıymetinin iyi bilinmesi
gerekmektedir. Pandemi süreci yaşadık.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan dolayı
Rusya para vermemize rağmen bize buğday
vermedi. Onun için üretim, üretim diyorum.
Kıymetli genel başkanımız Şemsi Bayraktar’ın
da Yerköy’ümüze selamlarını getirdim. Biz
üretmezsek ülkemiz aç kalır. Çiftçiye hizmet
etmek ibadettir. Tarıma hükmeden dünyaya
hükmeder” ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL
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No: 32/11 Kızılay /Ankara
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Alış:
Alış:
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3/-2
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2/-4

SALI

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN

17 MAYIS 2022 SALI

19/5
14/3

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03:35
06:11 05:18
07:40 12:42
12:37 16:36
15:02 19:56
17:23 21:32
18:47

Şehrimin su politikası ve ormanlardaki manzara
Yakın gelecekte su savaşlarının olacağı yönünde bir öngörü
var.
Allah korusun ama savaşların çeşidi giderek artıyor.
Hal böyle iken dünya ülkeleri güneş, rüzgar, yağmur gibi
Allah’ın insanlığa bahşettiği
imkanları kullanma, enerjiye
dönüştürme amacı ile politikalar
yürütüyor tasarruf yöntemleri
geliştiriyor.
Dünyanın bilmem ne ülkesinde akıllı şehirler imar edilirken
bizde durum nedir?
Şükürler olsun bereketli bir
yıla girdik.
Kar ve yağmur başta içme
suyu göletleri olmak üzere tarımda da çiftçinin yüzünü güldürdü.
Yozgat’a bakıyoruz ağzına
kadar dolu göletler yüreğimizi
serinletiyor.
Tarlalar ve bahçelerin hali

içinde bulunduğumuz dünya
şartlarında bozulan morallerimize merhem oluyor.
E, hal böyle iken bu rahmet,
bu bereket hep böyle mi gidecek
sorusunu da sormadan edemiyor insan!
Yozgat’a bir süredir ertelediğim şehir gezintisini kısa soluklu
da olsa gerçekleştirdim.
Kirazlı göledindeki manzarayı
bu kez fotoğraf karesi dışında
canlı hali ile gördüm ziyadesiyle
memnun oldum.
Ağzına kadar dolmuş taşacak
vaziyetteki manzara ‘Yozgat’ımın su politikası var mı’ sorusunu aklıma getirdi.
Burada başta Çevre ve Şehircilik olmak üzere Yozgat Belediyesi’ne önemli görevler düşüyor, sorumluluğunu artırıyor.
Akıllı şehirler mantelisinden
yola çıkarak konuşacak olursak,
ülkemizde bir gerçek çıkıyor

karşımıza:
“Ülkemizde mevcut su miktarı; artan talep, kuraklık ve su
toplama havzalarındaki kirlenme
sonucunda giderek ihtiyaçları
karşılayamaz hale gelmektedir”
gerçeğini ortaya koyuyor konun
uzmanları.
Yozgat özelinden baktığımızda doğal su kaynaklarının korunması için geliştirilen ‘yağmur
suyu toplama sistemleri’…
Yozgat’ta ger geçen gün
gelişen, büyüyen ve yenilenen
inşaat sektöründe ne derece
uygunlanıyor?
Binalarımızdan başlayarak
eldeki kaynağı evvela tasarruf
etme gibi bir mecburiyet doğuyor.
Bu noktada belediyemizin
sorumluluğu, bu sorumluluk
ekseninde yürüteceği çalışmaları
önemsiyorum.
Çatı sularının biriktirilmesi

manzara ortaya koyuyor.
mantığına dayalı
Son dönemde aldığı
sistemle kuraklıkla
yağışların etkisi ile daha
mücadele noktasınde gelişti bölgedeki yeşil
da çok ciddi adımlar
örtü.
atılmaya başladı.
Yol boyu gezinti sıraYozgat’ta besında dev çam ağaçlarıreketi göletlerden
nın çetin geçen kış şarttarım arazilerine
ları nedeni ile devrilmiş
oradan bahçelere
olduğunu gördüm.
sirayet ettiği bu
Öyle az uz değil ongünlerde şehirlerin
larca hatta yüzlerce çam
tasarruf ve geri döağacı kökünden çıkmış
nüşüm mekanizmasını kesinlikle canlı
yan yatmış ya da köküntryilmaz@gmail.com
den kırılmış.
ve dinamik tutmak
Her an olası bir yangına dazorundayız.
Özellikle de yaşadığımız Bovetiye çıkaran bu manzaranın
zok Yaylası kesinlikle akıllı şehir
düzenlenmesinde konusunda
politikalarına toplumun her kesi- yetkili kurumları göreve davet
minde ihtiyaç duyuyor.
ediyorum.
ORMANDAKİ
Ağaçların o hali çok da hoş
YAN YATMIŞ
olmadığı için olası yangınlar için
AĞAÇLAR
hemen yanı başlarında cam kıKirazlı göledinin etrafındarıkları ile adeta yangınlara daveki ormanlık alan muhteşem bir
tiye çıkarıyor.

