ŞAMPIYONLARI AĞIRLADI
ASKİ Sporlu dünya şampiyonu Milli
güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp’i
makamında ağırlayan Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Hem
Ankara’nın hem de ülkemizin adını bütün
dünyaya duyurmaya devam edecekler” dedi.
ASKİ Sporlu Milli güreşçiler Taha Akgül ve
Rıza Kayaalp Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret
etti. Ziyarete; Ankara Büyükşehir ASKİ Spor
Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar,
ASKİ Spor Kulübü sporcularından Taha Akgül,
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Rıza Kayaalp, Akif Canbaş, Ferhat Binici,
Atakan Yüksel, Süleyman Atlı, Soner Demirtaş,
Ali Cengiz, Selçuk Can, Cavit Acar ve Murat
Fırat da katılım sağladı. Son dünya şampiyonu
Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, “Bu büyük
başarıyı tekrardan ülkemize ve Ankara’mıza
kazandırdığımız için mutluyum. Bize verilen
değerin, bize sunulan imkânların karşılığını
verebilmek benim büyük amacım hedefim
demişimdir. ASKİ Spor Kulübü’müz büyük
destekler verdi bize, büyük imkânlar sağladı ve
bizden sadece başarı istedi" dedi.

Sayı:3086

FİYATI: 1.00 TL

Elde ettikleri başarılar ile isimlerini güreş tarihine altın
harflerle kazıyan milli güreşçilerimiz kendilerinden sonra gelen
gençlere de örnek olma hedefi ile çalışmalarına devam ediyor.
Onların sayesinde bu coğrafyadan daha nice Rıza'lar, Taha'lar
yetişecek.

www.yozgatcamlik.com

İÇ ANADOLU'NUN

TEK USTASI
Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Şükrü
Çağatay, geleneksel Türk el sanatlarından olan camaltı
resim boyama sanatını, gelecek nesillere ulaştırmak istiyor.

57 YILLIK USTA
Geleneksel Türk el sanatları arasında
önemli bir yeri olan, 19. yüzyılın başlarında
ülkemizde büyük bir gelişme gösteren
ancak günümüzde unutulmaya yüz tutmuş
sanat dalları arasında yerini alan camaltı
resim boyama sanatı, Yozgat’ın Yenifakılı
ilçesinde yaşayan Şükrü Çağatay’ın (70)
ellerinde zamana direniyor. Cam levhaların
arka yüzeylerine çizdiği resimleri toz boya,
guaj, cam boyası ve akrilik boyalarla boyayan
Çağatay, 57 yıldır bu sanatı yaşatmak için
çalışıyor. >>>2. SAYFADA

BULUT PAŞA'NIN ACI GÜNÜ
Yozgat’ın Çayıralan
ilçesi Yeni mahallede
oturan Ali Bulut’un
eşi, Adana Jandarma
Bölge Komutanı
Tümgeneral Murat
Bulut’un kayıvalidesi
Şerife Bulut vefat etti.

ÖNCE KARDEŞ
SONRA RAKiBiZ

TATLI YOLCULUK BAŞLIYOR
Ülkemizin şeker sektöründe en büyük
şirketi olan Türk Şeker, yeni üretim
sezonuna hazır. Toprağın bereketini
fabrikayla buluşturacak olan yeni sezon
açılışı Yozgat Şeker Fabrikası’nda da bugün
düzenlenecek törenle yapılacak.
Her geçen yıl yenilenen ve bu süreci
Sorgun’da faaliyet gösteren Yozgat Şeker
Fabrikası başta olmak üzere tüm fabrikaları
ile ortaya koyan Türk Şeker, milletin güven
duyduğu önemli kurumların başında geliyor.
Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü
Bedirhan Aka, Pancarın şeker yolculuğunu
kendilerinin bayramı olarak niteledi. Aka,
“ Bu bizim bayramımız. Dualar eşliğinde
ilk pancarımızı şeker yolculuğuna
uğurlayacağız. İnşallah kazasız, belasız işi
bir üretime geçmeyi hedefliyoruz. Allah’ın

izniyle bunu da başaracak bir ekibimiz var.
Mutlu sona ulaşacağız” şeklinde konuştu.

8'DE

VALi POLAT iLK DERS
2'DE

KÖYLÜ PAZARININ

SON ÜRÜNLERI
Yozgat’ta her hafta Salı ve Çarşamba
günleri kurulan köylü pazarında satışa
sunulan ürünler vatandaşlardan ilgi
görüyor.
Köyden gelen vatandaşlar, yoğurt, süt,
peynir, tereyağı gibi hayvansal ürünlerin
yanında domates, salatalık, biber, yeşil
fasulye, kuru fasulye, bulgur gibi birçok
ürünü satışa sunuyor. Rıfat Gezginci
isimli vatandaş, “Köylü pazarında
elma, domates, biber satışı yapıyorum.
Satışlarımız iyi” dedi. >>>3'TE

HEYECANINI PAYLAŞTI

Yozgat Valisi Ziya Polat
Yozgat Bozok Üniversitesi 20222023 Eğitim- Öğretim yılının
bugün başlaması nedeniyle
Rektör Prof. Dr. Ahmet
Karadağ’a nezaket ziyaretinde
bulundu.
Ziyaretin ardından Yozgat

Valisi Ziya Polat 2022-2023
eğitim-öğretim döneminde
Eğitim Fakültesi Türkçe
ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bölümü’nü tercih eden birinci
sınıf öğrencileriyle bir araya
geldi.
>>>4. sayfada

PEKMEZ KAZANLARI
KAYNAMAYA BAŞLADI
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Pekmez için
ayrılan üzümler kazanlarda kaynatılmaya
başlandı. Sorgun'a bağlı Ağcın Köyünde
bağlardan toplanan üzümlerin bir kısmı
pazarda satılırken, bir kısmı ise kışlık
pekmez için ayrıldı.
Pekmez için ayrılan üzümler kadınlar
tarafından ezilip suyu sıkıldıktan sonra,
kıvamını yakalaması için temiz killi toprak
eklenip, dinlendirmeye bırakılıyor.
>>> 6. Sayfada

GÜNCEL
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Kış Kapıda Bu Kışa Hazır mısınız?
Havalar geceleri serinlemeye başladı bile;”
Üşüyoruz Kaloriferci
kaloriferleri yak!” diyeceğimiz günler yakın gibi...
Elbette yaz kışı, kış
yazı, sonbahar ilkbaharı
takip edecek hayat devam edecektir!
Bu Rabbimizin koyduğu ilahi bir kuraldır, Allah
hakkımızda hayırlısını
versin!
Eskiden bizim bir geleneğimiz vardı.
Sonbahar geldi mi
müthiş bir kış hazırlıkları başlar, odun kömür depo edilir, top
yekün kışa hazırlık dönemine
geçilirdi.
Son yıllarda bu hazırlık önemini kaybetti nedeni: Kışında
meyve sebze her şey var alır
yerizdi! Bu sene biraz zor gibi
gözüküyor?
Kıtlık mı var diyeceksiniz!
Hayır kıtlık yok ama enerji krizi

ve hayat pahalılığı
kıtlığı aratmayacak
gibi.
Bir çok Avrupa ülkesinde gıda
sorununun yaşandığını duyuyoruz,
okuyoruz.
Bu giderek artacak. Tahvil, sebze,
yakıt- odun kömür
ve doğalgaz krizinin kapıda olduğu dillendiriliyor.
İnşallah öyle olmaz
diye dua edelim de
bir yandan da tedbirimizi almaya
çalışalım.
Nedir bu tedbir? Kış hazırlığını yapmak ve çetin kışa hazır
olmak.
Elimizden geldiği ölçüde bu
hazırlıkları yapmalıyız. Hem de
her yıldan daha fazla!...
Belki de yapacağımız ikinci
önemli konu her konuda tasarruf
yapmak.

