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Tokat il Milli Eğitim
Müdürü Levent Yazıcı,
ÖSYM tarafından yeni
bir kural uygulamaya
konulduğuna dikkat çe-
kerek, “YGS’ye girecek
adayların sınav başla-
madan 15 dakika önce
gireceği binada olması
gerekiyor. Yani saat
9:45’ ten sonra hiçbir

öğrenci binaya alınmayacak dolayısıyla da sı-
nava giremeyecek” dedi. H.4

YGS’DE 15 DAKİKA UYARISI

Memur-Sen İl
Temsilcisi ve Sağlık-
Sen Şube Başkanı Suat
Mantar, Referandumla
ilgili basın açıklaması
yaptı. “16 Nisan’da oy-
layacağımız anayasa
değişikliği siyasi istikra-
rı sağlayacak, toplumsal
ayrışmayı sona erdire-
cek ve buna bağlı olarak
krizleri bitirecek bir dü-
zenlemedir dedi. H.3

“Kaos ortamının bitirilmesi ve 
Siyasi İstikrar için evet diyoruz”

Tokat Belediye Başkanı Eyüp
Eroğlu’nun girişimleri ile 15 yıl sü-
ren istimlak sorunu çözülüp, sorun
oluşturan evin yıkılması sonucu
açılan yolda asfaltlama çalışması
yapıldı. 

Büyükbeybağı Mahallesi Alp
Gazi Caddesi’nde çift şeritli yola en-
gel olan ahşap bina 15 yıl süren is-
timlak sorunu çözülerek geçtiğimiz
yıl yıkılmıştı. Binanın yıkılması ile
birlikte yolda alt yapı çalışmalarının
tamamlanmasının ardından asfalt
çalışması yapıldı. Çalışmaları ye-
rinde inceleyen Tokat Belediye
Başkanı Eyüp Eroğlu, asfalt sezo-
nunu Büyükbeybağı Mahallesi Alp
Gazi Caddesinde başlatmış ol-
duklarını belirterek, “Yılan hikaye-
sine dönen, yaklaşık 22 metrelik
son derece büyük olan ve çevre yo-
luna bağlantı sağlayan bu yolumuz
kamulaştırılacak binadan dolayı
bir türlü açılamıyordu.” dedi. H.2

Basın İlan Kurumu Tokat İl
Müdürü Çetin Oranlı geçmiş yıllar-
da yaptığı röportajlardan derlediği
2. Kitabı `Sözün ardı` için Ordu’da
hemşehrileri ve sanatseverlerle bu-
luştu.

Uzun yıllarda Konya`da görev
yapan Çetin Oranlı, 1998-2012 yıl-
ları arasında yaptığı yüzlerce rö-
portajlarından derlediği 32 söyleyi-
şi, kitaba dönüştü. Yaklaşık bir yıl-
dır çalışmasının ardından Çetin
Oranlı`nın, `Sözün ardı` adlı kitabı
yayınlandı. Kitapta, eski bakanlar-
dan Kamran İnan, Korkut Özal,
Hasan Celal Güzel, eski Tokat Va-
lisi Recep Yazıcıoğlu ve çok sayıda

siyasetçi, yazar, yönetmen, sivil
toplum örgütü temsilcileri ile yaptı-
ğı söyleşiler bulunuyor.

Basın İlan Kurumu Tokat İl
Müdürü Çetin Oranlı’nın imza günü
17.00’de Büyükşehir Belediyesi Sa-
nat Galerisi’nde yapıldı

Çetin Oranlı kitabını Ordu’da  imzaladı

Tokat Gazeteciler Radyocular
Derneği (TGTRD) Başkanı İhsan
Uluözlü ve Hürsöz gazetesi yaziş-
leri müdürü Bekir Binbaş Tokat
Halk Sağlığı Müdürü Cihat Zülfüo-
ğullarını makamında ziyaret ettiler.

Tokat Halk Sağlığı Müdürü Ci-
hat Zülfüoğullarını makamında zi-
yaret ederek, görüş alış verişinde
bulundular. Müdür Zülfüoğulları, Fi-
ziksel aktive ve Beslenmenin öne-
mine vurgu yaparak “Ulusal sağlık
politikalarının ana hedefi sağlıklı
bireylerden oluşan sağlıklı bir top-
luma ulaşmaktır. Sağlıklı bir toplu-
ma doğru atılacak en önemli adım-
lardan biri de fiziksel hareketsizlik ve
kötü beslenme ile mücadeledir.

Haberi 2’de

TGTRD’den Zülfüoğullarına ziyaret

Türk basınında bir dönemin köklü gazete-
lerinden biri olan eski Akşam gazetesi, 6 Kanunu-
sani (Ocak) 1936 tarihli sayısında “Tokatta Erkek
Elbisesile Çörek Satan Bir Kadın” başlığıyla Tokat
sokaklarında erkek kıyafetiyle çörek satan Sebile
hanımın hikayesini kısa bir haber olarak yayınlar.
Sebile Hanımın neden erkek kıyafetiyle dolaştığı-
nın cevabını ise gazete "Bayan Sebile bu kıyafe-
ti için daha pratik bulmuştur." ifadeleriyle spottan
okuyucusuna aktarıyor. H.3

ERKEK ELBİSESİ
İLE ÇÖREK SATMIŞ

Tokat'tan Samsun'a gelen genç kadın hır-
sızlık yaparken ev sahibine yakalandı. 

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Dere-
bahçe Mahallesi Kafkas Caddesi'nde bugün
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat'tan
Samsun'a geldiği ileri sürülen ve hırsızlık su-
çundan çok sayıda suç kaydı bulunan Ö.K.(20)
adlı genç kadın, hırsızlık için girdiği evden ziy-
net eşyası çalıp kaçmak isterken ev sahibine
yakalandı. Ö.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekip-
lerine teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.

Hırsızlık yaparken ev sahibine yakalandı

T.C Ekonomi Bakanlığı'nın
2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçi-
liğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE) Tebliği kapsamında destek-
lenen ve Zile TSO tarafından yürütülen
“Zile Gıda ve Gıda Makineleri Sektö-
rünün Uluslararası Rekabetçiliğinin
Geliştirilmesi” UR-GE Projesi Kasım
2015’te onaylanmış, 08.01.2016’da
gerçekleştirilen ilk faaliyet ile resmi ola-
rak uygulanmaya başlamıştı. H.3

UR-GE’NİN BAŞARISI, TOBB’DA DİĞER
ODA VE BORSALARLA PAYLAŞILDI 

16 Nisanda yapılacak olan halk
oylaması çalışmaları kapsamında Zile
Turgut Topbaş Kampüsünde Üniversi-
te öğrencileri ile bir araya gelen Ak Par-
ti Tokat İl Başkanı Metin Polat Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemine dair
gençlerle sohbet etti. Polat, “Benim
genç kardeşlerim sadece oy istemek
için önemli olmamalı. Haktan ve hu-
kuktan bahsedenler, seçme hakkı olan
gençlerimizin seçilme hakkını da onlara
vermeli, bunun önünü açmalı” dedi. 

Haberi 2’de 

CHP’li Durmaz,
kamyoncu ve nakliyeci-
lerin sorunlarını günde-
me taşıyan yazılı bir
açıklama yaptı.  TBMM
Plan Bütçe Komisyonu-
nu Üyesi Durmaz, Kam-
yoncu ve Nakliyeci es-
nafının yükselen taşıt
vergileri, köprü zamları

ve yüksek sigorta oranlarını komisyonda de-
falarca gündeme getirmelerine, konuya ilişkin
önergeler vermelerine rağmen hükümetin bu ta-
lepleri reddettiğini söyledi. H.2’de

Durmaz, Kamyoncu ve Nakliyeci Esnafın
sorunlarını TBMM gündemine taşıdı

Sivas’ta yol denetimleri sırasında durdu-
rulan bir kamyonun kasasında 5 bin 335 kilogram
kaçak yaş tütün ele geçirildi.Edinilen bilgiye
göre, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas-
Ankara karayolu üzerinde gerçekleştirdikleri yol
kontrolleri sırasında F.E. yönetimindeki bir kam-
yonu durdurdu. Kamyonda yapılan incelemede
kolilenmiş olarak toplamda 5 ton 335 kilogram yaş
tütün ele geçirildi. Tütünlerin Tokat’ın Erbaa il-
çesinden yüklenerek Adıyaman’a götürüldüğü öğ-
renildi. Kaçak olarak nitelendirilen tütünlerle ilgili
inceleme başlatıldı.

Sivas'ta 5 ton 355 kilo kaçak tütün ele geçirildi“SEÇME HAKKI OLANIN 
SEÇİLME HAKKIDA OLMALI” 



Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun giri-
şimleri ile 15 yıl süren istimlak sorunu çözülüp, so-
run oluşturan evin yıkılması sonucu açılan yolda as-
faltlama çalışması yapıldı.