TARIK
YILMAZ

ÇAKI GiBi

MEHMETÇİK OLDULAR

Yozgat’ta temsili askerlik
uygulaması kapsamında 19 engelli,
bir günlük temel eğitimlerini yapıp
yemin ederek asker oldu.
İl Jandarma Komutanlığı'nda bir
gün askerlik yapan 19 Engelli için
tören düzenlendi.
Düzenlenen törene Yozgat Valisi
Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal
Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel
Güney, İl Emniyet Müdürü Murat
Esertürk, Alay Komutanı Albay Halil
Başer, daire müdürleri, engelli asker
aileleri, askeri personel katıldı.
Yemin eden engelliler adına
konuşan Ömer Erol, bir gün de olsa
asker olmanın onurunu yaşadıklarını
söyledi. Demircan, ''Biz engelli
olduğumuz için askerlik anısı
anlatanları hep buruklukla dinledik.
Artık bizim de anlatacak anılarımız
oldu. Bir günlük bir saatlikte olsa
çok sevinçliyiz. Bizler engelli olarak
toplumun bir kenara ayırdığı cam
fanus içinde özenle korumaya
aldığı insan olmak istemiyoruz. Bu
kahraman milletin bir ferdi olarak
yaptığımız kısa askerlik hizmetiyle,
her yerde bu vatanın ve aziz
milletimizin her koşulda hizmetinde
olduğumuzu bilmenizi istiyoruz'' dedi.
Yozgat İl Jandarma Komutanı Halil
Başer, törende yaptığı konuşmada,
askerlik vazifesinin önemine değindi.
Albay Başer, Askerlik Kanunu
gereği ülkemizde her Türk Erkeği
İçin Askerlik Hizmeti Zorunludur.
Askerlik mükellefiyeti asker millet
kavramının dünyadaki yegane
örneğini teşkil eden Türk ulusu için
bir onur vesilesidir. Kutsal askerlik
görevini yerine getiren her birey
bunun haklı gururunu ömür boyu
taşımaktadır” dedi.
Engelli askerlere seslenen Albay
Başer, “sizler bu gün bir idealinizi de
gerçekleştirerek diğer arkadaşlarınız
gibi temsili de olsa askerlik hizmetini
yapmaktasınız. Bu kutsal ocağın
faaliyetlerine katıldınız, havasını
teneffüs ettiniz. Kısa süre de olsa
Türkiye cumhuriyeti devletinin ve
bulunduğu coğrafyanın en güçlü,
en deneyimli ordusunun birer ferdi
olmanın gururunu yaşadınız. Bu gurur
size ömür boyu güç ve ışık versin.
Burada hep özlemini duyduğunuz
askerlik hizmetini bir günlük de olsa
yerine getirerek ve şanlı bayrağımıza
el basarak bizlerin huzurunda kutsal
askerlik yeminini güçlü sesinizle
haykırmak suretiyle hiç bir engelin
sizin azminizi kıramayacağını
herkese göstermiş oldunuz” diye
konuştu.
Belediye Başkanı Celal Köse
ise, askerlik vazifesi her vatan
evladına, Türk gencine, bu ülkede

bende varım, bu ülke için alın teri
dökeceğim, can vereceğim diyen
vatandaşın asli görevi olduğunu
söyledi. Köse, “meşhur bir sözümüz
vardır. Her Türk asker doğar. Biz
şanlı tarihimizde muharebelerimizde
devamlı kahramanlıkla övünen
ve bundan sonrada her zaman
kahramanca öğünen ve har zaman
kahramanca çarpışan yiğit evlatların
torunlarıyız. Bundan sonraki süreçte
de her zaman ve her yerde biz
şehrimiz,. Vatanımız, milletimiz,
dinimiz, bayrağımız, ezanımız içinde
mücadele vermeye de hazırız” diye
konuştu.
Yozgat Valisi Ziya Polat, temsili
askerlik töreninde 19 gencin
heyecanını hep beraber yaşıdıklarını
söyledi.
Polat, “Gençlerimizin heyecanı
bir başka, gençlerimizin ailelerinin
heyecanı bir başka. Peygamber
ocağına geldiler. Bu devlet, bu millet
öyle bir büyük devlet ve millet ki
yüzyıllardır üzerinde hep oyunlar
oynanmış bir devlet ve millet. Evvel
Allah kahraman jandarmamız burada,
kahraman emniyet güçlerimiz burada,
askerimiz burada. Evvel Allah biz her
oyunun üstesinden gelecek iman ve
inanca sahibiz. Bu iman ve inançla
yetiştiren analarımız, babalarımız var.
Devletimiz, milletimiz var. Bu devlet,
millet için on binlerce şehit verdik,
gazi verdik. Allah tüm şehitlerimize
rahmetiyle muamele eylesin.
Gazilerimize sağlıklı, hayırlı uzun
ömürler versin” dedi.
Bugünde 19 kardeşimiz şahadet
şerbeti içmek için yola çıktı diyen
Yozgat Valisi Ziya Polat, “Gazilik
unvanı almak için yola çıktı. Hepsine
hayırlı uğurlu olsun. Her Türk asker
doğar. Biz engelli kardeşlerimizde
bu ocağın tadına varsın, bu ocakta
gün geçirsin, ailelerimizde evlatlarını
askeri elbiseyle kolluk elbisesiyle
görsünler diye sağ olsun bakanımızın
talimatları, jandarma genel
komutanlığımızın da çalışmalarıyla
bu faaliyeti yerine getiriyoruz. Bu
kardeşlerimiz engelli kardeşlerimiz
olabilir ama önemli olan akıllarda
engel olmaması. Önemli olan
kalplerde engel olmaması. Biz
evvel Allah Sevgimizle, birbirimize
olan bağlılıkla arkamızda şehit
kanlarıyla sulanmış bayrağımızla,
önderlerimizle bu millete, bu devlete,
bu bayrağa, bu ezana hizmet etme
yolunda şahadet şerbeti içme
yolunda her daim hazırdır” diye
konuştu.
Konuşmalar sonrasında 19
engellinin yemin töreni, tören geçişi
ve askerlerle birlikte yenilen öğle
yemeği sonrasında program sona
erdi.