AHMET
SARGIN

Başta enerji olmak üzere
gıda, ekmek, para ve yiyecek
konularında tasarrufa önem vermek zorundayız.
Tasarruf bu dönemin en
önemli konusu olacaktır; olmalıdır.
Pahalılık bu kışda zirve yapacak gibi maalesef?
Sürekli ilave edilen ücretler
çözüm olmayacak türden.
Çünkü haftalık hatta günlük
zamlar vatandaşı canından bezdirmiş durumda!
Kim haklı kim haksız tesbit edebilmek zor; herkes ben
haklıyım: Ayakta kalmak için bu
zamları yapmak mecburiyetindeyim diyor.
Vatandaşın alım gücü de gittikçe zayıflıyor.
Onun için deriz ki: tasarruf bu
kışın en önemli konusu olacaktır.
Yazık ki köylü üretimden
vazgeçti?
Nedenini biliyorsunuz ürettiği
malın para etmemesi, maliyetin

de yüksek olmasıydı.
Ama şimdi köylünün malı da
para ediyor, kazancı da boşa
gitmiyor artık.
O zaman köylünün daha çok
üretmesi için teşvik ve desteklerin devam etmesi lazım.
Süt, yoğurt, tereyağı ve yumurta bizim çevre köylerimizin
en çok pazarladığı ürünlerdi.
Şimdi bunlar para ediyor öyleyse
köylü üretime teşvik edilmeli ve
desteklenmeli deriz.
Mesela köy tavuğunu- yumurtasını bitirdik! Neden teşvik
edip (hatta tavuk desteği yapıp)
destek vermiyoruz şimdilerde?..
Doğal köy ürünlerinin önemini ve sağlık için değerini anlatmaya gerek yok sanırım.
O zaman bize bir görev düşüyor köylüyü yeniden üretime
yönlendirmek, destek ve teşvikleri artırmak.
Buna ciddi mana da ihtiyacımız var, herkes aynı kanaatte...
Hayat pahalılığı ve yokluktan

kurtulmanın tek yolu üretimi artırmak, tarımsal ürünlere ağırlık
vermek.
Ayrıca tasarrufu hiç gündemimizden çıkarmamak.
Sözün özü bu: Üretim ve tasarruf!
Bu kışı rahat geçirebilmek
için de kışa hem hazırlık yapmak, hem de tasarrufa yönelmek zorunda olduğumuzu söylemeye gerek var mı bilemiyorum.
Evet: “dağlar gibi kar geliyor,
çetin kış geliyor!” Diye bazen
bizim sebzeci arkadaşlar bağırıyor ya: Bu sene bu doğru gibi
gözüküyor; geç kalmadan kış
tedbirleri almalı ve bu kış tasarrufta öncü olmalıyız.
Allah sonumuzu hayreylesin!..
Her zamankinden daha çok bugün birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var:
Devlet- millet desteği şart,
kardeş olmak şart, sırt sırta verip bu dönemi huzurla atlatmak
şart diyoruz!...

İÇ ANADOLU'NUN

TEK USTASI
TÜMGENERAL BULUT’UN

ACI GÜNÜ
Adana Jandarma Bölge Komutanı Yozgat
Çayıralanlı hemşehrimiz Tümgeneral Murat
Bulut’un kayınvalidesi Şerife Bulut vefat etti.
Yozgat’ın Çayıralan ilçesi Yeni mahallede oturan
Ali Bulut’un eşi, Adana Jandarma Bölge Komutanı
Tümgeneral Murat Bulut’un kayıvalidesi Şerife
Bulut vefat etti.
Bulut'un vefatı Yozgat ve Çayıralan'da da büyük
üzüntüye neden olurken, merhumenin cenazesi
Çayıralan İlçesi'nde ikindi namazına müteakip
kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Yozgat Çamlık Medya olarak Merhume Şerife
Bulut’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine
başsağlığı dileriz.

YERİNDE İNCELEDİ
Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü
Ahmet Doğan okul ziyaretleri kapsamında
Marziye-İbrahim Ertek Ortaokulunu
ziyaret etti. Doğan, Ziyaret sırasında Okul
Müdüründen okulda yürütülen çalışmalar
hakkında bilgi aldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet
Doğan sınıflarında öğrencileri ziyaret
ederek öğrencilerle sohbet etti, onlara
derslerinde başarılar diledi.
Okulun birimlerini de gezen Doğan,
öğle arasında yemek yiyen öğrencilerin
yemek dağıtımı faaliyetlerine katıldı.

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde yaşayan 70
yaşındaki Şükrü Çağatay, geleneksel Türk
el sanatlarından olan camaltı resim boyama
sanatını, 4 metrekare atölyesinde icra ederek
gelecek nesillere ulaştırmak istiyor.
Geleneksel Türk el sanatları arasında önemli
bir yeri olan, 19. yüzyılın başlarında ülkemizde
büyük bir gelişme gösteren ancak günümüzde
unutulmaya yüz tutmuş sanat dalları arasında
yerini alan camaltı resim boyama sanatı,
Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde yaşayan Şükrü
Çağatay’ın (70) ellerinde zamana direniyor.
Cam levhaların arka yüzeylerine çizdiği
resimleri toz boya, guaj, cam boyası ve akrilik
boyalarla boyayan Çağatay, 57 yıldır bu sanatı
yaşatmak için çalışıyor. 13 yaşında camaltı
resim sanatı ile tanışan ve kendi imkanlarıyla
sanatını geliştiren Çağatay, bu güne kadar 600’e
yakın eser meydana getirdi. 2010 yılında 450’ye
yakın eserini Kültür ve Turizm Bakanlığı’na
verirken bir kısmının da satışını İstanbul’da
gerçekleştirilen kültür ve sanat günlerinde yaptı.
Sanatını 4 metrekare atölyesinde severek icra
eden camaltı Ustası Çağatay, unutulmaya yüz
tutmuş sanatı, gelecek nesillere aktarmak için
çalışıyor.
Camaltı sanatını kendi imkanları ile 13
yaşında öğrenmeye başladığını söyleyen
Şükrü Çağatay, “1960’lı yıllarda cam altı
boyama sanatına ilgi duydum. Evde annemin
bir resmi vardı ona bakarak kendim yapmak
istedim. Camın üzerindeki yağlı boyaları, divit
ile boyamaya çalıştım ve bu sanatı kendim

öğrendim. Buna alışınca da cam altı resimlerini
çoğaltmaya başladım. O günden bu güne bu
işle uğraşmaya başladım. Şu ana kadar 550600 eserim oldu, 450 tanesini Kültür ve Turizm
Bakanlığına verdim. Bir kısmının da fuarlarda
satışını yaptım. Son 15 yıldır da yaptığım
resimlerde kutuların içinde bekliyor” dedi.
Camaltı resim sanatını gelecek kuşaklara
aktarmak istediğini de belirten Çağatay,
“Camları çarşıdan alıyorum, resmin ebatına
göre camları kesiyorum, boyuyorum. Bu
sanatı İç Anadolu Bölgesinde sadece ben
yapıyorum. Benden başka da bu bölgede
yapan yok. 70 yaşındayım, bu sanattan
kopamıyorum. Bu iş maddiyat istediği için eskisi
kadar uğraşamıyorum, elimde olan resimler
satılsa yine bu işi yaparım. Bu sanat Osmanlı
Döneminde çok ilgi görmüş ve bu zamana
kadar da benimle geldi. Ben de bu sanatı
geliştirmek, yaygınlaştırmak istiyorum. Gençleri
eğitmek istiyorum ama elimde eğitici belgesi
yok. Okullarda kurs verip bu sanatı yaymak
istiyorum” şeklinde konuştu.
Vatandaşın isteğine göre siparişte aldığını
ifade eden Çağatay, “Bana gelen her türlü resmi
yapıyorum, sorunsuz olarak vatandaşın isteğine
göre yapıyorum. Amacım benim sanatımı başka
birileri de öğrensin ve benden sonra da onlar
yaşatsın. Unutulmaya yüz tutmuş bir sanat,
kimse yapmıyor, ilgi de duymuyor. Gelecek
nesillerde benim gibi fırçayı ellerine alsın, daha
iyilerini yapsınlar, onlarda bu sanatı yaşatmaya
uğrasın.” açıklamalarına yer verdi.
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Liyaktin yok
maaşınızın karşılığı
hükmünde olduğu
değil, karakterinizin
bir dünya düzeninde
yansımasıdır.
yaşıyoruz.
Zirvedekiler de
Tarihin eski
bir zamanlar yolun
yapraklarına ve
başındaydılar ve
yaşanmışlıklara
onlar da ‘az maaşa’
baktığımda üzülerek
çalışıyorlardı.
söylüyorum ki, her
Eğer ‘bu kadar
dönemin problemi
ekmeğe bu kadar
olmuş likaysizlik.
köfte’ deyip, maaşları
Benden, bizden,
kadar çalışsalardı
hamili yakınımdan
hiçbir zaman
olanlar tercih
yükselemezlerdi.
tryilmaz@gmail.com
edilirken liyakat ehli
Başlangıçtaki
süper beyinler ya
dengesizlikler ve
sahipsizliğin girdabında yok
haksızlıklar, başarı kazandıktan
olmuşlar ya da bir vesile ile zor
sonra fazlasıyla telafi edilecektir.
da olsa yer bulmuşlar.
Başarıya güvenin!
Ve geldiğimiz noktada
Son dönemde ekonomik
bir milyon kere maalesef ki,
sıkıntıları da hazır bahane
meslekler para ile karşılık
bulan meslek grupları devleti
buluyor.
sıkıştırmak, zorda bırakmak, iş
Sosyal medyada çok
yavaşlatmak gibi haklarını (!)
beğendiğim bir paylaşım
kullanarak maaşlarını artırmaya
var, orada yer alan şu sözler
çalışıyorlar.
keşke imkan olsa da her
Peşinen ifade etmek
birimiz evimizin, iş yerimizin
istiyorum ki, bir hakim, bir
hatta yaşadığımız şehirlerin
doktor, bir öğretmen ya da bir
ortamlarına asabilsek.
mühendis yaptığı iş ve hüviyeti
Ne diyor orada:
her ne ise meleğini; liyakatin
- Döktüğünüz beton toprağın
gereklerine uygun, vicdani
altında kalsa bile güzel
kurallara göre yapıyorsa elde
olmalı. Başkası övmese de,
edeceği kazancın miktarı bırakın
başkası görmese de işinizi en
on binleri, inanın yüzbinlerler
iyi şekilde yapmaya çalışın.
kıyaslanamaz.
İşinizi iyi yapma dereceniz,
Mesleğini sadece para