Büyükbeybağı Mahallesi Alp Gazi Cadde-
si’nde çift şeritli yola engel olan ahşap bina 15 yıl sü-
ren istimlak sorunu çözülerek geçtiğimiz yıl yıkılmıştı.
Binanın yıkılması ile birlikte yolda alt yapı çalışma-
larının tamamlanmasının ardından asfalt çalışması
yapıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Tokat Beledi-
ye Başkanı Eyüp Eroğlu, asfalt sezonunu Büyük-
beybağı Mahallesi Alp Gazi Caddesinde başlatmış ol-
duklarını belirterek, “Yılan hikayesine dönen, yakla-
şık 22 metrelik son derece büyük olan ve çevre yo-
luna bağlantı sağlayan bu yolumuz kamulaştırılacak
binadan dolayı bir türlü açılamıyordu. Bizlerde geç-
tiğimiz yaz aylarında kamulaştırma işlemlerimizi ta-
mamladık ve binaları yıkmak suretiyle yolumuzu aç-
tık. Ardından yolumuzun altyapı işlemlerini tamam-
ladık ve kışın gelmesiyle asfalt yapamamıştık. Böl-
ge sakinlerimizin de yoğun isteği vardı asfalt yapıl-
ması konusunda. Ancak kış ayları olduğu için asfalt
yapamadık ve bunu bölge sakinlerimize ilettik ve on-
larda sağolsunlar bunu hoş karşıladılar. Bugün iti-
bariyle de asfalt çalışmamıza başladık. Şehrimize, böl-
gemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Başkan Eroğlu ayrıca yıl içerisinde kent mer-
kezinde 40 kilometre yol asfaltlamayı planladıkları-
nı sözlerine ekledi. (İHA)

16 Nisanda yapılacak olan halk oylaması ça-
lışmaları kapsamında Zile Turgut Topbaş Kampü-
sünde Üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Ak
Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemine dair gençlerle sohbet etti. Po-
lat, “Benim genç kardeşlerim sadece oy istemek için
önemli olmamalı. Haktan ve hukuktan bahseden-
ler, seçme hakkı olan gençlerimizin seçilme hakkını
da onlara vermeli, bunun önünü açmalı” dedi.

AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, 16 Ni-
sanda yapılacak olan referandum için vatandaşlarla
bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
temine dair bilgiler verdi. Bu kapsamda Zile’ye gi-
den Polat, beraberinde AK Parti Zile İlçe Başkanı
M. Akif Seçkin, Belediye Başkanı Lütfi Vidinel ve İl
yönetim kurulu üyeleri ile Zilelilerle buluştu. Polat,
Kaymakamlık ve Belediye ziyaretlerinde kurum ça-
lışanlarıyla sohbet ettikten sonra Zile esnafıyla bir
araya geldi. Ak parti iktidarlığı döneminde esnafa
sağlanan ayrıcalıklardan söz eden İl Başkanı Me-
tin Polat ekonomisi daha güçlü küresel sermaye-
den daha az etkilenecek bir Türkiye için yeni sis-
teme ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

STK ve ev ziyaretlerinin ardından Zile Müm-
taz Turgut Topbaş Kampüsünde üniversiteli genç-
lerle bir araya gelerek, Kampüs bahçesinde öğ-

rencilerle sohbet edip yeni sistem hakkında soru-
ları cevaplandıran AK Parti Tokat İl Başkanı Metin
Polat “Biz artık koalisyon istemiyoruz gençler. 7 Ha-
ziranda gördük sistem tıkandı. Biz istiyoruz ki 5 yıl-
da bir anahtarı biz verelim, anahtarı da kime verirsek
o sürsün aracı. 5 yıl sonra baktık iyi yönetilmiyoruz,
sen bu işi yapamıyorsun diyelim başkasına vere-
lim anahtarı sistem bu kadar net. Sizlerden isteğim
18 maddeyi tek tek okuyun anlayın anlatın. Bizle-
rin kapısı sizlere her zaman açık kafanıza takılan
madde olursa buyurun çalın kapımızı ben bu
maddeyi anlamadım deyin bizler size yardımcı ola-
lım. Okumadan anlamadan lütfen karar vermeyin.
Körü körüne okumadan anlamadan hayır diyenle-
ri görüyoruz biliyorum ki siz onlardan olmayacak-
sınız. Sizleri yakından ilgilendirecek konuya gelir-
sek biliyorsunuz ülkemizde seçme yaşı 18, yani 18
yaşında ki bir genç kardeşimizin seçme hakkı var.
Tamamda aynı kardeşimizin neden seçilmeye
hakkı olmasın. Ben hepinizin çok iyi birer yönetici
olacağınıza inanıyorum. Benim genç kardeşlerim
sadece oy istemek için önemli olmamalı. Haktan ve
hukuktan bahsedenler, seçme hakkı olan gençle-
rimizin seçilme hakkını da onlara vermeli bunun
önünü açmalı. Allah’ın izni ile bizler bunu hep be-
raber başaracağız” diye konuştu. (Haber Merkezi)
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Karadeniz kırsalında PKK'lı teröristlerin ba-
har üstlenmesine geçmesini önlemek amacıyla Or-
du'nun 2 bin rakımlı yaylalarında özel harekat pol-
islerinin operasyonları aralıksız sürüyor. 

Ordu Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Özel Ha-
rekat Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan
"Ejder Timi" Karadeniz dağlarında operasyonları-
nı sürdürerek terör örgütünün bahar üstlenmesi-
ni önlemeye çalışıyor. Gölköy ve Mesudiye kır-
salında geçen yıl PKK’nın sözde Karadeniz Açı-
lım Grubu'ndan olan 7 teröristin etkisiz hale geti-
rilmesinin ardından bölgedeki arazi arama-tarama
faaliyetleri halen devam ediyor. PKK’nın Karade-
niz’de kış ve bahar üstlenmesin önlemek için Ordu,
Giresun, Tokat ve Sivas’ta güvenlik güçleri tara-
fından koordineli olarak operasyonlar yürütülüyor.

Ordu Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Özel Ha-
rekat Şube Müdürlüğünde görevli "Ejder Timi" de,
bölgedeki çeşitli yerlere konuşlandırıldı. Zırhlı
araçların da eşlik ettiği operasyonda, özel harekat
polislerinin insansız hava araçlarıyla da arazi ta-
raması yaptıkları öğrenildi.(İHA)

CHP’li Durmaz, kamyoncu ve nakliyecilerin so-
runlarını gündeme taşıyan yazılı bir açıklama yap-
tı. 

TBMM Plan Bütçe Komisyonunu Üyesi Dur-
maz, Kamyoncu ve Nakliyeci esnafının yükselen ta-
şıt vergileri, köprü zamları ve yüksek sigorta oranlarını
komisyonda defalarca gündeme getirmelerine, ko-
nuya ilişkin önergeler vermelerine rağmen hükümetin
bu talepleri reddettiğini söyledi. 

“Bugün ülkenin her yerinde seslerini duyurmak
için kontak kapatan kamyoncu ve nakliyecilerin ya-
nındayız”

Hükümet bütçedeki açık nedeniyle akaryakıta,
ulaştırma sektörüne, sigortaya, motorlu taşıtlar ver-
gisine (MTV), otobana ve köprüye sürekli zam yap-
tı. Kamyoncu esnafın gelen zamlardan sonra elinde
sadece direksiyon kaldı. Hükümetin yaptığı her dü-
zenleme, esnafı geçinemez, işini yapamaz duruma
getirdi. Bugün ülkenin her yerinde seslerini duyurmak
için kontak kapatan kamyoncu ve nakliyecilerin ya-
nındayız” dedi. 

Durmaz’ın açıklamasının devamı şöyle; 
Ulaştırma sektörünün tüm yükünü nakliyeciler

çekiyor, şoförlerin yaşadıkları sorunları sürekli mec-
lise taşıdık ve taşımaya devam edeceğiz. Mecliste
2017 bütçesini konuşurken, nakliyeci esnafının sır-
tında yükü anlatmaya çalıştık. Hükümetin nakliyeci-
nin cebinden elini çekmesi, sırtından inmesi gerek-
tiğini özellikle belirttik. 

Cari açıkta geçen yıla oranla 13,2 artış oldu.
Cari açığı kapatmak için hükümetin en kolay buldu-
ğu yöntem ulaştırma sektörüne zamlar koymak. Yani
ÖTV'yi artırmak, akaryakıta zam koymak, akaryakı-
tın ÖTV'sini artırmak, sigortaları artırmak. Hüküme-
tin ulaştırma sektörüne sürekli yaptığı zamlarla nak-
liyecinin, kamyoncunun, otobüsçünün, minibüsçünün
ve tüm ulaştırma sektörünün yakın zamanda kontak
kapatmak zorunda kalacağını defalarca belirttik.