MAYIS’IN
LALELERi ACTI
Ömrü kısa ama güzelliği ömre bedel

Yozgat’ın Cehrilik bölgesinde doğada kendiliğinden yetişen ve her yıl sadece
Mayıs ayında açan, ömrü ise sadece 15 gün olan Cehrilik Laleleri çiçek açtı.

Bu yıl havaların beklenenden serin
olması nedeni ile bazı çiçekler halen
tomurcuk şeklinde. Yine havaların serin
olması nedeni ile cehrilik lalelerinin
daha uzun ömürlü olması bekleniyor.
DOĞAYI RENKLENDİRDİ
Kentin 8 kilometre kuzeyinde
bulunan ve yetiştiği bölgenin adını alan
Cehrilik lalesi, havaların ısınmasıyla
doğayı renklendirdi. Kendine has
kokusu ve görünümü olan lalelere
vatandaşlar büyük ilgi gösterirken
fotoğraf sanatçıları ve gazeteciler için
de cehrilik bölgesi büyük öneme sahip.
Arılar için de önemli polen kaynağı olan
laleler, her yıl Mayıs ayında doğada
kendiliğinden açıyor ve açtıktan 15 gün
sonra soluyor.
YOLLARI YAPILSIN
Cehrilik bölgesinin yollarının
kötü olduğunu ifade vatandaşlar, bu
noktada Yozgat Belediyesi’nin yolları
düzenlemesini de istiyor.
CEHRİLİK EFSANESİ NEDİR?
Cehrilik lalelerinin açtığı bölgeye
ait bir de efsane bulunuyor. Yozgat'taki
Nohutlu Tepesi’nin arkasında
bulunan Cehrilik yakınlarında deveye
binmiş geline benzeyen kayalar
bulunmaktadır. Bu kayalara "Gelin
Kayası "denir. Efsaneye göre köyün

birinden gelin alayı gelmektedir.
Eşkıyalar gelin alayını çevirirler.
Niyetleri kervandaki gelini alıp esir
pazarında satmaktır. Gelin alayının
erkekleri eşkıyalarla vuruşurlar ve
hayatlarını kaybederler. Eşkıyalar,
gelini ve damadı yakalamak
üzeredirler. Yakalanacaklarını anlayan
gelin ve damat Allah'a dua ederler.
"Allah'ım bizi bu eşkıyaların eline
düşürme, bizi ya taş et, ya kuş et"

duaları kabul olunur. Güzel gelinle
birlikte eşkıyalar, develer ve atlar
oracıkta taş olurlar. Damat ise kuş olup
gökyüzüne uçuverir. Güzel gelinin
ağlarken gözünden döktüğü yaşlar
sel olur ve orada kırmızı lalecikler
bitmeye başlar. Zamanla bu laleler tüm
tepeyi kaplar. Eğrice'de (mayısın ikinci
haftasında) Cehrilik Laleleri kırmızı
kırmızı açar ve beyaz güvercinler
gökyüzünde süzülürler.
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Anılarla Mazideki Yozgat 115
Hz. Bilal-ı Habeşi Radyallahü Anhü Hazretlerinin Öyküsü 2
Geçen haftaki kaldığımız yerden makalemi anlatmaya devam
ediyorum.
Şirk toplumuna karşı direnme
söz konusu olunca onun azmi,
sabrı, sebati direnci ve iradesindeki kuvvet hep akla geldi. Ağır
işkenceler altında söylediği “
EHAD “ ( BİR ) sözcüğü adeta
Müslümanların parolası oldu. O
sözleri bir marş haline getirdi.
O aslen HABEŞİSTAN lıdır.
Babasının adı REBAH annesininki HAMAME dir. 581 tarihinde
MEKKEYİ MÜKERREME de CUMAHOĞULLARI kabilesi içinde dünyaya geldi.
Kader onu ÜMEYYE İBNİ HALEF e köle
yaptı. Annesi de bu kabilede cariye olarak
bulunuyordu. HZ EBUBEKİR vasıtasıyla islamla şereflendi. Onun islama girişi
şöyle oldu.
HZ BİLAL son derece mert ve dürüst
davranışlıydı. ÜMEYYE sık sık ticaret kervanıyla tek başına gönderirdi. Bir ticari
seferide HZ EBUBEKİR le oldu. HZ EBUBEKİR in gördüğü rüyanın yorumunu rahipten birlikte dinledi. Ahir zaman nebisinin MEKKE den çıkacağını duydu. Bunu
kulağına küpe etti. O nura kavuşmak için
bekledi … bekledi…. Çok da güzel sesi
vardı. Düğün ve şenliklerde aranan bir