TARIK
YILMAZ

DOLAR

Alış: 16.09
18.50
12.23
Satış: 16.38
12.36
18.61

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

Doktor Ali...

karşılığı yapanları gördükçe
geleceğe dair kaygılarım 'nerede
hata yaptık' dedirtiyor.
Canımızı, en sevdiklerimizi
emanet ettiğimiz doktorlarımız.
Her nerede şiddete maruz
kalan doktor haberi ile
karşılaşsam ilk tepkiyi veren
gazetecilerden oldum.
Bir insan evvela kendine
yapılmasını istemediğini
başkasına da istememeli.
Bu anlamda doktorların
maruz kaldıkları her türlü sözlü
ve fiziki şiddete karşıyım.
Onun dışında son dönemde
devletle girdikleri pazarlıkta
şiddet mağduru doktorları
bahane edip iş bırakmaları,
ücretlerdeki artış talebi nedeni
ile insanları mağdur edecek
derecede uygulamaya gitmeleri
insanın içini acıtıyor.
Son minvalde devlet
doktorların yüzünü güldürecek
zammı yaptı.
Zammın hemen ardından
doktorlar özel poliklinikleri
kapatmaya, yabancı ülkelerden
Türk doktorlar ülkelerine
dönmeye ve özel hastanelerden
doktorlar devlete geçmeye
başladı.
Bu duruma sevinsek mi,
şaşırsak mı inanın bilemiyorum.
Bir tarafta parasını mesleğinin
önüne geçiren doktorlar, diğer
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23/14
14/3

yandan Doktor Ali ruhu.
Doktor Ali ruhlu doktorlarımız
yok mu, sayılarının, mesleğin
önünü parayla kapatanlardan
daha çok olduğuna inanıyorum.
Uzm. Dr. Ali Demir. Yerköy
Devlet Hastanesi Başhekimi.
Çok değil 5-6 ay önce davet
üzerine ailesini de geride bırakıp
gönüllü olarak Yerköy'e geldi.
Yakında modern binasına
kavuşacak olmasına rağmen
çürük raporu verilmesinden
dolayı bina ve doktor
yetersizliğinden büyük oranda
hizmet edemez duruma gelen
hastanede yöneticliğe talip oldu.
İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih
Şahin'den aldığı destekle işe
koyuldu.
Gönüllü olarak (hiç bir
maddi kazancı olmadığı halde),
40-45 yaş üstü hastalarda
oluşan eklemdeki sıvı azalması,
kireçleme ve çapraz bağlardaki
yüzeysel yırtıkların onarılması
için pek çok hastanede 2-3 bin
liraya yapılan PRP işlemini her
gün 140-150 kişiye uyguluyor.
Hem şifa dağıtıyor hem
ilçeye sağlık alanında hareket
kazandırıyor.
Ve bu hareket hastanedeki
diğer doktor ve sağlık
görevlilerine hareket katıyor.
İstese sadece başhekimlik
yapar, bu işlere girmezdi.
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Ama bu gün gönüllü olarak
başlattığı işlemler sayesinde
'parayı mesleğin bir adım
gerisine' atmanın ne anlama
geldiğini gösteriyor.
Doktor Ali gibi, ruhu,
kalbi, vicdanı ile görev yapan,
sorumluluk hisseden tüm
doktorları saygıyla selamlarken,
devletle akıl almaz pazarlıklara
oturan, iş yavaşlatan, insanları
mağdur etmeyi göze alanlara da
örnek olmasını diliyorum.
İnanıyorum ki, bizim
tanımadığımız, bilmediğimiz,
ismi duyulmayan nice Doktor Ali
ruhuna sahip insanlar devleti ve
milleti için gizli kahraman olarak
çalışıyorlar.
Ali Hocama teşekkür
ederken, ona bu yolda destek
veren İl Sağlık Müdürü,
Yerköy Devlet Hastanesi'nin
kıymetli mensuplarını da tebrik
ediyorum.
Böylesine hayırlı işte her
kim ki destek olmak yerine
köstek olmayı yeğlerse (kibu tür durumlarla maalesef
karşılaşabiliyoruz) onun millet
adına karşısında olacağımızı
ve ilk fırsatta toplum vicdanına
şikayet edeceğimizi bildirmek
istiyorum.
Teşekkürler Doktor Ali,
teşekkürler Doktor Ali ruhuna
sahip çıkanlar.

TATLI YOLCULUK BAŞLIYOR
BEYANNAMELER GÜNCELLENECEK

Ülkemizin şeker sektöründe en büyük şirketi
olan Türk Şeker, yeni üretim sezonuna hazır.
Toprağın bereketini fabrikayla buluşturacak
olan yeni sezon açılışı Yozgat Şeker
Fabrikası’nda da bugün düzenlenecek törenle
yapılacak.
Her geçen yıl yenilenen ve bu süreci
Sorgun’da faaliyet gösteren Yozgat Şeker
Fabrikası başta olmak üzere tüm fabrikaları
ile ortaya koyan Türk Şeker, milletin güven
duyduğu önemli kurumların başında geliyor.
Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü Bedirhan
Aka, Pancarın şeker yolculuğunu kendilerinin
bayramı olarak niteledi. Aka, “ Bu bizim
bayramımız. Dualar eşliğinde ilk pancarımızı
şeker yolculuğuna uğurlayacağız. İnşallah
kazasız, belasız işi bir üretime geçmeyi
hedefliyoruz. Allah’ın izniyle bunu da başaracak
bir ekibimiz var. Mutlu sona ulaşacağız”
şeklinde konuştu.
GELENEK DEVAM ETSİN
Aka, yaptıkları her işe dualarla başladıklarını

belirterek, şunları kaydetti; “Biz her işe dualarla
başlıyoruz. Sanayimiz emek isteyen bir sanayi.
Bu hem insan gücü hem de dualarla ayakta
kalan bir sanayiyiz.
Öyle olduğuna inanıyoruz. Bu bizde bir
gelenek. İnşallah bundan sonra da bu gelenek
bizden sonraki nesiller tarafından devam
ettirilir. Üretim ile beraber inşallah ülkemiz
kalkınacak. Bizde buna vesile olabiliyorsak ne
mutlu bize.”
BEREKETLİ OLSUN
Bereketli bir üretim dönemi temennisinde
bulunan Aka, “Bundan önceki süreçte de yine
özellikle Sorgun’un, Yozgat’ın hizmetinde
olmaya devam ettik. Bundan sonra da hem
üretim dönemimizde üretim dışında yaptığımız
hububat alımlarıyla birlikte yöremize hizmet
etmeye devam edeceğiz. Genel müdürümüzün
bu Yozgat Şeker Fabrikasına verdiği destekler
çok fazla. Yaptığımız yatırımlarla inşallah
bunun meyvelerini bu sene üretim döneminde
göreceğiz. Bundan sonra da Yozgat Şeker
Fabrikası hem Yozgat’ın hem de sanayisinin
lokomotif fabrikası olmaya devam edeceğine
inanıyoruz. Hayırlı ve bereketli bir kampanya
geçirmeyi temenni ediyorum” ifadelerini
kullandı. Eda DEMİREL