Akaryakıttan, ÖTV'ye, 3.köprü de deli Dumrul
gibi gidişte de gelişte de ücret alınması ve otoban üc-
retlerine kadar sürekli yapılan zamlarla kamyoncu-
nun elinden şu anda kamyonu gitti. 

Hükümet ulaştırma sektörünü rahatlatması
için bu tip zamlarla, otoban fiyatları ile tünel ve köp-
rü fiyatlarını daha mantıklı, 5 yılda bir K Belge vize-
si 100 TL den 1500 TL ye çıkması afakidir. Daha uy-
gun hale getirmelidir. Köprü ve otobanların kam-
yoncunun geçebileceği şekle gelmesi, özellikle de
akaryakıt fiyatlarının daha makul bir seviyeye çekil-
mesiyle ilgili profesyonel olarak bu işi yapanların des-
tekli bir şekilde akaryakıt alması gerekmektedir. 

Başbakan, bakanlar ve özellikle Ulaştırma
Bakanına defalarca söyledik, Türkiye'de ulaştırma
sektöründe her 10 kişiden birisinin bu sektörden ek-
mek yediğini, hükümetin bu sektörün sırtından ine-
rek destek vermesini, aksi halde ulaştırma sektörü
taşıma işini bıraktığında ülkenin ciddi zarar görece-
ğini söyledik. 

Hükümet kamyoncunun bu haklı sesine kulak
vermedi.

Ama Hükümet kamyoncunun bu haklı sesine
kulak vermedi. Kamyoncu ve Nakliyeci esnafın so-
runlarının acil çözümü için biz elimizden geleni
yapmaya hazırız. İnsanlardan oy istemek yerine önce
emeklerinin gerçek karşılığını vermek gerek. Bu hü-
kümet esnafın, üreticinin, çiftçinin sesine kulak tı-
kayarak hiçbir şey kazanamayacak! Esnaf sofra-
sından alınan ekmeğin hesabını soracaktır! “

(Haber Merkezi)

Durmaz, Kamyoncu ve Nakliyeci Esnafın
sorunlarını TBMM gündemine taşıdı

"Ejder Timi"
Karadeniz'de 
teröristlere 

göz açtırmıyor

15 YIL SÜREN SORUN ÇÖZÜLDÜ, YOL ASFALTLANDI

“SEÇME HAKKI OLANIN SEÇİLME HAKKIDA OLMALI” 

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareket-
li Hayat programı kapsamında fiziksel aktivi-
te düzeyinin arttırılması için etkinlikte bulun-
duklarını anlatarak bu bağlamda Sağlık Ba-
kanlığı tarafından uygulanan sağlıklı yaşam ve
toplum için  sivil toplum örgütlerine bisiklet da-
ğıttıklarını, toplumun her kesiminde fiziksel ak-
tivitenin artırılması için çeşitli projelerin haya-
ta geçirildiğini söyledi.Başkan Uluözlü, Hem
dernek  hem de gazete olarak bu tür sosyal so-
rumluluk projelerini desteklediklerini anlatarak
herzaman yanlarında olduklarını belirtti. Ulu-
özlü, “görüş alışverişinde bulunmak amacıyla
da bu ziyaretimizi gerçekleştirdik" dedi.

TGTRD’den Zülfüoğullarına ziyaret



Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube
Başkanı Suat Mantar, Referandumla ilgili basın
açıklaması yaptı. “16 Nisan’da oylayacağımız ana-
yasa değişikliği siyasi istikrarı sağlayacak, toplumsal
ayrışmayı sona erdirecek ve buna bağlı olarak kriz-
leri bitirecek bir düzenlemedir dedi.

Mantar gazetemiz muhabirine yaptığı açıkla-
masında, “Bizi bir araya getiren, hepimizi yollara dü-
şüren, milletimizin geleceği, ümmetin geleceğidir. Üm-
metin geleceği de milletimizin geleceği de güçlü ve
büyük Türkiye olmaktan geçiyor, Yeni Türkiye’nin, ha-
inlerin karıştıramayacağı, maşaların ateş olmaya bile
cesaret edemeyeceği ekonomisiyle dosta güven, düş-
mana korku salan bir Türkiye olacağını belirterek, bu-
nun yolunun da birlik ve beraberliğimizle siyasi is-
tikrarın sağlanmasından geçtiğini ifade etti. Her tür-
lü terör ve kaos ortamlarının, siyasi belirsizlikler ve
buna bağlı yaşanan ekonomik krizlerin ardından çık-
tığını, yakın tarihimizin bunun örnekleri ile dolu ol-
duğunu kaydetti.”dedi.

Mantar konuşmasında, “ Bu kaos ortamlarını
bitirmenin öncelikli yolunun siyasi istikrarı sağlamak
olduğunu, 16 Nisan’da oylayacağımız anayasa de-

ğişikliği siyasi istikrarı sağlayacak, toplumsal ayrış-
mayı sona erdirecek ve buna bağlı olarak krizleri bi-
tirecek bir düzenlemedir. Bizim ‘evet’ demek için çok
sebebimiz var ama, karşı çıkanların bir tek argü-
manları yok. Dillerine pelesenk olan, yatıp kalkıp söy-
ledikleri tek şey; tek adamlık. Bunların tek korkusu;
milletin kendilerine yüz vermemesi, sorumluluk ver-
memesi ve iktidar yapmamasıdır. Kriz ortamlarında
ekmek peşinde koşmayı gelenek haline getirenler, el-
bette ki, siyasi istikrarı istemeyecekler.” dedi.

Mantar, Memur-Sen olarak, referandumda ni-
çin ‘evet’ diyeceklerini de açıklayarak, Evet derken
“Dünya beşten büyüktür” iradesine sahip çıkıyoruz.
Mazluma el uzatan güçlü Türkiye ideali için çalışı-
yoruz. Sendikacılıkta Yerli ve Milli Ses, Evrensel Mü-
cadeleye Yeni Bir Nefesiz. Vesayetin feshine, siya-
si istikrara, ‘evet’ diyoruz.” Dedi.

Mazluma el uzatan güçlü Türkiye ideali için ça-
lışıyoruz. Sendikacılıkta Yerli ve Milli Ses, Evrensel
Mücadeleye Yeni Bir Nefesiz. Vesayetin feshine, si-
yasi istikrara, ‘evet’ diyoruz.” Dedi.

(Haber: Murat Çetin)
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İmsak 05:22
Güneş 06:47
Ögle 12:51
İkindi 16:05
Akşam 18:42
Yatsı 20:01

“Kaos ortamının bitirilmesi ve Siyasi İstikrar için evet diyoruz”

Bodrum merkezli olarak 11 ilde düzenlenen
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kul-
lanıcısı oldukları belirlenen 30 şüpheli için operas-
yon başladı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yü-
rütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kap-
samında örgütün gizli haberleşme ağı ByLock prog-
ramını kullandığı belirlenen 30 şüpheli hakkında Bod-
rum ilçe merkeziyle Muğla, İzmir, Manisa, Ankara,
Samsun, Kocaeli, Tokat, Isparta, Mersin, Antalya ve
Denizli illerinde 29 farklı adreste eş zamanlı ope-
rasyon başladı. Bodrum KOM şube ekipleri FETÖ
üyelerini gözaltına lamaya başladı. Sabah saatlerinde
başlayan operasyon kapsamında 2 bayan 6 kişi göz-
altına alındı. Polis ekipleri arama, el koyma ve şüp-
helilere yönelik yakalama işlemi gerçekleştirildi. Ya-
pılan operasyon sonucunda H.G., S.A., M.Y., V.K.,
H.İ. ve D.C'nin evlerinde arama yapıldı. Yapılan ara-
malar sonucunda çok sayıda flaş belek, harici disk,
kamera, fotoğraf makinesi ve örgüt dokümanları ele
geçirildi.

Şüphelilerin Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amir-
liğindeki işlemleri sonrasında Bodrum Cumhuriyet
Başsavcılığına sevk edilecekleri öğrenildi.

Emniyet düğmeye bastı 11 ilde
eş zamanlı operasyon başladı

Türk basınında bir dönemin köklü gazetele-
rinden biri olan eski Akşam gazetesi, 6 Kanunusani
(Ocak) 1936 tarihli sayısında “Tokatta Erkek Elbise-
sile Çörek Satan Bir Kadın” başlığıyla Tokat sokak-
larında erkek kıyafetiyle çörek satan Sebile hanımın
hikayesini kısa bir haber olarak yayınlar. Sebile Ha-
nımın neden erkek kıyafetiyle dolaştığının cevabını
ise gazete "Bayan Sebile bu kıyafeti için daha pra-
tik bulmuştur." ifadeleriyle spottan okuyucusuna ak-
tarıyor.

