
Boru Hatları ile
Petrol Taşıma A.Ş (BO-
TAŞ) tarafından, Re-
şadiye doğalgaz hattı
için çelik boru alım iha-
lesi yapıldı. BOTAŞ
Genel Müdürlüğünde
yapılan ihale 5 firmanın
katılımıyla gerçekleş-
ti. İhaleyi özel bir şirket

en düşük teklifi vererek 6 milyon 96 bin 308 lira ile
ihaleyi aldı. Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kı-
lıç, Niksar ve Başçiftlik üzerinden gelecek olan do-
ğalgaz hattının boru alım ihalesinin gerçekleştiril-
diğini ifade etti. Ana hat borusu yapıldıktan sonra
2018 yılının kış ayında ilçenin doğalgaza tamamen
kavuşacağını söyleyen Kılıç hayırlı olması te-
mennisinde bulundu

Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Uzma-
nı Dr. Abdulkadir Habi-
boğlu, birçok hastalık
için destekleyici tedavi
olarak kullanılan ozon
tedavisinin, stres ve
yoğun iş temposundan
kaynaklanan zihinsel
ve bedensel yorgunlu-
ğun giderilmesinde etki
eden yöntemlerden bi-
risi olduğunu söyledi.
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"OZON TERAPİSİ İLE
DİNÇ KALMAK MÜMKÜN"

Denizli, Kayseri
ve Tokat'ta vali yar-
dımcılığı görevleri ya-
pan ve tedavi gördüğü
hastanede hayatını
kaybeden Burhanettin
Coşkun, yapılan töre-
nin ardından son yol-
culuğuna uğurlandı.
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Tokat eski vali yardımcısı Coşkun
son yolculuğuna uğurlandı
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HÝ KA YE LER
KANAYAN SANDIK

Sayfa 44’’ddee

AK Parti merkez ilçe 6’ncı
olağan kongresinde tek liste ile se-
çime giren Ahmet Öztürk merkez
ilçe başkanı oldu.

26 Haziran Atatürk Kültür
Sarayında gerçekleştirilen kon-
greye AK Parti Tokat milletvekille-
ri Zeyid Aslan, Celil Göçer, Yusuf
Beyazıt, AK Parti İl Başkanı Metin
Polat, Tokat Belediye Başkanı
Eyüp Eroğlu, Tokat İl Genel Mec-
lis Başkanı Adem Dizer, belde
belediye başkanları, AK Parti de-
legeleri ve çok sayıda partili katıl-
dı. H.2

HANIMELİ’Lİ KADINLAR SONBAHARIN
TADINI ÇIKARDILAR

TOKAT Serbest Muhasebeci Mali Mü-
şavirler Odası (TSMMM) tarafından muhase-
beci ve mali müşavirlere bilirkişilik eğitimi ve-
riliyor. Türkiye genelinde bilirkişilik eğitimleri ve-
rilmeye devam ederken, TSMMM tarafından 18
saat teorik, 6 saat uygulama olmak üzere top-
lam 24 saatlik eğitim verilmeye başladı. Veri-
len bilirkişilik eğitimleri hakkında konuşma ya-
pan TSMMM Odası Başkanı Turan Çelik, “To-
kat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda-
sı binasında bulunan toplantı salonunda ya-
pılıyor. Bu eğitimi veren Türkiye Serbest Mu-
hasebeci Mali Müşavirler ve yeminli mali mü-
şavirler odasının alt kuruluşu olan Temel Eği-
tim Staj Merkezinin (TESMER) bünyesinde eği-
timler Tokat’ta da verilmeye başladı.” dedi. H.2 

Zile TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Zile OSB
Yönetim Kurulu Başkan Vk. Şükrü Sargın Gazete-
mize yaptığı açıklama da  “Cumhurbaşkanımızın
02.11.2017 tarihinde tanıtım toplantısını gerçek-
leştirdiği ve üreticileri açıkladığı yerli otomobil pro-
jesinin start alması, ülkemiz için sevindirici bir ge-
lişme olmuştur. Yerli otomobilin üretiminin Zile’de ya-
pılmasını istiyoruz. Bedelsiz olarak arazi verebiliriz,
altyapıyı hazırlayabiliriz. Yatırımcı için ne ihtiyaç olur-
sa Zile’nin tüm kurumları ile birlikte işbirliği içerisinde
yanlarında olacağımızı ve destekleyeceğimizi, o üre-
timin Zile’de faaliyete geçmesi için en az onlar ka-
dar istekli olacağımızı bilmelerini istiyoruz. Bu
amaçla 16.11.2017 tarihinde resmi bir yazı ile Sa-
yın Cumhurbaşkanımıza talebimizi ilettik. Umarım
ilçemiz ve bölgemiz için hayırlı olur." dedi.

Tokat’ta bilirkişilik eğitimleri başladıYERLİ OTOMOBİL YATIRIMINA ZİLE OSB’DE TALİP OLDU

Tokat Kalesi alt bölgesinde Semerkant Mahallesi’ndeki 11.7 hektarlık alanda bu-
lunan evlerin can veya mal kaybına yol açma riski taşıması sebebiyle ’riskli alan’ ola-
rak ilan edilmesinin ardından 493 evin yıkılması adına başlatılan süreç devam edi-
yor. Tokat merkezde gerçekleşen yapılaşmada büyük değişimler var. Tokat merkez
Kaledibi mevkiinde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından teklif edilen
alan bakanlar kurulu kararı ile 2013 yılında 28753 sayılı resmi gazetede yayımlana-
rak riskli alan olarak ilan edilmiştir. H.2

Ak Parti Tokat Merkez
İlçe kongresi yapıldı

Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğ-
lu’nun talimatlarıyla geçtiğimiz yıl düzenlenerek faa-
liyete geçen Geyras Mahallesi Doğa Parkurunda,
Behzat Hanımeli Kültür ve Sanat merkezi tarafın-
dan sonbahar mevsiminin en güzel yaşandığı dö-
nemde hanımlara ve çocuklara yönelik yürüyüş et-
kinliği düzenlendi.  H.3

Reşadiye doğalgaz hattı
boru alım ihalesi yapıldı

Vefat eden Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci
Naim Süleymanoğlu, yaşattığı başarılarla bir nesle
halter sporunu sevdirdi.  Eski milli halterci Naim Süley-
manoğlu, siroza bağlı karaciğer yetmezliğine bağlı ola-
rak 28 Eylül’den beri özel bir hastanede tedavi altındaydı.
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CEP HERKÜLÜ, TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞDU

Halil İbrahim Yel