YENIFAKILI’YA HALK KÜTÜPHANESI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın
öncülük ettiği, Yozgat Valiliği ile Yozgat İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün birlikte
yaptığı “Her İlçeye Bir Kütüphane” projesi
kapsamında Yenifakılı İlçe Halk Kütüphanesi
açılarak hizmet vermeye başladı.
Açılışa Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,
Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye
başkanı Celal Köse, Yenifakılı Kaymakamı

Mehmet Şirin Altay, Boğazlıyan Belediye
başkanı Gökhan Coşar, Yenifakılı Belediye
Başkanı Soner Yalçın, Ak Parti Yozgat
İl başkanı Yusuf Başer, Kayseri Şeker
Fabrikası Yönetim Kurulu başkanı Hüseyin
Akay, İl Müftüsü Ali Gülden, İl Kültür ve
Turizm müdürü Hüseyin Çiftçi, protokol
üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Kadir GÖRGÜLÜ

KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa
Işık, Kobi bilgi beyannamelerinin
güncelleneceğini söyledi.
Işık, “KOSGEB Destek Programları
modeli işletme başvurusuna dayalı bir
sistemdir. KOSGEB Destekleri Geri
Ödemesiz ve Geri Ödemeli olarak
uygulanmaktadır. KOSGEB Destek
programlarından yararlanmak isteyen
işletmelerin; Türk Ticaret Kanununda tanımlı
Gerçek veya Tüzel kişi statüsünde olması
ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması
gerekir. KBS’ye kayıt işlemleri, KOSGEB
Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin
Usul ve Esaslar çerçevesinde işletmeler
tarafından gerçekleştirilir. Müdürlüğümüze
Destek başvurusu yapacak işletmelerimiz
ile Girişimcilerimizin Veri Tabanına kayıt
olmaları ve KOBİ Bilgi Beyannamelerinin
güncel olması gerekmektedir. Veri
tabanına kayıtlı olmayan veya Beyannamesi
güncel olmayan İşletmelerimizin ve
Girişimcilerimizin, öncelikle KBS
sisteminden KOSGEB Veri Tabanına kayıt
ve Beyanname güncelleme işlemlerini
yapmaları gerekmektedir” dedi.
ONLİNE OLARAK
GÜNCELLENEBİLECEK
KOBİ’ler, İşletme yetkilisinin e devlet

kullanıcı adı ve şifresi ile KBS Sistemi
üzerinden online olarak işletme kayıtlarını
ve KOBİ Bilgi Beyannamelerini güncelleme
işlemlerini yapabileceklerini belirten
Işık, “KOBİ Ölçeğindeki İşletmelerimiz
KOSGEB Destek Programlarına başvuru
yapabilmektedirler. KOBİ’ler tarafından
Müdürlüğümüze yapılacak KOSGEB
Destek Programları Başvuruları www.
kosgeb.gov.tr adresindeki “E-Hizmetler”
menüsünden online olarak yapılmaktadır.
KOSGEB Veri tabanına kayıt ve Beyanname
güncellemeleri ile Destek Programlarına
başvuru işlemleriyle ilgili detaylı bilgiler
KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alınabilir”
diye konuştu.
HABER MERKEZİ

KÖYLÜNÜN SON ÜRÜNÜ
Yozgat’ta her hafta Salı ve Çarşamba günleri
kurulan köylü pazarında satışa sunulan ürünler
vatandaşlardan ilgi görüyor.
Köyden gelen vatandaşlar, yoğurt, süt,
peynir, tereyağı gibi hayvansal ürünlerin
yanında domates, salatalık, biber, yeşil fasulye,
kuru fasulye, bulgur gibi birçok ürünü satışa
sunuyor.
Yozgat’ta pazarına yetiştirdiği ürünleri
satmak için geldiğini belirten Rıfat Gezginci
isimli vatandaş, “Köylü pazarında elma,
domates, biber satışı yapıyorum. Satışlarımız
iyi” dedi.
Duran Kayışdağ isimli vatandaş ise, “Bişek
köyünden geliyorum. Emeğimizin karşılığını
almaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi güz ayı
da geldi. Artık son ürünlerimizi de tezgaha
çıkarıyoruz. 20-25 gün daha devam eder sonra

köy ürünleri biter. Şuanda yerli ürünlerimiz
olarak domates, salatalık, yeşillik türleri, biber
çeşitlerimiz var. Biberlerimizi 20 lira, domates
5 ile 7 lira arasında satış yapıyoruz. Milletimizi
de fazla yormadan elimizden geldiğince hizmet
etmeye çalışıyoruz” dedi.
Başıbüyüklü köyünden gelip satış yaptığını
belirten Metin Kalkan, Artık sezonun son
ürünlerinin sattıklarını söyledi.
Kalkan, “Pazara biber çeşitleri, domates,
fasulye gibi ürünler satıyorum. 25 güne kadar
köy ürünleri artık bitecek ve bahçelerde ürün
kalmayacak. Fiyatlarımız uygun ve taze. Günlük
olarak getirip satışını yapıyoruz. Biberlerimiz
25 ile 35 lira arasında. kavun, patlıcan, ceviz,
kabak gibi yerli ürünlerimizi yetiştirip satışını
yapıyorum” diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ
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Yakılan Mektup (Şehit Hayati Reçber Anısına)
Takvim yaprakları
25.09.1993’ü gösteriyordu.
Elâzığ Karakoçan Özlüce
barajı mevkiinde çıkan çatışmada iki askerimizi şehit
vermiştik.
Onların derin üzüntüleri
nedeniyle yüzümüz gülmüyordu.
İki şehidimizin de yatağına Türk bayrağını sererek
acımızı dindirmeye çalışıyorduk.
Bir zaman sonra tabura
mektuplar gelmişti yeni gelen askerlerden biri yemekhanede bize
mektupları okuyordu.
Şehit olan askerlerimizden biri

Hayati Reçber’di ve
nişanlıydı. Asker
bağırıyordu.
Hayati Reçber,
Hayati Reçber,
Hayati Reçber diye
ama kimseden ses
çıkmıyordu.
Daha sonra
bir arkadaşımız
masadan kalkarak
gidip Hayati'nin
nişanlısından gelen
mektubu aldı şimdi
bu mektubu geri göndersek nişanlısı yaşadığı acının üzerine bir acı
daha yaşayacaktı.
Arkadaşlarla oturup bir karara

AKiF
REÇBER

vardık. Bu mektubu gönderip ya
gözü yaşlı nişanlıya acısına bir acıda biz katacağız ya da bu mektubu burada yakacağız dedik ve fikir
birliğine vardık.
Elindeki nişan kınası solmadan
bir askeri tabuta koymak ne kadar
acı ise mektubunu yakmak da bir
o kadar acı geldi bize her birimiz
masanın etrafına toplanıp dualar ederek yad ederek mektubu
yaktık.
O mektubun içerisinde hangi
sevdaların hangi umutların gelecekteki hangi hayallerin var olduğunu hiçbirimiz bilmiyorduk. Belki
ama… Mahşere kalan bir sevda
olduğunu da hepimiz farkınday-

dık inşallah mahşerde buluşurlar
dualarıyla ve gözyaşları içerisinde
masadan ayrıldık.
Bu topraklar uğruna nice yiğitlerin hayalleri sevdaları yarım
kalıyor.
Nice ocaklar sönüyor nice evlatlar babasız büyüyor nice anne
babalar evlatlarının acısı ile kahrı
perişan oluyor...
Şehitlerimizin kanları ile sulanmış bu topraklara hepimizin sahip
çıkması gerekiyor.
Onların emanetine sahip çıkarak onların akıttığı kana layık
olmamız gerekiyor.
Ki, bu hepimizin vatanımıza ve
şehitlerimize borcumuzdur.