Türk basınında bir dönemin köklü gazetele-
rinden biri olan eski Akşam gazetesi, 6 Kanunusani
(Ocak) 1936 tarihli sayısında “Tokatta Erkek Elbise-
sile Çörek Satan Bir Kadın” başlığıyla eşini savaşta
kaybettikten sonra yalnız kalan ve Tokat sokaklarında
erkek kıyafetiyle çörek satan Sebile hanımın hika-
yesini kısa bir haber olarak yayınlar. Sebile Hanımın
neden erkek kıyafetiyle dolaştığının cevabını ise ga-
zete "Bayan Sebile bu kıyafeti için daha pratik bul-
muştur." ifadeleriyle spottan okuyucusuna aktarıyor.

Eski Akşam Gazetesi'nin 6 Kanunusani (Ocak)
1936 tarihli sayısının 1.'nci sayfasında “Tokatta Er-
kek Elbisesile Çörek Satan Bir Kadın” başlığıyla ya-
yınlanan kısa haberde şu ifadelere yer veriliyor; "Bu-
rada meşhur bir satıcı vardır. Bu, erkek kıyafetinde
dolaşan bayan Sebiledir. Bayan Sebile erkek elbisesi

sırtında her gün:
-Hani ya.. çörekler.. diye bütün Tokat sokakla-

rını dolaşır… Bayan Sebile, Tokatın en nefis çörek-
lerini satar. Bu kadıncağızın kocası umumi harpte ölm-
üştür. Bundan sonra hayatta desteksiz kalan Sebi-
le, ticaret yapmağa karar vermiş, erkek elbisesini de

daha pratik bulmuştur. Bunun üzerine erkek elbise-
si giyerek çörekçiliğe başlamıştır. kendisi erkek el-
bisesinden son derece memnundur. Bu suretle ba-
yan Sebile, yer yüzünde erkek elbisesi giyen Marlen
Dietrichten başka kadınlar olduğunu da isbat etmiş-
tir." (Haber: Murat Çetin)

ERKEK ELBİSESİ İLE ÇÖREK SATMIŞ

T.C Ekonomi Bakanlığı'nın 2010/8 sayılı Ulus-
lararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE) Tebliği kapsamında desteklenen ve Zile TSO
tarafından yürütülen “Zile Gıda ve Gıda Makineleri
Sektörünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştiril-
mesi” UR-GE Projesi Kasım 2015’te onaylanmış,
08.01.2016’da gerçekleştirilen ilk faaliyet ile resmi ola-
rak uygulanmaya başlamıştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
22.12.2016 tarihindeki yazısıyla projemiz başarılı uy-
gulama olarak seçilmiş; yaşanan tecrübelerin, sü-
reçlerin, yapılan faaliyet ve uygulamaların diğer
oda/borsalarla paylaşılması talep edilmişti. Bu talep
doğrultusunda; 7 Mart 2016 tarihinde, Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği’nde yapılan başarılı uygulama
sunumuyla ilçemiz ve projemiz diğer oda/borsalara
tanıtıldı.

Başarılı uygulama sunumu, Zile Ticaret ve Sa-
nayi Odası Genel Sekreteri Ertuğrul Oğuz ŞengöR’ün
açılış konuşması ile başladı.

Şengör ilçenin ve Zile TSO’nun tanıtımını yap-
tı. Proje ile ilgili tecrübelerini paylaştı. Bu tarz proje-
lerde; başta Yönetim Kurulu Başkanı olmak üzere,
Oda’nın Yönetim Kurulu ve Meclis’inin desteğini al-
manın çok önemli olduğunu; maddi ve manevi ola-
rak Oda Yönetiminin destek vermediği ve inanmadığı
hiçbir projenin yürütülemeyeceğini vurguladı.
TOBB’da, sunuma katılan tüm oda/borsaların önün-
de; Yönetim Kurulu’na, Meclis’ine ve tüm persone-
line teşekkürlerini bir kere daha iletti.

Şengör’ün bilgi verdiği sırada, ikramlık olarak
götürülen Zile Beyaz Pekmezi ve Zile Kömesi dağı-
tımları yapıldı. Genel Sekreterimiz yöresel ürünlerin

de tanıtımı ve üretim süreçleri hakkında bilgi vererek,
projenin tanıtımı için sözü Proje Koordinatörü Tuğ-
ba Vural’a bıraktı.

Vural; projenin başlangıcı, süreçlerin işleyi-
şi, yapılan faaliyetler, yaşanan tecrübeleri aktardı.
Oda/Borsaların soruları cevaplandı. Sunumun ar-
dından firmalarla yapılan röportajlara yer verildi.

Birsan Birlik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ.’den Ar-
mağan Oral Köknel, Özkaleli Gıda Üretim Ve Pa-
zarlama AŞ.’den Orhan Özkaleli, Zile Sebat Maki-
na Ltd. Şti.’den Necati Bice ve Sesveren Makine Elek-
trik Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’den Halil Ses-
veren; bu projeye başlamadan önceki tavırlarını ve
geçen sürede nelerin değiştiğini anlattı. Ardından Zile
ve küme firmaların tanıtımlarının yer aldığı tanıtım fil-
mi gösterilerek sunuma son verildi.

Şengör ve Vural’ın ortak yaptığı açıklamada şu
satırlara yer verildi.

“Bugün TOBB’da ilçemizi, Odamızı ve projemizi

tanıtmak bizim için büyük bir onur. Özellikle belirtmek
isteriz ki; 15UR-GE061 kodlu UR-GE Projemiz onay-
landığında, Türkiye’de projesi aktif olarak yürütülen
Tek İlçe olmanın gururunu yaşadık. Bugün ise,
TOBB’da başarılı uygulama örneği olmanın gururu-
nu yaşıyoruz. Bugün Türkiye’nin en doğusundan en
batısına kadar; Yüksekova ve Adıyaman’dan, İstan-
bul, Konya, Bursa’ya kadar pek çok oda/borsa bizim
çalışmalarımızı konuşuyor. İnsanlar kahve molala-
rında haritalarda ve navigasyonlarda Zile’nin yerini
arıyor; Zile Pekmezini ve kömesini soruyor. İnsanlar
merak ediyor, “Kim bu ilçe, bugün karşımızda bu ka-
dar güçlü duran Zile kim?” diye araştırıyor. Gurur du-
yuyoruz, keyif alıyoruz yaptığımız işlerden. Ve sunum
sonunda tüm oda/borsalara söylediğimiz ifadeyi
tekrarlıyoruz.

Biz Birlikte Zile’yiz. Biz Birlikte Ur-Ge’yiz. Biz Zi-
le’yiz Ve Gücümüzün Farkındayız.”

(Haber: Kamuran Özdemir)

UR-GE’NİN BAŞARISI, TOBB’DA DİĞER
ODA VE BORSALARLA PAYLAŞILDI

Zile Belediyesi, emekliye ayrılan personeli
için tören düzenledi.

Duygusal anların yaşandığı törende emekliye
ayrılan personele Belediye Başkanı Lütfi Vidinel al-
tın ve kahve fincan seti hediye etti. Törende bir ko-
nuşma yapan Başkan Vidinel, “Belediyemize 30 yıl
hizmet ettiniz, bu yıllar içerisinde mutlaka iyi ve kötü
günler geçirmiş olabilirsiniz. Sizlerden yapmış oldu-
ğunuz bu hizmetlerden dolayı hakkınızı helal etme-
nizi diliyorum. Belediyenin her zaman için kapıları-
nın açık olduğunu.” belirtti. Törende emekliye ayrı-
lan personele ikramiye çekleri takdim edildi. Emek-
liye ayrılan personel Osman Han“ Zamanın nasıl geç-
tiğini anlayamadıklarını söylerken belediye başkanının
kendileri için yapmış olduğu bu tören dolayısıyla çok
memnun kaldıklarını ”söyledi. (Haber Merkezi)

BAŞKAN VİDİNEL’DEN
EMEKLİ PERSONELE VEDA

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Suat Mantardan Referandum açıklaması
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Güneş yüzlü kızlar gün batınca en çok baba-
larının yolunu gözler. Elleri kalem, elleri şiir, elle-
ri ekmek, elleri bayram kokan babalarının…
Hasretine ancak akşama kadar dayanabilir, son-
rada içten içe eve dönüş vaktini bekler, heyecanla
yolunu gözler. Ömür boyu sevecekleri ilk aşkla-
rını öylesine özlerler ki, ayrılık acısını ancak ka-
vuşunca anlarlar. Aralarına girecek olanı düşman
beller, dostluktan, hısımlıktan çıkarır en büyük ha-
sım ilan ederler.

Mahşer anıdır babayı bölüşmek…
Anneyi sevse de babaya tutkuludur o yürekler.

En büyük, en yakışıklı, en görkemli, en akıllı on-
ların babasıdır. Güvencidir, inancıdır, kıvancıdır.
Neden mi? Çünkü onlar babasına sevdalı gönülle
bakarlar.