kimseydi. ÜMEYYE onu yanından hiç ayırmazdı. Yeni dinin
geldiği günlerde HZ BİLAL da
kervanla bir seferden dönmüştü. Kulağı sesteydi. Yeni
dinin peygamberi kimdi. Bir
gece yarısı HZ EBUBEKİR HZ
BİLALA çıka geldi. Peygamberin ABDULLAH ın oğlu MUHAMMED olduğunu kendisinin
de islama girdiğini anlattı. HZ
BİLAL o neye davet ediyor diye
sordu. HZ EBUBEKİR de “ o
herşeyin yaratıcısı ALLAH a
ibadet etmeye davet ediyor. Onun davet
ettiği dinde üstünlük ancak iman ve
kulluk iledir “ diye cevap verdi. Bu dine
nasıl girileceğini sordu. HZ EBUBEKİR
ona anlattı. HZ BİLAL I HABEŞİ de derhal kelime i şehadet getirerek islamla
şereflendi.
HZ BİLAL I HABEŞİ'NİN
İŞKENCEYE UĞRAMASI
O yeni bir dünya ya doğmuştu. Bundan sonra hayatında bambaşka bir
safha başladı. Hiç kimseden korkmadan
çevrem yok beni kim müdafaa eder, kim
bana arka çıkar demeden islama girdiğini
açıktan ilan etti.
Onun Müslüman olduğunu duyan
ÜMEYYE İBNİ HALEF büyük bir dehşete

İSMAİL
CENAN

kapıldı. Ne yapacağını şaşırdı. Kendisine
danışmadan o nasıl bir yeni dine girebilirdi. Kendi kendine nasıl islam ın açıktan
ilan edebilirdi. Bir türlü hazmedemedi.
Kalbi kaskatı kesilmiş vahşet ve zülmet
içerisinde olan insan imanın tadını nereden bilecekti. Yapacağı tek bir şey vardı
oda zülüm ve işkence….
ÜMEYYE BİLAL ı yeni dinden döndürmek için var gücüyle en ağır işkenceleri
yapmaya başladı. Yoruluncaya kadar
dövdü. Çölün o kızgın kumlarında öğle
sıcağında aç susuz olarak sürüdü. Göğsüne büyük kaya parçaları koyarak o kızgın
kumlarda sürükledi. Putların adını söyletebilmek için neler yaptıysa fayda etmedi.
O gözleri yıldız gibi parlayan Habeşli köle
şimdi karşısında imanda azmin ve iradenin mücessem heykeli olarak devamlı ALLAH, ALLAH diyordu. Onlar LAT
ve UZZA dedi. HZ BİLAL EHAD ( BİR
) EHAD ( BİR ) dedi. Onlar israr etti.
BİLAL onlarla alay edercesine e “ benim
dilim onu söylemiyor “ dedi. Zülümleri
ve işkenceleri artıkça arttı. Gece gündüz
devamlı vahşiliklerin HZ BİLAL üzerinde sergilediler. HZ BİLAL ın boynuna
ip takıp çocukların eline verdiler. Onu
sokaklarda dolaştırdılar. Amma ne çare ,
ne mümkün zülüm ile bidat ile gönülden
islamı çıkarmak…..

O hep EHAD, EHAD diyordu. HZ
BİLAL ın parolası marşı olmuştu. Bu kelimeler….ÜMEYYE ve AVANESİ çaresiz
kaldılar. Ne yapacaklarını bilemediler. HZ
BİLAL I dininden dönderemediler.
Bugünkü anlatacaklarım bundan ibaret
olup, haftaya kaldığımız yerden devam
etmek üzere yazımı YUNUS EMRE nin
dizileriyle bitiriyorum. Hepinize selamlar,
sevgiler, saygılar
Biz kimseye kin tutmayız
Ağyar dahi dosttur bize
Kanda ıssızlık var ise
Mahalle vu şardır bize
YUNUS eydur ALLAH deriz
ALLAH ile kapılmışız
Dergehana yüz tutuben
Hemen bir ikrardır bize
Bize ışık şerbetinden suni saki
Bize uçmak da kevser gerekmez
Badyalar tolu tolu içelüm biz
Biz esrük olmazuz hımar gerekmez.
Gezdüm URUM ile ŞAM I
Yukarı illeri kamu
Çok istedim bulamadım
Şöyle garip bencileyin
YUNUS EMRE