Rahmet ve minnetle …
VATAN SAĞOLSUN

VALi POLAT iLK DERS
HEYECANINI PAYLAŞTI

YOZGAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE BAĞLI
BİRLİKLERİ ENVANTERİNDE BULUNAN ARAÇLARA AİT
YEDEK PARÇA İLE KIŞLIK LASTİK ALIMI
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(YOZGAT) İÇİŞLERİ
BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
YOZGAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE BAĞLI BİRLİKLERİ ENVANTERİNDE BULUNAN
ARAÇLARA AİT YEDEK PARÇA İLE KIŞLIK LASTİK ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu’nun 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 :2022/968531
1-İdarenin
a) Ad: İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(YOZGAT) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL
KOMUTANLIĞI
b) Adresi:İL JANDARMA KOMUTANLIĞI MERKEZ/YOZGAT 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
c) Telefon ve faks numarası:3542121042 - 3542176199
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : YOZGAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE BAĞLI BİRLİKLERİ ENVANTERİNDE
BULUNAN ARAÇLARA AİT YEDEK PARÇA İLE KIŞLIK LASTİK ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : (4) KISIM 260 KALEM YEDEK PARÇA VE KIŞLIK LASTİK ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :YOZGAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 866'NOLU BİRLİK MAL
SAYMANLIĞI DEPOSU (FATİH MAH.RIZA KAYAALP CAD. YOZGAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI)
ç) Süresi/teslim tarihi
:SÖZLEŞMENİN İMZALANDIKTAN SONRA İHTİYACA BİNAEN 15 (ON
BEŞ) GÜN İÇERİSİNDE DEFATEN 26.10.2022 TARİHİNE KADARDIR.
d) İşe başlama tarihi :SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :14.10.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):YOZGAT İL JANDARMA
KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI MERKEZ/YOZGAT
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, kısmı teklif verilebilir.
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 90 (Doksan) 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
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Yozgat Valisi Ziya Polat Yozgat Bozok
Üniversitesi 2022-2023 Eğitim- Öğretim
yılının bugün başlaması nedeniyle Rektör
Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a nezaket
ziyaretinde bulundu.
Rektörlük makamında gerçekleşen
ziyarette Vali Polat, 2022-2023 EğitimÖğretim yılının sağlıkla, huzurla, başarıyla
en verimli şekilde geçmesi temennisinde
bulundu.
Rektör Karadağ ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek üniversitemizin
fiziki durumu, teknik altyapısı, öğretim
kadrosu, akademik bölümleri, sosyal
imkanları, ulaşım ve barınma olanakları
hakkında bilgiler verdi.
Ziyaretin ardından Yozgat Valisi Ziya
Polat 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde
Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler
Eğitimi Bölümü’nü tercih eden birinci sınıf
öğrencileriyle bir araya geldi.
Öğrencilerle ilk ders heyecanını yaşayan
Vali Polat’a Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ
ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat
Güçlü eşlik etti.
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat
Güçlü de Vali Ziya Polat’ın teşriflerinden
mutlu olduklarını belirterek güçlü ve
dinamik akademik kadrosuyla geleceğin
eğitimcilerini nitelikli ve donanımlı
yetiştirmek için var güçleriyle çalıştıklarının
altını çizdi.
Yozgat Bozok Üniversitesi ailesini
tercih ettikleri için öğrencilere teşekkür
eden Karadağ: “Üniversitelerin hayalleri
sizlerin hayalleri. Sizler bir hayalin peşinden
koştunuz. İdealleriniz vardı. Bu ideallerinizin
ilkini gerçekleştirmiş bulunuyorsunuz.
Mezun olana kadar gayretiniz ve çabanızla
yeni başarılara ve hayallere yelken
açacaksınız.
Üniversitemizin sloganı inanmak
başarmanın yarısıdır özdeyişiyle
belirlediğimiz hedef doğrultusunda
‘Kararlılıkla Başarıya’ sloganıyla siz değerli
öğrencilerin eğitim öğretim süreçleri başta

olmak üzere başarıya odaklanarak hedefi
ıskalamadan kararlılıkla hayallerinize
koşmanızı istiyoruz” dedi.
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin
kuruluşundan itibaren bütün birikimleriyle
geleceğe çok güçlü olarak hitap ettiğine
vurgu yapan Karadağ, “Bölgesel kalkınma
odaklı misyonu olan bir ihtisas üniversitesi
çatısı altında olmanın ayrıcalığını yaşamanızı
istiyorum. İhtisas üniversitesinde okumanın
tüm ayrıcalıklarını sizlere yaşatacağız.
Şehrimize üniversitemize hepiniz hoş
geldiniz. 2022-2023 akademik yılının
hayırlara vesile olmasını temenni ederek,
yeni akademik yılda öğretim elemanlarına ve
öğrencilere başarılar diliyorum” dedi.
Yiğitler şehri Yozgat’ta marka
üniversitede sizleri ağırlamaktan mutlu
olduklarını ifade eden Yozgat Valimiz Ziya
Polat, öğrencilere “Barınma sorunu olmayan
güvenli ve huzurlu şehir Yozgat’a hoş
geldiniz” dedi.
Öğrenci olmanın zorluklarını minimalize
etmek adına her daim kapılarının açık
olduğuna vurgu yapan Vali Polat: “Bizler
ihtiyacınızı karşılamakla hükümlü insanlarız.
Sıkıntılarınızı çözmekle görevli insanlarız.
Bugün sizlerin eğitimleri için emrinizdeyiz;
yarın da sizler öğrencilerinizin emrinde
olacaksınız.
Devletimizin tüm kurumları emrinizde.
Yozgat’ta rahat ve huzurlu yaşamanız için
her türlü tedbiri aldık almaya da devam
edeceğiz. Hepinizin bu memlekete bu
devlete hizmet edeceği yarınları hep
beraber göreceğiz. Bu devletin değerlerine,
bayrağına, insanına, örfüne-âdetine sahip
çıkan bireyler olarak sizleri yarınlara ve
geleceğe hazırlayacağız. Sosyo-kültürel
ve sportif her türlü faaliyetlerde yer alın.
Yozgat’ta yaşarken Yozgat’ı da yaşayın.
Mezuniyetinizde Yozgat’ın birer kültür
elçileri olun. Allah yolunuzu bahtınızı açık
eylesin. Yeni eğitim öğretim yılınızda
hepinize başarılar dilerim” ifadelerine yer
verdi.

BASSAGLIGI
Yozgatlı hemşehrimiz Tümgeneral

Murat BULUT'un

kıymetli kayınvalidesi

ŞERİFE BULUT'un

vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim.
Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli
ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

ZAFER ÖZIŞIK

GİMAT GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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Boğazlıyan İlçe Devlet Hastanesi’nde
gerçekleştirilen Otobüs Kazası tatbikatı
gerçeğini aratmadı.
Boğazlıyan ilçesinde otobüs
kazasının canlandırıldığı tatbikata İlçe
Devlet Hastane çalışanları katıldı.
Yapılan tatbikatta senaryo gereği
meydana gelen otobüs kazası
sonrasında saha tatbikatı ve masa başı
tatbikatı yapıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından
yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil
Sağlık Hizmetleri Afet Birimi tarafından
ülkemizde ve ilimizde meydana
gelebilecek afetlere karşı önceden
önlem almak, afetlere karşı hazırlık
yapmak ve personeli bilgilendirmek
amacı ile Boğazlıyan İlçe Devlet
Hastanesinde, Hastane Afet Planı
(HAP) kapsamında; Tüm hastane
personellerinin katılımı ile “Otobüs
Kazası’” konulu saha tatbikatı ve masa
başı tatbikatı yapıldı”denildi.
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PEKMEZ KAZANLARI
KAYNAMAYA BAŞLADI

EĞiTiMiN SON

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Pekmez için ayrılan
üzümler kazanlarda kaynatılmaya başlandı.
Sorgun'a bağlı Ağcın Köyünde bağlardan
toplanan üzümlerin bir kısmı pazarda satılırken,
bir kısmı ise kışlık pekmez için ayrıldı.
Pekmez için ayrılan üzümler kadınlar
tarafından ezilip suyu sıkıldıktan sonra, kıvamını
yakalaması için temiz killi toprak eklenip,
dinlendirmeye bırakılıyor.
Bir gece suda bekletilen üzüm suyu daha
sonra, yakılan ocaklarda kaynatılmaya başlanıyor.
Koyu hale gelen pekmezler ocaktan indirildikten
sonra cam kavanoz ve bidonlara konularak ağızları
sıkıca kapatıldıktan sonra hazır hale geliyor.