Güneş yüzlü kızların nefesidir babası. Her bir
zerresiyle ona müpteladır. Ve ondan başka hiç
kimseyi öylesine derin, öylesine tutkulu, öylesine
ulvi sevmezler.

Güneş yüzlü kızlar en çok babalarına ko-
şarlar. Kimi zaman dudaklarında tebessüm, kimi
zaman gözlerinde buğu, kimi zaman deli bir coş-
ku ile… Ve yaslanırlar en güvenilir, en yüksek dağ-
larına. Başları yüce, omuzları dik, alınları pak olur
işte o vakit. Şahlara şah, sultanlara eş olurlar. Cey-
lanların nazlısı, kekliklerin kınalısı olur, alınların-
daki busenin iziyle babalarının sinesinde dingin-
liğe ererler.

Güneş yüzlü kızların tabiatında iklimlerin
adı dört mevsim babadır. Onunla eser, onunla co-
şar, onunla savrulur ruhları. Bazen yağmur olur-
lar, bazen rüzgâr. Bazen gün olurlar, bazen mah.
Aşk bahçesinin solmayan tek kırmızı güldür ba-
baları. Zemheri giremez gönül gülistanına, her
daim bahardır onların mevsimi. Güz nedir bil-
mezler, hazan düşmez hiç dallarına. Ne güzeldir
babasının kızı olmak.

Güneş yüzlü kızlar göz kamaştıran ışık-
larını babalarından alırlar. İlk adımın coşkusu, be-
reket kokulu ekmeğin helal lokması, sıcacık yu-
vanın her bir köşesi, gökyüzünün yıldızlı neşesi,
cennetin orta kapısı, varlıklarının aynası, mutlu-
luk kaynağının tükenmez billur gözesi, kitapları-
nın kokusu, yürekli ilerleyişi, avuçlarının al kına-
sı, gelinliğinin ak duvağı, gamzeli bakışlarının gör-
düğü en güzel resimdir babaları.

Onu aşkla izlerken nasılda güzel büyür
güneş yüzlü kızlar. Önlerinde üst üste dizili onca
kitap olsa da, onlar babalarından görüp öğren-
diklerini, dinleyip seyrettiklerini biriktirirler ömür
heybelerinde. Bir gün gelir yüreği bütün öğretmen
olurlar, doktor olurlar. Ve elleri öpülesi anne olur-
lar. Ayaklarının altında cennet, başlarının üstün-
de babalarıyla bir neslin saadetine debep olurlar…

Güneş yüzlü kızların babaları, kızlarını
çok severler. Onlar bilmeden, hamuru toprak olan
insana nice güzel tohum ekerler. Sonra şefkat yağ-
muruyla çağlar bulutlar. İşte o vakit yeni bir gök-
kuşağı kucaklar köhne dünyayı.

Mutluluk yeşerir her yanda.
Ve yeniden güneş pay olur kızlarının yüz-

lerine.

ÜÜLL  KKÜÜ  TTAAÞÞ  LLII  OO  VVAA
bay ram li@hot mail.com
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Yemek Dünyası

YGS’DE 15 DAKİKA UYARISI
Tokat il Milli Eğitim Müdürü

Levent Yazıcı, ÖSYM tarafından
yeni bir kural uygulamaya konul-
duğuna dikkat çekerek, “YGS’ye gi-
recek adayların sınav başlama-
dan 15 dakika önce gireceği bina-
da olması gerekiyor. Yani saat
9:45’ ten sonra hiçbir öğrenci bi-
naya alınmayacak dolayısıyla da
sınava giremeyecek” dedi. 

Üniversiteye girişte birinci
aşama olan Yükseköğretime Geçiş
Sınavı (YGS), 15 Mart Pazar ger-
çekleştirilecek. Konu ile ilgili basın
mensuplarına açıklamalarda bu-
lunan il Milli Eğitim Müdürü Levent
Yazıcı, il genelinde 12. sınıfta oku-
yan 7 bin 964 öğrencinin üniversi-
te sınavına gireceğini, mezun olan
öğrencilerle birlikte bu sayının 9 bin
64 olduğunu kaydetti. Sınav saat-
lerinde ki uygulama değişikliğine
dikkat çeken Yazıcı, adayların
09.45’den sonra sınava alınma-
yacağının altını çizerek, “Bu se-
neye özgü bir değişiklik var. Sına-
va girecek olan tüm öğrencilerimiz
en geç saat 09:45 itibari ile sınav
salonlarına girmiş olmaları gereki-
yor. Bu öğrenciler için çok kritik
öneme sahip bir durum. Çünkü
ÖSYM Başkanlığının duyuruların-
da da yer aldığı üzere özellikle

9:45’te binaya alınma işlemleri
sonlandırılmış olacak. Saat 9:45’
ten sonra hiçbir öğrenci binaya alın-
mayacak dolayısıyla da sınava gi-
remeyecek. Geç gelmesi halinde
sınava girmesi söz konusu olma-
yacak. Sınav başlama saatinden
15 dakika önce her öğrenci sınav
binasına girmiş olacak. Bunun tüm
kamuoyu tarafından sınava girecek
çocuklarımız onların aileleri tara-
fından bilinmesinin çok önemli ol-
duğunu düşünüyoruz. Bu nokta
da öğrencilerimizi uyarma nokta-
sında tüm unsurları kullanmak is-
tedik” dedi.

Nüfus cüzdanı sorunu olan
öğrenciler için nüfus müdürlükleri-
nin saat 07:00’den itibaren açık ola-
cağını belirten Yazıcı, “Öğrenciler
nüfus müdürlüklerine müracaat et-
mek sureti ile sınava girebilecekleri
şekilde belgelerini alabilecekler.
Saat 10:00’da başlayan sınav 160
dakika sürüp tamamlanmış ola-
cak. Bu sınav sürecinde en kritik
nokta öğrencimizin sınava girme-
si. Bunun dışında öğrencilerimizin
sınav anında heyecanlanmamala-
rı optimum bir kaygı düzeyi ile sı-
nava girmeleri çok önemli. Sınava
giremeyen öğrenciler için telefi
edici hiçbir hak yok. YGS, LYS sı-

navlarının da maalesef böyle bir
şey söz konusu değil o yüzden ço-
cuklarımız bir yıl kaybetmemek
için mutlaka bu sınava vaktinde gir-
meliler. Ogün şehirde her türlü ön-
lem ona göre alınacak, çocukların
ulaşımı için, sınav süresince dik-
katlerinin dağılmaması için her tür-
lü önlem alınacak belediye anons-
ları dahil camilerden yapılabile-
cek anonslar dahil bunun içerisin-
de. Çocuklarımız en geç saat
09:00-09:30 Aralığında okullarının
önünde hazır olmalılar” diye ko-
nuştu. (İHA)

Bitlis’in Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı görevini
yürütürken Tokat’ın Zile Cumhuriyet Başsavcılığına
atanan Cumhuriyet Başsavcısı Abduselam Esen
için veda yemeği düzenlendi. 

Tatvan’daki özel bir restoranda düzenlenen
veda yemeğinde konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Ab-
duselam Esen, görev yaptığı iki yıllık süre zarfında
Tatvan’da çok güzel günlerinin geçtiğini ifade etti. 

İlçedeki çalışmalarından dolayı Başsavcı Esen’e
hediye takdiminde bulunan Tatvan Kaymakamı Meh-
met Ali Özkan ise, yeni görevinde başarı dileğinde bu-
lundu.

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy da, Baş-
savcı Esen’i üstün vazife anlayışı, kararlı duruşu ve
kıymetli hukukçu kimliğiyle hatırlayacaklarını ifade
ederek, “Bu anlamda çok iyi bir dost kazandığımıza
inanıyorum. Başsavcımızın yeni görev yerinde de tes-
lim alacağı hizmet bayrağını daha yükseklere ulaş-
tıracağına ve orada da çok önemli hizmetler yapa-
cağına inancımız tamdır. Yeni görev yerinde kendi-
sine başarılar diliyorum, Allah yolunu açık eylesin”
dedi. (İHA)

Tokat’ın Turhal ilçesinden Çanakkale’ye gide-
cek olan Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon
Merkezinde kalan vatandaşlara kına yakıldı.

Turhal Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitas-
yon Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan organi-
zasyon ile bakım merkezinde kalan vatandaşlar 18
Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde ilk defa Ça-
nakkale’ye götürülecek. Gezi öncesinde ise düzen-
lenen kına gecesinde yaşlılar, gençler ve çocukların
olduğu 33 kişiye kına yakıldı. Bakım merkezinde ka-
lan engelli ve yaşlıların geceye asker kıyafetleri ile ka-
tılması renkli görüntüler oluşturdu. Kaymakam Dr. Ah-
met Süheyl Üçer’in eşi Gülçin Üçer ve diğer katı-
lımcılar tarafından Çanakkale gezisine katılacaklara
kına yakılarak çeşitli hediyeler takdim edildi.