YOZGAT ÖNEMLi

MERKEZLERDEN OLACAK
Yozgat’ta yağlık Ayçiçek yağı ekimi
başladı.
Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü
Tanju Özkaya, Sorgun ilçesine bağlı
Büyüktaşlık köyünde yağlık ayçiçeği
ekimine katıldı.
Üreticiler ile bir araya gelen İl
Müdürü Tanju Özkaya, "Son yıllarda
dünyada ve ülkemizde yaşanan
gelişmeler, tarım sektörünün ve
buna bağlı üretimin önemini ortaya
koymuştur. Bu nedenle son zamanlarda
en çok konuşulan ve gündemde olan
konu tarım sektörüdür. Pandemiyle bir
kez daha önemi anlaşılan ve en stratejik
alan konumuna tarımsal faaliyetler
yerleşmiştir. Tüm dünyada yaşanan
tedarik zincirindeki sıkıntılardan
etkilenmeme adına bakanlığımız tüm
tedbirleri almaktadır. Yozgat’ımız
üretime ara vermeden hız kesmeden
devam etmesi gerekmektedir. Bu
süreçte İl ve İlçe Müdürlüklerimizle
üretime dair tüm tedbirler alınmıştır,
Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleri
Bakanlığımızın direktifleri çerçevesinde
ekilmeyen 1 metrekare yer kalmayacak
şekilde planlamamızı yapmış
bulunmaktayız” dedi.
Yozgat’ın tarım sektörü içinde
sahip olduğu potansiyelle en önemli
illerden birisi olduğunu belirten
Özkaya, “Bitkisel üretim alanında
6.130.324 dekarlık alanla ekilebilir
arazi varlığı olarak 5. durumdayız.
En stratejik ürünlerden hububatta
3.530.598 dekarlık alanla durum

buğdayında ekilişte 3. Sıradayız.
Yemeklik baklagillerden; nohutta hem
ekilişte hem üretimde 2. Sırada iken
Yeşil Mercimek ekiliş ve üretiminde
ise 1. sıradayız. Bu üretimleri daha da
artırmak aralıksız için çalışıyoruz. Aynı
şekilde yağlık ayçiçeği konusunda
da ekiliş ve üretimi artırmak için
son 2 yıldır planlama ve çalışmalar
yapmaktayız. Bu kapsamda geçen
hafta 'Tarım Arazilerinin Kullanımının
Etkinleştirilmesi Projesi Kapsamında
Bakanlığımız ve İl Özel İdare Bütçesi
kaynaklı olarak temin edilen 14.550
Kg yağlık ayçiçeği tohumluğunun
çiftçilerimize dağıtımı yapılmıştı.
Tohumluklar üreticilere yüzde 75 hibe
yüzde 25 üretici katkısıyla verilmiştir.
Şimdi o dağıtılan tohumluklarla ekim

yapıyoruz” dedi.
Özkaya, “Bu konuda 3. Üretim
sezonu olmak üzere yağlık ayçiçeği
tohumluğu dağıtımı yapıyoruz. 2020
yılında yağlık ayçiçeği ekilişimiz 12.000
dekar iken 2021 yılında bu 28.700
dekara çıkartılmıştır. Bu yıl sadece
dağıttığımız tohumluklarla 29.000 dekar
ekiliş sağlanacaktır. Hedefimiz bu
noktada üreticinin kendi imkânlarıyla
beraber ektiğiyle hedef 60.000 dekar
ekilişe erişmek ve bunu önümüzdeki 2
yıl içerisinde 100.000 dekara çıkarmayı
hedeflerimiz arasındadır. Bu bağlamda
yağlık ayçiçeği ekiliş ve üretiminde
Türkiye’de ilk 10 da olacak şekilde
Yozgat’ımızı Türkiye’nin Önemli
üslerinde birisi haline getirmeyi
hedefliyoruz” diye konuştu.
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İşlemeli
şerit