Ağcın Köyünde yaşayan 66 yaşındaki Ayşe
Yılmaz, bu yıl bağlarında yeteri kadar üzüm
olduğunu belirterek “2 yıldır yeteri kadar üzüm
olmayan bağımızda bu yıl ilk kez bağ çubukları iyi
üzüm verdi. Bizde kendi çaba ve gayretlerimizle
üzümleri topladık. Toplanan üzümleri önce
ezip, daha sonra beyaz killi toprakla güzelce
kaynatıyoruz. Kaynatılan üzümler bir gün
dinlendiriliyor. Daha sonra bekletilen üzüm suyu
ikinci kez kaynatılarak pekmez haline getiriyoruz.
Çok emek isteyen bir iş pekmez kaynatması.
Kaynatılan pekmezler cam kavanoz ve bidonlara
konularak yeme haline getiriyoruz" dedi.
İHA

DURUMUNU GÖRÜŞTÜLER
Saraykent İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından Akademik
Başarıyı Artırma Projesi kapsamında
okul müdürleriyle toplantı yapıldı.
Saraykent Halk Eğitim Merkezi
toplantı salonunda gerçekleştirilen
toplantıya, Saraykent İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Doğan, Şube Müdürleri
Yasin Gürsoy ve Rıza Uslu ile lise ve
ortaokul müdürleri katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme
ve Değerlendirme Merkezi tarafından
2022 YKS ve LGS sınavlarında ilçe
genelindeki istatistikler paylaşıldığı
toplantıda açıklamalarda bulunan
Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü

Ahmet Doğan, YKS ve LGS sınavlarında
ilçe genelindeki başarıyı daha yukarı
taşımayı hedeflediklerini söyledi.
Doğan, "Sınav sonuçlarının okul
yönetimi- öğretmen- veli-öğrenci
boyutunda bütüncül bir yaklaşımla
analiz ettik. Öğrenci ve velilerde
sınav kaygısı, stres ve gerilim gibi
olumsuzlukların giderilmesiyle alakalı
çalışmalarımız olacak.
Sınav sonuçlarının analiziyle birlikte
okul içi performansın artırılmasını
sağlamak istiyoruz. Ayrıca öğrencilerin
bir üst öğrenim hayatına hazırlanması
konularını görüştük" diye konuştu.
HABER MERKEZİ

"ÇALIŞMALARIMIZ

SÜRECEK"
Kayseri Yozgatlılar Federasyonu
Genel Başkanı Deniz Çağan ve
yönetim kurulu üyelerinin STK’lara
yönelik ziyaretleri kısa adı ASOS olan
Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği ile
devam etti.
Kayseri Yozgatlılar Federasyonu
Genel Başkanı Deniz Çağan, yönetim
kurulu üyeleri, Koray Can, Ersan
Dağdeviren Yusuf Korkmazyürek ve
Dursun Açıkyürek ile Yenifakılılar
Dernek Başkanı Cengaver Dağ
Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği
başkanı Kadir Can Gökalp tarafından
karşılandı.
Kayseri Yozgatlılar Federasyonu
Genel Başkanı Deniz Çağan, şahsı ve
beraberindeki yönetim kurulu üyelerini
kabulünden dolayı başkan Gökalp’e
teşekkür etti.
Federasyon olarak yapacakları
çalışmalarda ortak hareket etmeyi arzu
ettiklerini belirten Deniz Çağan, “Bizler
hem Kayseri’de yaşayan Yozgatlılar
hem de dünya genelinde yaşayan
Yozgatlılar olarak geçtiğimiz yıllarda
Almanya’da ki farklı derneklerimizin
aracılığı ile engellilere hem akülü
hem de tekerlekli sandalye dağıtımına
öncülük etmiştik. Bu sene de bir
örneğini Akdağmadeni ve Sarıkaya
ilçelerimizde gerçekleştirdik. Bundan
sonraki süreçte de sizlerle ortak
hareket ederek, yine gurbetçilerimizin

destekleriyle tekerlekli sandalye
ve değişik ihtiyaçlarınız olması
halinde hayırseverlerimizle birlikte
karşılamak isteriz. Bununla ilgili
önümüzdeki süreçte ortak bir proje
hazırlayabiliriz. Bununla birlikte dernek
olarak birçok başarılı çalışmaya imza
ettiniz. İnşallah önümüzdeki süreçte
de bu çalışmalarınızın süreceğinden
şüphemiz yok” dedi.
Anadolu Sosyal Sorumluluk
Derneği Başkanı Kadir Can Gökalp
ise, ziyaretlerinden dolayı teşekkür
ederek, “Bizler biliyorsunuz engelliler
adına birçok faaliyette bulunuyoruz.
Derneğimizde engellilerin sosyal
aktiviteye katılmaları, Hayatla barışık
olmaları, dışarıya çıkmaları, evlerinde
kapalı kalmamaları için etkinlikler
yapıyoruz. Engellilerin zavallı
modundan çıkıp daha üst seviyelere
gelmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz.
Dışarda gördüğümüz engelliler ihtiyaç
sahibi olarak değerlendirilmesin.
Bizlerinde birçok yaptığı faaliyetler
var. Bizde normal sıradan insanız
ve elimizden geldiğince çalışmalar
yapıyoruz. Sizlerin çalışmalarını da
takip ediyoruz. Kayseri Yozgatlılar
Federasyonu olarak birçok güzel
çalışmaya imza atıyorsunuz.
Ziyaretlerinizden dolayı bir kez daha
teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
HABER MERKEZİ

YOZGAT VALİLİĞİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
Yozgat ili, Merkez İlçe, Divanlı köyü mevkii, I33-B-22-D Pafta, 150 ada, 21 nolu parselde özel mülke
ait arazi üzerinde açılmış 1 adet (A) kuyudan, yıllık toplam 34.164 m3 debili kaynak suyu olduğu
tespit edildiğinden, 3 yıllığı 286.977,00 (İkiyüzseksenaltıbin dokuzyüzyetmişyedi) TL.’den, 167 sayılı
Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci
maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiraya verileceğinden, 3 (üç) yıl müddetle kiralamak suretiyle
ihaleye çıkartılmıştır.
İhaleye Çıkarılacak “Kaynak Suyu” Kiralamasına Esas Yer Bilgileri:
İli : Yozgat
İlçesi : Merkez İlçe
Köyü / Mevkii : Divanlı
Niteliği : Derin Su Kuyusu (1 adet, A kuyusu)
Kadastro Pafta/Ada/Parsel Bilgileri : I33-B-22-D Pafta,150 ada, 21 parsel
İhale Muhammen Bedeli : 286.977,00 (İkiyüzseksenaltıbin dokuzyüzyetmişyedi) TL. + (%18 KDV)
(3 Yıllık muhammen bedeldir)
Geçici Teminat Bedeli : 30.000,00 (Otuzbin) TL.
İhale Tarihi : 4 Ekim 2022 - Salı
İhale Saati : 10:35
İhale Yeri : Aşağınohutlu Mah. Güneş Sok. Özel İdare Ana Bina Merkez / YOZGAT
Yozgat İl Özel İdaresi / İl Encümen Toplantı Odası
Kaynak Suyu Kiralama Süresi : 3 (üç) yıl
Kaynak Suyu kiralaması yapılacak 1 adet (A kuyusu) köşe nokta koordinatları:
1/25.000 Ölçekli Pafta: (Yozgat İ33-c1 pafta )
Kuyu-A
Sağa (Y) :
655056
Yukarı (X) :
4402724
İhalenin Konusu: Yozgat İli, Merkez İlçe, Divanlı Köyü mevkiinde, özel mülke ait arazi üzerinde tapu
bilgileri ve koordinatları belirtilen alanda açılmış 1 adet (A kuyusu) kuyudan çıkan “Kaynak Suyunun”
ticari amaç için kiralanmasının, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi ve
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü İle 3 (üç) yıl müddetle
kiralanması.
İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerde Aranacak Belgeler:
1-Dilekçe,
2-Gerçek kişi adına katılacaklarda yetkili makamlarca onaylanmış vatandaşlık numarasının da
bulunduğu nüfus cüzdanı örneği,
3-Gerçek kişi adına katılacaklarda noter onaylı imza sirküleri,
4-Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri,
5-Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve numarasını gösterir vergi dairesinden onaylanmış belge,
6-İhale geçici teminatının İl Özel İdaresine yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu,
7-Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresi,
8-Kayıtlı olunan vergi dairesinden 2022 yılı içerisinde alınmış vergi borcu olmadığına dair belge,
9-S.G.K. borcu olmadığına dair 2022 yılı içerisinde alınmış belge,
10-İdaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan borcu yoktur yazısı/belgesi.
11-İhale için şartname dokümanının alınması gerekmektedir. İhaleye ait ihale dokümanının
alındığına dair 3.000,00 (üçbin) TL’lik banka makbuzu. (Vakıflar Bankası Yozgat Şubesi IBAN: TR
360001500158007293643179 nolu hesaba)
12-Yozgat İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış 30.000,00 (Otuzbin) TL. tutarında
geçici teminat ve/veya banka teminat mektubu (Vakıflar Bankası Yozgat Şubesi IBAN: TR
360001500158007293643179 nolu hesaba).
13-İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren
ticaret sicil gazetesinin asıl ya da noter onaylı sureti ve şirket yönetiminin noter onaylı imza sirküleri,
14-İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri vekil olarak
katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri,
15-Kaynak suyu kiralaması şartnamesine esas taahhüdün tamamına ait vergi, resim ve harçlarla
noter tasdikinde yapılacak harcamalar ihaleye katılacak şahıs veya firma tarafından karşılanacaktır.
16-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
17-Kaynak suyu kiralama genel şartlarını içeren şartname bilgileri mesai saatleri içerisinde İl Özel
İdaresi Encümen Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğünde görülebilir.
18-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul
edilmeyecektir.
İlan Olunur.
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