Çanakkale gezisi 3 gün sürecek
Turhal Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitas-

yon Merkezi Müdürü Adem Keskin, sosyal etkinlik ola-
rak Çanakkale gezisi yapmayı planladıklarını ifade
ederek, “Nedeni ise burada insanlarımızın Çanak-
kale’ye hiç gitmemeleri idi. Bu nedenle Çanakkale Za-
feri’nin yıl dönümünde 3 gün sürecek bir Çanakka-
le gezisi organize ettik” dedi. Kaymakam Üçer’in eşi
Gülçin Üçer ise insanlara yardımcı olmanın güzel bir
duygu olduğunu belirterek, “Hayat paylaşmakla gü-
zel. İşte bunun en güzel örneğini burada görüyoruz.
Bizde bu güzel insanların mutluluğuna ortak olmak
ve onların kınalarını yakmak için buradayız. Onların

gözlerindeki mutluluğu gördükçe hayatın ne kadar an-
lamlı olduğunu gözlemliyoruz. İşte buradaki insanlara
hizmet eden personellerimiz de aslında en anlamlı gö-
revlerden birisini yerine getirdiklerini daha iyi anlıyorlar.

Ben bu vesile ile bu organizasyonu düzenleyen baş-
ta kurum müdürümüz olmak üzere tüm emeği ge-
çenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

(İHA)

Çanakkale'ye gidecek olan yaşlılar ile çocuklara kına gecesi

Zile’ye atanan Başsavcı
Esen için veda yemeği 

ZİLE BELEDİYESİ İŞ KUR KURA ÇEKİLİŞİ YAPILDI
Zile Belediyesi İş Kur ortaklığında gerçek-

leştirilecek olan Toplum Yararına Programı kap-
samında 60 kişilik personel alımı noter çekilişiy-
le belirlendi.

Saray sinemasında gerçekleşen kura çeki-
minde Zile noteri tarafından Toplum Yararına
Programı kapsamında Zile Belediyesinde çalışa-
cak olan 60 kişinin kura çekimleri yapıldı. 149 mü-
racaatın içerisinde 60 kişi çalışma hakkını kazandı.

Konu hakkında açıklama yapan Lütfi Vidi-
nel ‘’Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu is-
tihdam seferberliğine tüm kurum ve kuruluşları-
mızla destek oluyoruz bu amaçla belediyemizde
toplum yararına programı kapsamında 60 kişiyi is-
tihdam ettik ilçemize ve halkımıza hayırlı olsun’’
dedi. (Haber Merkezi)



Novada Tokat Alışveriş Merkezi’nin açılışından
bu yana, yerel halkın sosyal yaşamına sunduğu çe-

şitli el işi ve sanat atölyeleri programını bölgenin ih-
tiyaçları doğrultusunda sosyal sorumluluk projeleri ile

birleştiren Novada Kadınlar Kulübü’nün 140 üyesi, No-
vada AVM mağazalarının kadın çalışanlarının da ka-
tılımıyla gerçekleşen 8 Mart etkinliğinde buluştu. No-
vada’nın Kadınlar Günü partisinde bir araya gelen ka-
tılımcılar canlı müzik eşliğinde pasta kesti ve günü bir-
likte kutlayarak neşeli dakikalar geçirdi.

Novada Tokat AVM Müdürü Celalettin Karaba-
yer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün Novada Ka-
dınlar Kulübü üyeleri ile çalışan ve evinde emek ve-
ren tüm kadınlar için kutlu olmasını diledi. Karabayer;
Novada Kadınlar Kulübü üyelerinin el emekleriyle üret-
tikleri eserlerin gerçekleştirilen kermesler sonucu elde
edilen gelirleri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı-
ğı’na bağlı ‘Çocuk Evleri’nin ihtiyaçlarının karşılan-
dığını hatırlatarak, kulüp ve faaliyetlerinin çok değerli
bir amaca hizmet ettiğini belirtti ve tüm Novada Ka-
dınlar Kulübü üyelerine teşekkür ederek yeni dö-
nemde sürpriz kadınlar kulübü faaliyeti için hazırlık
yaptıklarının müjdesini verdi.

(Kamuran Özdemir)

Büro Memur Sen Şube Başkanı İrfan Kucur
Tokat Gençlik Spor Merkezinde 8 Mart Dünya Ka-
dınlar günü nedeniyle merkezde çalışan bayan me-
murların 8 Mart Dünya kadınlar gününü karanfiller-
le kutladı.

Büro Memur Sen Şube Başkanı İrfan Kucur ;
bugün 8 Mart dünya kadınlarının günü özel bir gün
birey oldukları için kadınlara her zaman hak ettikle-
ri değeri göstermek gerekir.

Önemli olan her gün kadınların değerli olduk-
larını, erkekler gibi hakları olduğunu

bu anlamda Dünya Kadınlar Günü aslında bir
semboldür. Kadınlar Günü armağan edilmiş bir gün
değildir. Tarih boyunca kadınlar birey olma mücadelesi
vermişlerdir. Sosyal, siyasal, ekonomik yaşamda söz
sahibi olma mücadelesi veren kadınlar el attıkları tüm
alanlarda en az erkekler kadar başarı göstermiş, say-
gı duyulacak işlere imza atan ve

Dünya’yı güzelleştiren kişilerdir. Tüm Dünya’da
, Türkiye ve Tokat’ta bulunan kadınların 8 Mart
Dünya Kadınlar günü kutlu olsun.

(Haber Foto Kamuran Özdemir)
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10.03.2017
Ali TEPE
Ankara Hacıbayram Camii / Cuma Namazı /

Cebeci Asri Mezarlığı
10.03.2017
Naciye ADIGÜZEL
Yakınları: Merhum Niyazi Adıgüzel'in eşi. Ne-

cati, Hayati, Sebati ve Selahattin Adıgüzel'in an-
neleri. Yaşar Arslan, Ali Mürze Çelik ve Suat Ço-
ban'ın kayınvalideleri. 

08.03.2017
Gülsüm SARAÇ
Yakınları: Merhum Osman Saraç'ın eşi. Hasan,

Emine ve Münevver Saraç'ın anneleri. Sırrı Erçin
ve Turgut Aydın'ın kayınvalideleri. 

08.03.2017
Hatun ÇEVİK
Yakınları: Sadık Çevik'in annesi. Hasan Kut,

Veli Canlı ve Şener Kılıç'ın kayınvalideleri. Cesur
ve Esra Şahin'in babaanneleri. 

07.03.2017
Ahmet SEL
Yakınları: Merhum Ruhi Sel'in babası. Selim ve

Semih Sel'in dedesi. Mustafa, Muammer ve Ali
Sel'in kardeşleri. 

07.03.2017
Nefize UZUN
Yakınları: Bekir Uzun'un eşi. 
06.03.2017
Metin ALAKESE
Yakınları: Merhum Osman Alakese ve Merhum

Teyfik Gövdeli'nin torunları. Merhum Mehmet Ala-
kese'nin oğlu. Yılmaz Gövdeli'nin teyzesinin oğlu. 

02.03.2017
Bedrettin FIRTINA
Yakınları: Okan ve Kenan Fırtına'nın babala-

rı. 
01.03.2017
Ali DURMUŞ
Yakınları: Bolhan Bozçalı'nın babası. 
01.03.2017
Mehmet PERVİZ
Yakınları: Merhum Bahattin Perviz'in oğlu.

Mustafa Perviz'in kardeşi. Osman ve Mustafa Al-
tınordu'nun teyzeoğulları. Fatih Çiçek'in kayınbi-
raderi. Yusuf Pervizoğlu'nun halaoğlu. Osman,
Mustafa, İhsan ve Necati Yakar'ın yiğenleri. 

28.02.2017
Tükez ATILIR
Yakınları: Osman ve Merhum Hasan Fırat'ın

ablaları. Yalçın ve Nihat Atılır'ın anneleri. Abdullah
Atılır'ın babaannesi. 