Kampana

Kıyaslama

Salgın bir
hastalık

Topalak

Sipersiz
başlık

Üzüntü

Kartuş
tozu
İlkel bir
su taşıtı

Üflemeli
bir çalgı

Bir yağış

Gece
bekçisi

Telli bir
çalgı

Bir palmiye türü

Gece
bekçisi

Güvence
parası

Bir bamya
türü

Püskürt me aracı

Zorla

Şaşma
ve korku

Bir gıda
maddesi

Dolaylı
anlatma

Meyve
tatlısı

Söyleyiş
özelliği

Küçükbaş
bir
hayvan

Üst
resimdeki
Türkiye ziraat
odaları birliği
başkanı

Yozgat'ta
Yeraltı şehri

İslam'ın
bir şartı
Etkin

Dingil

Seciye,
karakter

Kale
duvarı

Kısa
pantolon

Çabuk
davranan

Yünlü bir
dokuma

Aşure

Gümrük
vergisi

Bir sahne
eseri

Kavşak

Gece
kıyafeti

Aşı
boyası

Hitit
Altın
kökü

Nazlı,
işveli

Sahip

Beddua

Fiyat
yaftası

İstek,
talep

Hububat
tozu

Dikişini
ayırma

Yeterli,
erbap

Duvarcı
aleti

İnatçı,
huysuz

Belge
geçer

Devlet
adamları

En küçük
birlik

Gerginlik

Ev halkı
Sâfi
Bir
İspanyol
şarkısı

İçe dert
olan şey
Kutsal
ışık
Yozgat'ta
bir höyük

Namaz
kıldıran

Bir para
birimi

Eklenmiş

Uzunluk

Bir hamur
tatlısı

Beyaz

Harman
makinesi

Sınır
nişanı

Kent
serserisi

Gerçeğe
ulaştıran iz

İterek,
zorla

Lakin,
fakat
Ahlak
dışı
İnternette
kullanıcı
resmi

Sonsuza
kadar

Yemek

Bir halk
oyunu

Belirti,
iz

Mikroskop
camı

Ateşleme
mandalı

Yaşlı
deve

Telli
balıkçıl

Binek
hayvanı
Bir tembih
sözü

Yaban
kedisi

Motor
güç birimi

Bina
arazisi

Yemek
listesi
Bir tarım
aleti

Hadise

Duman
lekesi

Bir sayı

Argoda,
bit

Sanatta
konu

Önemi
olmayan

Aza

Lisan

Açık,
apaçık

Boru
sesi

Elde
kalmış

Feza

Bir
meyve

Saldırı,
hücum

Ankara'da
gezilecek
bir yer

Afrika
Antilop'u

Konuşmayı
kesmek

Baston

Orta
öğretim

Bir yunus
balığı

Küçük
kitap

Döl eşi

Kalay'ın
kısaltması

Ticaret
eşyası

Aşırı
tutku

Havai

Kasaplık
bir et

Küme

Geçimlik

Eskrim
kılıcı

Bir iç
deniz

Mazı
tozu

Evre

Vakıflar
Gürültülü
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Emlak Akademi Sahibi Kozan:

“EV ALMANIN TAM ZAMANI”
Yozgat’ta faaliyet
gösteren Emlak
Akademi Sahibi
Arif Kozan, ev
almak isteyenler
için büyük bir
fırsat doğduğuna
dikkat çekti.

Ev alma hayali kuranlara yönelik olarak müjde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan,
konut alacaklara yönelik iki kredi kampanyası yapıldığını
duyurdu. Vatandaşlar yüzde 0.89 ve 0.99 faiz oranlarıyla 10 yıl
vadeli olarak 2 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek.
Yozgat’ta faaliyet gösteren Emlak Akademi Sahibi Arif
Kozan, ev almak isteyenler için büyük bir fırsat doğduğuna
dikkat çekti. Kozan, “İlk evim Konut Finansman Paketi"
çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak
olanlara yönelik birinci el konutlarda (sıfır konut) uygulanmak
üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla
kadar vadeli, aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi sağlanacak.
İkinci paket olan ve Döviz, Altın varlıklarının Türk Lirası’na
dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman

ÇEKEREK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ÇEKEREK C TİPİ
MESİRE YERİ MİNERAL KAPLI KÜPTAŞ,
BORDÜR VE KUM ALIM İŞİ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-YOZGAT DİĞER ÖZEL
BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Çekerek Orman İşletme Şefliği Çekerek C Tipi Mesire yeri mineral kaplı küptaş, bordür ve kum
alım işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN: 2022/480319
1-İdarenin
a) Adı: ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-YOZGAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Develik Mah. Çamlık Caddesi No:68 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
c) Telefon ve faks numarası: 3542129218 - 3542124994
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı: Çekerek Orman İşletme Şefliği Çekerek C Tipi Mesire yeri mineral kaplı küptaş, bordür ve
kum alım işi
b) Niteliği, türü ve miktarı: 1100 metrekare mineral kaplı küptaş, 100 metre bordür ve 260
metreküp ince kum
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Yozgat İli Çekerek ilçesi Çekerek C Tipi mesire alanı
ç) Süresi/teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 gün içinde işe başlanacaktır
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanılacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 26.05.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Yozgat Orman İşletme
Müdürlüğü/ İşletme Müdür Yardımcısı Odası
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek
olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak,
teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38
inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

FIRATPEN
YOZGAT YETKİLİ ÜRETİCİ BAYİİ

İÇ ODA KAPILARI
YOZGAT BAYİİ

ŞUBE 1

Yukarı Mah. Lise Sok. No: 20
Boğazlıyan/YOZGAT
0545 905 29 06

ŞUBE 2

Taşköprü Mah. Mehmet Akif
Cad. No: 11 Merkez/YOZGAT
0545 905 29 06

ILN01620352

Paketi" ile de kamu bankaları birinci ve ikinci el
konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin
en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce
açılmış döviz tevdiat hesaplarının yahut hurda
altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına
satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira
değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar
vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi
verilecek.
Bu da ev sahibi olmak isteyenler için
büyük bir fırsat. Ev sahibi olmak isteyen
hemşehrilerimizi ofisimize bekliyoruz”
dedi.
Murat KARATEKİN