ILN01694439
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KOMŞUDAN

BiR HABER
ATIK MALZEMELER GERI DÖNÜŞÜME KAZANDIRILIYOR

BOZOK AKADEMİSYENLERİNDEN

HEYECANLANDIRAN KEŞIF
Tunceli’nin Hozat ilçesinde bulunan Gavur
Kalesinde yapılan arkeolojik araştırmalarda,
kalenin en genç Demir Çağında iskan edilmiş
olduğu anlaşıldı. Kalenin bundan sonra
yapılacak çalışmalar ile genç Tunç Çağına
kadar götürülebileceği belirtildi.
Tunceli’nin Hozat ilçesinde Yozgat Bozok
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. öğretim
üyesi Serkan Erdoğan ile aynı üniversitede
araştırma görevlisi İlter Tanrıverdi tarafından
yapılan çalışmada, ilçeye bağlı Karacaköyü
yol ayrımından yaklaşık 3 kilometre devam
eden Demir Çağına tarihlenen sal taşlarından
yapılmış yol tespit edildi. Çatalkaya
üzerinden Gavur Kalesine varan yolun
bitiminde kalede yapılan çalışmada yaklaşık
2 metre 80 santimetreye varan harçsız surlar
tespit edildi. Surlar ve sulu çanak yuvaları
ve seramik kırıklarından ötürü bölgenin en
genç Demir Çağında iskan edilmiş olduğu
anlaşıldı. Bu tip kalelerin, her ne kadar

Demir Çağı olarak görülse de bundan sonra
yapılacak çalışmalarla bu kalenin daha eski
bir tarihe yani genç Tunç Çağına değin
götürülebileceği belirtildi.
Çalışmada akademisyenlere rehberlik
yapan yazar ve doğa aktivisti Vedat Aldemir,
"Doğası kadar arkeolojinin de bakir olduğu
Tunceli’nin Hozat ilçesinde doğa gezilerimiz
sırasında denk geldiğimiz birkaç tarihi
doku vardı. Bu tarihi dokuların gün yüzüne
çıkarılması için akademik yetkililerden,
arkeologlardan destek istedik. Sağ olsunlar
bizi kırmayıp buraya kadar geldiler. Bir
kalede yerleşim bölgesi tespit ettiler ve
bu tespitin demir çağına uzandığını yalnız
üzerinde yapılacak araştırmalar sonucunda
tunç çağına kadar gidebileceğini söylediler.
Bu da bizim için çok sevindirici bir haber
oldu. Bizim de yetkililerden talebimiz
bölgedeki bu alanların tescillenmesi ve
turizme kazandırılması" dedi.

Kırıkkale'nin Yahşihan
Belediyesi tarafından atık
malzemelerin geri dönüşüme
kazandırılmasıyla amacıyla
başlatılan kampanya sürüyor.
Yahşihan Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğünce, "Sıfır Atık"
projesi çerçevesinde
kağıt, metal, plastik ve cam
atıklarının geri dönüşüme
kazandırılması için ilçenin
farklı noktalarına atık kutuları
yerleştirildi.
Yahşihan Belediye Başkanı
Osman Türkyılmaz, çevre
kirliliğinin önüne geçmek ve
ekonomiye katkı sağlanması
amacıyla başlatılan
kampanyaya vatandaşların da
destek vermesini istedi.
Kampanyanın öneminden
bahseden Türkyılmaz,
"Sürdürülebilir çevre ve
sürdürülebilir kalkınma
anlayışı ile ilçemizin en
yoğun kullanılan noktalarına
toplamda 60 adet atık toplama

kutusu yerleştirdik.
'Sıfır atık' projesiyle
amacımız atık miktarını
olabildiğince azaltarak israfı
önlemek ve kaynakların
daha verimli kullanılmasını
sağlamaktır. Gelecek
nesillerde çevre bilincinin

oluşturulması açısından çok
önemli bir yola çıktık. Toprak
en büyük sahiplenicidir.
Buradan tüm ilçe halkımıza
projemizde desteklerini
beklediğimizi söylemek
isterim. Gelin hep birlikte
doğaya nefes olalım" dedi.

SIVAS ECZACILAR ODASI,

MEYDANA ÇAĞIRDI
Ek Ödeme Yönetmeliği protestosuna destek
vereceklerini açıklayan Sivas Eczacılar Odası, meslekle
ilişkili herkesi meydana davet etti.
Sivas Eczacılar Odası Başkanı Bahadır Eren, 16 Ekim
Pazar Günü Ankara’da ‘Ek Ödeme Yönetmeliğinin’
protesto edileceği etkinliğe destek vereceklerini
açıkladı. Eren konuyla ilgili düzenlediği basın
açıklamasında. ‘Ek Ödeme Yönetmeliğini’ kabul
etmediklerini belirtip, “Stratejik personel olarak hizmet
veren kamu eczacılarımızı hiçe sayan, hakkaniyet ilkesini
çiğneyen ve çalışma barışını bozan Sağlık Bakanlığı ‘Ek
Ödeme Yönetmeliğini’ kabul etmiyoruz. İşte bu nedenle,
biz eczacılar, kamudaki meslektaşlarımızın emeklerinin
hiçe sayılmasına dur diyoruz" dedi.

GÜVEN TIMI
DENETIMLERINI
SÜRDÜRÜYOR

“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

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş
Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri
Büro Amirliği ekiplerinin kentteki
denetimleri aralıksız devam ediyor.
Güven Timi Büro Amirliği; il merkezinde
15 noktada 95 personelle vatandaşların
yoğun olarak bulunduğu yerlerde
çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar çerçevesinde; bin 915 şahsın
GBT sorgusu yapıldı, yapılan sorgulama
sonucunda ise 5 aranan şahıs yakalanarak
adli birimleri teslim edildi, 13 şahsa idari
işlem uygulandı, 8 dilenci men edildi.
Ekiplerce ayrıca 3 narkotik ve 1 kayıp
çocuk olayına müdahale edildi.
Ekipler; Melikgazi bölgesinde 21
okul, Kocasinan bölgesi 17 okul, Talas
bölgesinde ise 12 olmak üzere 50 okul
denetimi yapıldı. Ayrıca; 403 aracın da
sorgulaması yapıldı.

OYUNCULARI
ARATMADILAR

Tokat’ta düzenlenen tatbikatta itfaiye
erleri usta oyuncuları aratmadı.
Cumhuriyet Meydanı'nda itfaiye haftası
dolayısı ile tatbikat düzenlendi.
Senaryo gereği kaza yapan otomobilde
sıkışan iki kişiye itfaiye ekipleri müdahale
etti. Araçta sıkışan yaralıların feryatları
ekiplere zor anlar yaşattı. Tokat Belediyesi
itfaiye ekipleri ilk olarak araç altında kalan
kişiyi hava yastığı kullanmak suretiyle aracı
kaldırarak kurtardı.
Araç içerisinde sıkışarak yaralanan
şahıs ise otomobilin kapısı kesilerek
kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekipleri
tarafından sedyeye alınarak hastaneye
kaldırıldı.
Daha sonra otomobilde çıkan yangına
itfaiye ekipleri müdahale etti. Kurtarma
çalışmalarını vatandaşlar meraklı gözlerle
izledi. Senaryo gereği alev alarak yanan
ahşap evde kalanlar itfaiye ekipleri
tarafından kısa sürede kurtarıldı.
Düzenlenen tatbikatta senaryo gereği
5 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan
yangın nedeni ile mahsur kalan kişinin
kurtarılması için Tokat Belediyesi itfaiye
ekipleri alarma geçti.