28.02.2017
Zehra ÖZDEMİR
Yakınları: Sadık Özdemir'in eşi. 
28.02.2017
Mahmure ÖCALAN
Yakınları: Şahin Öcalan'ın eşi. Hatice, Ahmet,

Muhammet ve Mahmut Öcalan'ın anneleri. 
28.02.2017
Cemal DEMİRAĞ
Yakınları: Mahmut, Sabri ve Şükran Demirağ'ın

babaları. 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1-Tokat, Merkez, Topçubağı Mah. Ada: 1985 Parsel:28  no'lu 524,87 m2 arsa nitelikli taşınmaz. İmarlı.
Muhammen bedeli 267.683,70 TL. KDV %18
2-Tokat, Merkez, Topçubağı Mah. Ada:1985 Parsel:32 no'lu 314,03 m2 arsa nitelikli taşınmaz. İmarlı. Mu-
hammen bedeli 144.453,80 TL. KDV% 18
3-Tokat, Merkez, Topçubağı Mah. Ada: 1985 Parsel:33 no'lu 327,71 m2 arsa nitelikli taşınmaz. İmarlı. Mu-
hammen bedeli 150.746,60 TL. KDV %18
Her 3 parselde birbirine bitişik vaziyette olup, imarlı arsa vasfındadır. Konum itibariyle Tokat Valiliğine 921
m, GOP Bulvarına 500 m, Tokat Adliyesine 840 m mesafededir. Mesken nitelikli yerleşim alanında olup,
tüm Belediye hizmetlerinden yararlanır.
Satış şartları :
1- Taşınmazların 1. Satışı 14/04/2017 günü 28 parsel saat 10:30-10:45 arası, 32 parsel 10:46-11:00 ara-
sı, 33 parsel 11:01-11:15 arası Tokat Adliye Sarayı girişindeki koridorda üzerlerinde yükümlülükler ve muh-
tesatlar ile birlikte açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortam-
da birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma günü olan 11/05/2017 gününden önceki gün
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50
sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar ka-
dar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçme-
mek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâl-
lık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere
dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hak-
ları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü mad-

desi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin fes-
hine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve di-
ğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt fai-
zi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelin-
den alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bil-
gi almak isteyenlerin 2017/7 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olu-
nur.07/03/201

BA SIN:563711    www. ilan.gov.tr

T.C. Tokat (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu
2017/7 Satış

Taşınmazın Açık Artırma İlanı

Dünya’yı güzelleştiren kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun

Kadınlar Kulübü Tokat Novada’da 

Res mi Ýlan lar www.ilan.gov.tr’de

Novada Kadınlar Kulübü’nün 140 üyesi, mağaza çalışanlarının da katılımıyla 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nü birlikte kutlamak için Novada’da buluştu.



Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, 8 Mart
Dünya Kadınlar günü münasebetiyle çat kapı ziyaret-
lerde bulundu.

8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle Nik-
sar Belediye Başkanı Özdilek Özcan beraberinde eşi
Mukadder Özcan, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Gül-
ten Ayazlı ve Niksar Kent Konseyi Kadınlar Meclisi Baş-
kanı Fatma Sönmez ile birlikte Niksar’da çat kapı zi-
yaretlerde bulundu. Ziyaretlerde ilçemiz kadınlarına ka-
ranfil takdim eden Belediye Başkanı Özdilek Özcan yap-
mış olduğu açıklamada; “Sabahın erken saatlerin-
den,geceye kadar uzanan ziyaretlerimizin,en içe do-
kunur, akıldan çıkmayan cümlesiyle özeti..Şehit ailele-
rimizi,ihtiyaç sahibi ailelerimizi ve ulaşabildiğimizce
yaşlılarımızı ziyaret ettik. Evlâtları askerde,gurbette olan
annelerimizin evlâdı,kardeşlerini yitirmiş bacılarımızın
kardeşi ve özlemini yaşayıp yanlarında olmayan sev-
diklerinin yerinde gören, dualarını esirgemeyen ve bu
güzel duyguları bugün bize yaşatan tüm annelerimize
teşekkür ediyor, ellerinden bir kez daha muhabbetle öpü-
yorum” dedi. (Haber Merkezi)
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Tokat Valiliği
214 10 01
214 10 02.
214 54 54
İl Sağlık Müdürlüğü
Tel: 214 68 05
48. Piyade Eğitim Alay Komu-
tanlığı
Tel: 214 08 48
Tokat Belediye Başkan
Tel 2142220
Fen İşleri Müdürlüğü
Tel: 2145465
Hal Müdürlüğü
Tel: 2145465
Destek Hizmetleri
Müdürlüğü
Tel : 2148666
Fen İşleri Müdürlüğü
Tel : 2145465
İtfaiye Müdürlüğü
Tel : 2141508
Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
Telefon: 0356 2281617
Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam
Sanat Okulu
Tel : 2141794
Tokat Devlet Hastanesi
Tel 214 54 00
Faks 212 63 77
Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü
Santral 214 54 00
Tokat Askerlik Şubesi
214 10 46
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü
Santral 214 31 39
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı
Santral :2149900
Tokat Barosu
214 2226
Devlet Hava Meydanları Mü-
dürlüğü
Müdür
2387282
Santral 2387280
Devlet Su İşleri Müdürlüğü
Müdür: 214 1518
Santral 214 54 20
Tokat Deftedarlık
Santral : 214 42 10
Tokat İl Halk Kütüphanesi
Tel 214 15 30
Tokat Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğü
Tel 214 33 09
Faks 214 5676
Tokat Gençlik Merkezi
Telefon 214 79 23
Faks 213 12 50
Emniyet Müdürlüğü
Tel. 214 55 40(0356)
Faks 214 55 40
Tokat Jandarma Bölge
Komutanlığı
Tel:228 74 02
Karayolları ve Su Kaynakları
Araştırma Enistüsü
2521250 - 2521253
Metroloji İstasyonu Müdürlüğü
Tel 312 359 75 45
Tokat Öğretmenevi
Tel: 214 27 05
Mesleki Eğitim Merkezi
Tel: 2145432
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tel: 252 15 36 - 252 16 16
Tokat Anadolu Lisesi
Tel: 228 07 83
Tokat Atatürk Lisesi
Tel: 2140120
Mehmet Akif Ersoy A. Lisesi
Tel: 2284227
Tokat Ticaret Meslek Lisesi
Tel: 214 1326

Tokat A. İmam Hatip Lisesi
Tel 2141097
Arif Nihat Asya Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi
Tel: 228 97 72
Anadolu Kız Meslek Ve Kız Mes-
lek Lisesi
Telefon : 3562147920
Fax : 3562129445
Anadolu Otelcılık Ve Turızm
Meslek Lisesi
Telefon : 3562281040
Fax : 3562280096
Arıf Nıhat Asya Lisesi
Telefon : 3562289772
Fax : 3562291677
.Ataturk Lisesi
Telefon : 3562140122
Fax : 3562140121
.Cumhurıyet Lisesi
Telefon : 3562141552
Fax : 3562145043
..Gazı Osman Pasa Lisesi
Telefon : 3562141028
Fax : 3562142591
İmam Hatip Lisesi Ve
Anadolu I.H.L.
Telefon : 3562141097
Fax : 3562147932
.Mehmet Akıf Ersoy Lisesi
Telefon : 3562284227
Fax : 3562285600
Plevne Lisesi
Telefon : 3562125090
Fax : 3562130538
.Tokat Anadolu Guzel Sanatlar
Lisesi
Telefon : 3562289236
Fax : 3562290949
Tokat Anadolu Lisesi
Telefon : 3562280783
Fax : 3562285454
Tokat A. Öğretmen Lisesi
Telefon : 3562280770
Fax : 3562289065
Tokat Anadolu Teknık Lisesi,
Anadolu Meslek Lisesi, Teknık
Lıse Ve Endustri Meslek Lisesi
Telefon : 3562141026
Fax : 3562145068
Tokat Milli Piyango Ihya Balak
Fen Lisesi
Telefon : 3562284445
Fax : 3562284405
Tokat Saglık Meslek Lisesi
Telefon : 356 2289992
Fax : 356 2289992
Tokat Orman İşletme
Müdürlüğü
Tel: 2284994
Fax 2285105
Tokat İl Özel İdaresi
Tel: 228 90 30
Fax: 228 90 38
Verem Savaş Dişpanseri
Tel : 214 10 67
112 Hızır Acil Servis
ACIL TELEFONLAR
Yangın 110
Alo Trafik 154
Polis İmdat 155
ElektrikArıza 186
GazArıza 187
Hızır Servis 112
Jandarmaİmdat 156
TelefonArıza 121
AloZabıta 153
Tüketici Hattı 175
Orman Yangını 177
Bilinmeyen Numaralar 118
Cenaze Hizmetleri 188
PostaKodu 119
Ruhsal Bunalım Danışma 182
Telefon Borcu Tel 163
İş ve işçi bulma Tel 180
Vergi Danışma Tel 189
Su Arıza-Fatura Bilgileri Tel185

TTeelleeffoonn  RReehhbbeerrii

Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, ev
ziyaretlerine devam ediyor.