ARİF
KOZAN

YARALI ŞAHINE ŞEFKAT ELI

Yozgat’ın Saraykent İlçesi’nde yaralı
halde bulunan Kızıl Şahin, 2 aylık tedavisinin
ardından bulunduğu yerde doğasına kavuştu.
Yozgat’ın Saraykent İlçesi’nde yaralı halde
bulunan Kızıl Şahin, 2 aylık tedavisinin
ardından bulunduğu yerde doğasına kavuştu.
Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal
tarafından yaralı halde bulunarak Doğa
Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim
edilen Kızıl Şahin, eski sağlığına kavuştu.
Kızıl Şahin, iki ay süren tedavisinin
ardından Saraykent Kaymakamı Ali
Açıkgöz’ün katılımıyla yaralı bulunduğu
noktada doğaya salındı.
Yozgat Milli Parklar Şefi Metin Yıkılmaz’a
ve doğa koruma ekiplerine emekleri için
teşekkür eden Kaymakam Açıkgöz, “Belediye
Başkanımızın yaralı halde bulduğu kızıl şahin,
Sayın Başkanımızın zamanında müdahalesi
ve iki aylık tedavi süreci vesilesiyle sağlığına

kavuştu. Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şefi Metin Yıkılmaz başta olmak üzere, bu
süreçte büyük emek veren tüm personele
emekleri için teşekkür ediyorum.” dedi.

ZEHiR TACiRLERiNE GEÇiT YOK
Yozgat'ta Narkotik Suçlarla Mücadele
kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda
9 şahsa işlem yapılırken, çok sayıda ve
miktarda da uyuşturucu maddesi ele
geçirildi. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında
7 Mayıs- 15 Mayıs tarihleri arasında il
genelinde toplam 7 operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonlarda Uyuşturucu
İmal ve Ticareti Yapmak Suçu kapsamında

1 şahıs, Uyuşturucu Kullanmak ve
Bulundurmak Suçu kapsamında 8 şahıs
olmak üzere toplam 9 şahsa işlem yapıldı.
İşlem yapılan şahıslardan bir tanesi
tutuklandı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü’nün
düzenlediği operasyonlarda; 11 gram
Metamfetamin, 9.6 gram Esrar, 7 adet
sentetik uyuşturucu hap, 21 gram Bonzai ve
Payp aparatı ele geçirildi.
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ZORLU EN iYi

AKADEMiSYEN

Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi İdari
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad
Zorlu’ya 'en iyi akademisyen' ödülü verildi.
GAP Gazeteciler Birliği tarafından
düzenlenen 15. GAP OSCAR'ı ödülleri
Malatya'da sahiplerini buldu.
En başarılı devlet adamı" ödülüne layık
bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın
teşekkür mesajının, sinevizyon eşliğinde
görüntülü izlendiği, ödülünü ise Tatar
adına KKTC Gaziantep Başkonsolosu
Fahri Yönlüer'in aldığı törende, "En başarılı
makam" ödülü Kırgızistan'ın Ankara
Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'e,
"En başarılı bakan" ödülü ise Irak Bölgesel
Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlar Sorumlu
Devlet Bakanı Aydın Maruf'a verildi.
Türkiye ve Türk Dünyasından çok sayıda

konuğun katıldığı programda İİBF Dekanı
Prof.Dr.Kürşad Zorlu’ya Türk Dünyasına
katkılarından dolayı “en iyi akademisyen”
ödülü verildi.
Verilen ödülden dolayı bir açıklama
yapan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İİBF Dekanı
Prof. Dr. Kürşat Zorlu'nun Türk Dünyasına
yaptığı katkı ve hizmetlerden dolayı almış
olduğu ödülün kendilerini çok mutlu ettiğini
belirterek şunları söyledi: "Dilde, fikirde ve
işte bir ve beraber olduğumuz Türk Dünyası
için ne kadar çalışma yapsak azdır. Sayın
Dekanımızın uzunca süredir Türk Dünyası
üzerine yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla
verilmiş olan "en iyi akademisyen"
ödülünden dolayı kendisini tebrik ediyor,
nice başarılı çalışmalara imza atmasını
temenni ediyorum."

DUALAR YAĞMUR iÇiN
Yoğun yağışlı bir kış mevsimi geçiren
Yozgat’ta beklenen bahar yağışlarının
gelmemesi çiftçiler tedirginliğe sevk
ediyor. Yozgat’ın Musabeyli ve Gülyayla
köylerinde vatandaşlar ve çiftçiler
yağmur duasına çıktı.
ÇİFTİNİN YAĞMUR BEKLENTİSİ
Yozgat’ta bölgesinde bahar
mevsiminde beklenen yağmurların
gelmemesi üreticiyi tedirgin ederken,

bazı köylerde vatandaşlar yağmur
duasına çıkmaya başladı.
Yozgat’a bağlı Musabeyli ve
Gülyayla köylerinde çiftçiler Yağmur
duası için bir araya geldi.
Yağmur duasında, din görevlileri
tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı.
Yapılan dua sonrasında vatandaşlara
ikramlarda bulunuldu.
Kadir GÖRGÜLÜ

KOMŞUDAN

BiR HABER

İSKILIP'TE ORMAN YANGINI

Çorum'un İskilip çıkan orman yangın
çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin
müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol
altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Yivlik tepesinde
bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar

itfaiyeyi arayarak haber verdi. İhbar üzerine
olay yerine itfaiye ve Orman İşletme
Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa
sürede müdahalesiyle yangın kısa sürede
kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma
sürüyor.