ÖNCE KARDEŞ
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SONRA RAKiBiZ

ŞAMPiYONLARI

AĞIRLADI
ASKİ Sporlu Milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza
Kayaalp Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarete; Ankara Büyükşehir ASKİ Spor Kulübü
Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, ASKİ Spor
Kulübü sporcularından Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Akif
Canbaş, Ferhat Binici, Atakan Yüksel, Süleyman Atlı,
Soner Demirtaş, Ali Cengiz, Selçuk Can, Cavit Acar ve
Murat Fırat da katıldı.
YAVAŞ: “ÇOCUKLAR İÇİN ROL MODEL
OLMALARI ÖNEMLİ”
Burada yaptığı konuşmada, ASKİ Spor Kulübü
sporcularının özellikle çocuklar için önemli rol model
olmalarını gerektiğinin altını çizen ABB Başkanı
Mansur Yavaş, “Öncelikle tebrik ediyorum. En son
çocuklara yönelik yapılan çalışmalarda, ağabeylerinin
başarıları onları da özendirecek. Hem Ankara’nın hem
de ülkemizin adını bütün dünyaya duyurmaya devam
edecekler. Özellikle çocuklar için rol model olmaları
önemli. ASKİ’de rol model çok” dedi.
Ekonomik sıkıntılar çeken vatandaşların moral
bulacağı şeylere çok ihtiyacı olduğunu kaydeden
Yavaş, “ASKİ Spor Kulübümüz ve güreşçilerimiz
fazlasıyla başarıyorlar. Olimpiyatlara kadar birkaç
tane güreş var. Çok çok teşekkür ediyorum ve
tebrik ediyorum sizi. Kulüp yönetiminden tutun
antrenörlerimize kadar, hepinizden Allah razı olsun.
İnşallah başarılar bizimle olsun” diye konuştu.
“GÜREŞE ASKİ SPOR OLARAK HİZMETLERİMİZ
DEVAM EDİYOR”
ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah
Çakmar ise Sırbistan’da yapılan dünya güreş
şampiyonasına 11 sporcu ile katıldıklarını kaydederek,
“Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de büyük bir başarı
ilke imza attık. Biz Türk sporuna, Türk güreşine
ASKİ Spor olarak hizmetlerimiz devam ediyor. Bir
de tabii katkıları olan kişiler var. Özellikle onursal

başkanımız Sayın Mansur Yavaş. Bize bir ağabey bir
baba gibi yaklaşımlar gösteriyorlar. Her zaman destek
veriyorlar. Özellikle milletimize ve Ankara Büyükşehir
Belediyemize, Başkentimize büyük başarılar getirdik
ve getirmeye de devam edeceğiz. Ülkemizde bize
hizmet veren, bize destek veren herkese bu anlamda
çok teşekkür ediyorum” dedi.
ASKİ Sporlu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, “Bu
büyük başarıyı tekrardan ülkemize ve Ankara’mıza
kazandırdığımız için mutluyum. Bize verilen değerin,
bize sunulan imkânların karşılığını verebilmek
benim büyük amacım hedefim demişimdir. ASKİ
Spor Kulübü’müz büyük destekler verdi bize, büyük
imkânlar sağladı ve bizden sadece başarı istedi. 11
kez Avrupa’da, 5 kez dünyada, 3 kez de olimpiyat
madalyası kazandırdım. Sağ olsun Mansur Başkan
bizleri bugün yeni şampiyonluğumuzdan dolayı kabul
etti ve tebrik etti” sözleriyle düşüncelerini aktarırken,
ASKİ Sporlu Milli Güreşçi Taha Akgül ise şunları
söyledi:
“Biz öncelikle milletimizi temsil ediyoruz.
Bayrağımızı dalgalandırıyoruz. 12 senedir Ankara
Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor’dayız. Kulübümüzün
bizim üzerimizde emeği çok. Şu an Mansur
Başkan’ımız sağ olsunlar bize çok büyük destek
veriyorlar. Kulüp Başkanımız Yüksel Aslan, Genel
Koordinatörümüz Abdullah Çakmar sağ olsunlar
kulübümüze gerçekten çok büyük destekleri var.
Benim 3. dünya şampiyonluğum oldu bu. Gerçekten
benim için çok önemliydi çünkü en son 2015 yılında
dünya şampiyonu olmuştum. Yedi sene sonra tekrardan
bir şampiyonluk kazandırmış oldum. Bundan sonra
da olimpiyatlara çok az kaldı. Bu süreçte bir Avrupa
bir dünya şampiyonası daha yapılacak. İnşallah o 2
şampiyonada da şampiyon olup, olimpiyata yine aynı
şekilde dünya şampiyonu olarak girmek istiyorum.”
HABER MERKEZİ

Yozgat SHÇEK Spor Kulüp
Başkanı Hakan Çeliksoy iyi bir
sezon temennisinde bulundu.
2022 -2023 Futbol Sezonunu iyi
geçirmek istediklerini dile getiren
Çeliksoy, “Değerli Yozgat Amatör
Spor Kulüpleri Yöneticileri; 2022
– 2023 Futbol sezonu şimdiden
tüm takımlarımıza hayırlı uğurlu
olsun, Dostlu ve kardeşlik içinde
geçmesini temenni ederim. Değerli
Kulüp Başkanlarım; Yozgat SHÇEK
Spor Kulübümüzün sporcularını
bizden habersiz ayartmaya kimse
kalkışmasın, Ayrıca bizim Kulübün
veya başka bir kulübün Üniversiteli
Öğrenci kardeşlerimize bizim
takımda oyna size şu kadar para
vereceğiz, şunu vereceğiz deyip
birkaç maç ücret ödeyip daha

sonra bu Öğrencileri mağdur
etmesin. Kimse Yozgat’ımızı
Öğrencilere karşı mahcup duruma
düşürmesin. Önce Kardeşiz Sonra
Rakibiz” ifadelerine yer verdi.
BİR ARAYA GELMİŞLERDİ
Yozgat amatör spor kulüpleri
geçtiğimiz günlerde Yozgat
Belediye Başkanı Celal Köse ev
sahipliğinde bir araya gelmişlerdi.
Bilal Şahin Tepesi Nohutlu
Tesislerinde Yozgat Amatör Spor
Kulüpleri Federasyonu Başkanı
Hakan Bektaş, TFF İl Temsilcisi
Alparslan Demir ve kulüp
temsilcileri ile birlikte yemek
yiyen Belediye Başkanı Celal
Köse, onların talep ve sorunlarını
dinlemişti.
Eda DEMİREL

TAKIM HALiNDE DÜNYA

ŞAMPiYONU OLDUK
Türkiye Güreş Federasyonu
Başkanı Şeref Eroğlu, 1957 yılından
bu yana ilk defa bir şampiyonada 4
altın madalya alındığını belirterek,
“Grekoromen güreşte takım halinde
dünya şampiyonu olduk. En son
2009 yılında olmuştuk. 2022 yılında
Dünya Güreş Şampiyonası’na Türk
güreşi olarak eskiden olduğu gibi
yeniden damgamızı vurduk. Türk
güreş tarihinde ilkler oldu. Rıza
Kayaalp 130 kilo grekoromende
5’inci kez dünya şampiyonu oldu ve
Türk güreş tarihinde bir ilke imza attı.
Rıza 5’inci dünya şampiyonluğuyla
bütün rekorları kırdı. Ayrıca kadınlar
güreşte ilk defa bir kadın sporcumuz
2 kez dünya şampiyonu oldu.
Yasemin Adar 2’nci defa dünya
şampiyonu olmuş oldu. Yasemin Adar
hem TGF Yönetim Kurulu Üyesi, hem

TGF Kadınlardan Sorumlu Asbaşkanı
hem de sporcu. Bu da dünya güreş
tarihinde eşi benzeri olmayan bir
başarı” dedi. Şampiyonada elde
edilen başarılardan bahseden
Eroğlu, şu ifadeleri kullandı.
“82 kiloda Burhan Akbudak ilk
defa büyükler dünya şampiyonu
oldu. Taha Akgül 3’üncü defa dünya
şampiyonu oldu. Onun dışında 3 tane
bronz madalyamız var. Daha önce
dünya şampiyonasında hiç madalya
almayan pırıl pırıl gençlerimiz var.
Ufak tefek nüanslarla şampiyonluğu
kaybettiler ama bize söz verdiler,
2023 Dünya Şampiyonası’nda bize
altın kazandıracaklar.”
2022 yılının Türk güreşi için hayırlı
bir yıl olduğunu belirten TGF Başkanı
Şeref Eroğlu, emeği olan herkese
teşekkür ederek sözlerini noktaladı.
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FİYATI: 1.00 TL