YAHYALI ILÇESINDE
SAĞANAK SELE NEDEN OLDU
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak
nedeniyle sel oluştu.
İlçede akşama doğru başlayan
yağmur, zamanla etkisini artırdı. Aralıksız
devam eden yağışın etkisiyle kırsalda
yer alan Kapuzbaşı Mahallesi'nin yüksek
kesimlerinden gelen sel, Kapuzbaşı Takım
Şelaleleri yolunda bozulmalara neden oldu.
Belediye ekipleri olumsuzluk
yaşanmaması için bölgede çalışmalarını
sürdürüyor.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk,
sosyal medya hesabından yaptığı
paylaşımda, "Akşam üzeri yağan sağanak
sonrası gelen sel nedeni ile Kapuzbaşı
Mahallesi sakinlerimize ve dostlarımıza
bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi
iletiyoruz. Allah beterinden korusun
inşallah. İş makinalarımız ve ekiplerimiz
bölgede." ifadelerini kullandı.

SIVAS'TAN SONRA
BIR ÖLÜM DE TOKAT'TAN
Çorum'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
hastalığı nedeniyle tedavi gören bir kişi
hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre,
Uğurludağ ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki
F.O. adlı kadın rahatsızlanarak Hitit
Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne başvurdu. Burada tedavi altına
alınan F.O. yapılan tetkikler sonucunda KKKA
hastası olduğu belirlendi. F.O. yapılan tüm

“İşinizi Garanti ile Yapın Hayata Güvenle Bakın”
Hayri ALKAN & Batuhan ALKAN

Emlak - Gayrimenkul - Aracılık Hizmetleri

12 yıllık tecrubemiz ile daima güven duyduğunuz adres...
Profesyonel ekibimiz ile haftanın 6 günü hizmetinizdeyiz.

Lise Caddesi H. Bozkurt Apt. No:2 YOZGAT
TEL: 0354 212 33 11 - GSM: 0532 652 60 70
garantigrupemlak.sahibinden.com Garanti Grup Emlak Garanti Grup Emlak

@garantigrupemlakyozgat

Garanti Grup
Gayrimenkul Aracılık
Hizmetleri
@garantigrupemlakyozgat

müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
Doç. Dr. Seyit Ali Büyüktuna, önceki gün
gerçekleştirdiği açıklamada, hastanede
tedavi gören bir vatandaşın Kırım Kongo
Kanamalı Ateşi nedeniyle hayatını kaybettiğini
belirtti.
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17 MAYIS 2022 SALI

FİYATI: 1.00 TL

YOZGATLI

DÜNYA
SORGUN SPORCU
ŞAMPiYONU OLDU
PENALTILARDA

KAYBETTi
2021-2022 futbol sezonu U18
Türkiye Şampiyonası 1. kademe
müsabakaları tamamlandı. 20 farklı
grupta oynanan müsabakalarda
Yozgat, Tokat grubunda yer aldı.
Sorgun Belediyespor'un
katıldığı U18 grup maçlarında
Amasya Belediyespor birinci oldu.
Yeşil-Beyazlı takım U18 Türkiye
Şampiyonası grup maçlarına
katılmaya hak kazandı.
PENALTILARDA KAYBETTİ
Öte yandan Sorgun
Belediyespor, gruptan çıkmayı

penaltı atışları ile kaybetti.
Sarı-siyahlı takım ilk maçında
Kastamonu Yurdum Gençlik
ve Spor Kulübüne 3-2 mağlup
oldu. İkinci maçında ise Ordu
Galataspor’u 3-0 mağlup etti.
Alınan bu sonuçlar sonrasında
final maçı için Kastamonu
Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü
ile karşı karşıya gelen Sorgun
Belediyespor, penaltı atışlarında
Kastamonu ekibine 5-4 mağlup
olarak turnuvaya veda etti.
Murat KARATEKİN

7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası
Şampiyonası İstanbul’da yapıldı. 43 farklı
Ülkeden 3 bine yakın sporcunun katıldığı
Kick Boks Dünya Şampiyonasında Yozgatlı
sporcu Dünya şampiyonu oldu.
Yozgat Belediyesi Bozokspor Kick
Boks takımı sporcusu Betül Zararsız 7.
Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası
Şampiyonasında 55 kiloda Büyük Kadınlar
da rakiplerini ekarte ederek Dünya
Şampiyonu oldu.

Yozgat Belediyesi Bozokspor Kick Boks
takımı antrenörü Mustafa Zararsız, Betül
Zararsız’ı tebrik etti.
Zararsız, “52 ülkeden 3500 sporcunun
katıldığı 7. Uluslararası kick boks dünya
kupasında Yozgat Belediyesi Bozokspor
kulübü sporcusu Betül Zararsız çeyrek
finalde Slovakya, yarı final ve finalde
Türkiye sporcularıyla karşılaşıp 55 Kilo
büyük bayanlarda Dünya şampiyonu
olmuştur” dedi. Murat KARATEKİN