Bulduğu her fırsatta hasta, engelli ve dar ge-
lirli aileleri evlerinde ziyaret eden Kaymakam Dr. Ah-
met Süheyl Üçer, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Vakfı Müdürü Kaya Misafir ile birlikte görme en-
gelli olan vatandaşlar Yaşar Mantar ile Dursun
Tunç’u evlerinde ziyaret etti. İlk olarak Meydan Ma-
hallesi’nde ikamet eden Mantar ailesini ziyaret eden
Kaymakam Üçer, burada görme engelli Yaşar Man-
tar ile sohbet etti. Ziyarette Kaymakam Üçer’e bir de
sürpriz yapan görme engelli Yaşar Mantar saz çalıp
türkü söyledi. Kaymakam Üçer ise bu hoş sürpri-
zinden dolayı Mantar’a teşekkür etti.

Bu ziyaretinin ardından Kaymakam Üçer daha
sonra Yunus Emre Mahallesi’nde ikamet eden 5 ço-
cuklu kısmi görme engelli Dursun Tunç ve ailesini zi-
yaret etti. Her ziyaretinde olduğu gibi burada da aile
ile uzun uzun sohbet eden Kaymakam Üçer, ailenin
istek, şikayet ve sorunlarını dinledi.  

Turhal’da göreve başladığı günden itibaren ev
ziyaretleri yapan Kaymakam Üçer, birlik ve bera-
berliğe daha çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde bu
tür ziyaretlerimizi sürekli hale getirdik. Amacımız va-
tandaşlarımızın dertleriyle dertlenmek, hüzünleriyle
hüzünlenmek ve sevinçlerine de ortak olmaktır. On-
ların her zaman sesine kulak verip, sorunlarına çö-
züm bulacağız dedi. (Haber Merkezi)

TURHAL’DA EV ZİYARETLERİNE DEVAM

BULMACABAŞKAN ÖZCAN’DAN ÇAT KAPI
KADINLAR GÜNÜ ZİYARETİ

Niksar'da Servis Şoförlerine Seminer Verildi
Okul öğrencilerinin ve

okul taşıtlarının karışabile-
ceği trafik kazalarını önlemek
ve çocukların güvenli bir tra-
fik ortamında eğitim öğre-
timlerini sağlamak amacıyla
gerçekleştirilen seminerde,
servis şoförlerinin, diğer sü-
rücülere nazaran çok daha
dikkatli olmaları gerektiği be-
lirtildi.

İlçe Emniyet Müdürlü-
ğü Trafik Denetleme Büro
Amirliğinden Polis Memuru
Sadi Özcan ve İlçe Jandar-
ma Komutanlığı Trafik gö-
revlilerinden Abdullah Algül
tarafından verilen seminerde,
Karayolları Trafik Kanunu,
Okul Servis Araçları Hizmet

Yönetmeliği, şoförlerin uy-
ması gereken trafik kuralla-
rı ve bazı konularda okul
servis şoförleri slayt eşliğin-
de bilgilendirildi.

Öğrenci servis şoför-
lerine yönelik yapılan bilgi-
lendirici açıklamaların ardın-
dan katılımcılardan sorular
alınarak karşılıklı cevaplan-
dırıldı. Servis şoförlerine kısa
bir konuşma yapan İlçe Kay-
makamı Selami Kapanka-
ya, çocukların okula gidiş
gelişlerinde şoförlerin çok
dikkatli olmaları konusunda
uyararak servis şoförlerine ve
katılımcılara teşekkür ettikten
sonra toplantı son buldu.

(İHA)

Tokat'ın Niksar ilçesinde okul servis araçları ile taşı-
malı eğitim servis sürücülerine yönelik “öğrencilerin

taşıma güvenliği” konulu seminer verildi. 

Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Dazya, Çamlıca, Ku-
zualan, Üçyol, Yazıtepe ve Yenisu Grup yolunda incelemelerde bulundu.

İncelemelerde Kaymakam Üçer’in yanı sıra İl Genel Meclisi Üye-
si Fikri Eyimaya, İlçe Özel İdare Müdürü Nazif Yılmaz ve Köylere Hiz-
met Götürme Birliği Müdürü Tuncay Arpacıoğlu da hazır bulundu. Kay-
makam Üçer özellikle Turhal Yazıtepe Barajı’nın yapımından dolayı ba-
raj gölü altında kalacak olan Yenisu Köyü yolunun güzergah değişik-
liği çalışmalarını yerinde inceledi. Ardından Baraj sahasına geçen Kay-
makam Üçer çalışmaları yerinde inceledi. Üçer, inşaat alanında yap-
tığı inceleme sonrası müteahhit firma yetkililerinden baraj inşaatı hak-
kında bilgiler aldı.

Yaptığı incelemeler sonrası bir açıklama yapan Kaymakam Üçer,
“Yenisu Köyümüze kadar olan bu yol en uzun grup yolumuz. Önü-
müzdeki yaz ayların bu yolumuzda asfaltlama çalışması yapacağız.
Ayrıca Baraj yapımından dolayı Yenisu ile Yazıtepe Köyü arasındaki
yolumuzun güzergah değişikliği ile ilgili yapılan çalışmaları da yerin-
de inceledik. İnşallah burasını da sorunsuz bir şekilde yapacağız. Son
olarak ilçemiz için çok büyük önem arz eden Yazıtepe Barajı’nda in-
şaat çalışmalarını gezdim. Burada yetkililerden bilgiler aldım. Bu hiz-
metlerin hepsi kazasız belasız hizmete sunulmasını temenni ediyoruz”
dedi. (Haber Merkezi)

YENİSU KÖYÜ YOLUNDA GÜZERGAH DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMALARI



Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel
Başkanı Şemsi Bayraktar, Manisa’nın 2017 Ocak
ayında 83 bin 870 traktörle birinciliğini koruduğu-
nu, Konya’nın 83 bin 754 traktörle ikinci sırada yer
aldığını bildirdi.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada Ocak
ayında traktör sayısında Manisa’nın 83 bin 870
traktörle birinci, Konya’nın 83 bin 754 traktörle ikin-
ci sırada olduğunu ifade etti. Bayraktar, bu iki ili 61
bin 459 ile İzmir, 61 bin 28 ile Bursa, 60 bin 850
ile Balıkesir, 52 bin 336 ile Ankara, 50 bin 330 ile
Adana, 49 bin 615 ile Samsun, 48 bin 127 ile De-
nizli, 45 bin 188 ile Antalya'nın izlediğini belirtti.
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, açıklamasında şu
bilgileri verdi:

“Aydın’da 43 bin 594, Afyonkarahisar’da 40
bin 631, Tokat’ta 39 bin 956, Çorum’da 38 bin 632,
Sakarya’da 36 bin 936, Şanlıurfa’da 35 bin 854,
Mersin’de 33 bin 162, Kütahya’da 32 bin 458, Ça-
nakkale’de 32 bin 199, Yozgat’ta 31 bin 512, Ga-
ziantep’te 31 bin 376, Edirne’de 30 bin 819, Si-
vas’ta 30 bin 766, Muğla’da 30 bin 262, Tekirdağ’da
29 bin 391, Kastamonu’da 28 bin 464, Kayseri’de
27 bin 882, Diyarbakır’da 22 bin 810, İstanbul’da
22 bin 706, Malatya 22 bin 581, Eskişehir'de 22 bin
113, Hatay’da 21 bin 483, Isparta’da 21 bin 282,
Burdur’da 21 bin 104, Nevşehir’de 20 bin 655, Bo-
lu’da 20 bin 522 traktör var. Traktör sayısı Kırkla-
reli’nde 19 bin 995, Kahramanmaraş’ta 19 bin 981,

Amasya’da 19 bin 770, Kars’ta 19 bin 83, Erzu-
rum’da 18 bin 524, Aksaray’da 18 bin 258, Uşak’ta
18 bin 125, Niğde’de 16 bin 630, Kocaeli’de 16 bin
187, Osmaniye’de 16 bin 98, Adıyaman’da 15 bin
882, Çankırı’da 13 bin 211, Muş’ta 11 bin 638, Kır-
şehir’de 11 bin 336, Düzce’de 11 bin 65, Kara-
man’da 11 bin 52, Mardin’de 10 bin 462, Bilecik’te
10 bin 427, Ardahan’da 10 bin 139’de kalıyor. Ela-
zığ’da traktör sayısı 9 bin 708, Zonguldak’ta 9 bin
370, Kırıkkale’de 8 bin 925, Van’da 8 bin 852, Si-
nop’ta 8 bin 599, Ağrı’da 8 bin 262, Erzincan’da 6
bin 898, Kilis’te 5 bin 744, Batman’da 5 bin 572,
Karabük’te 5 bin 479, Bartın’da 5 bin 273, Iğdır’da
4 bin 364, Bitlis’te 3 bin 651, Gümüşhane’de 3 bin
546, Giresun’da 3 bin 91, Bayburt’ta 2 bin 974, Si-
irt’te 2 bin 791, Yalova’da 2 bin 765, Şırnak’ta 2 bin
667, Ordu’da 2 bin 362, Tunceli’de 1548, Artvin’de
bin 312, Bingöl’de bin 134 düzeyinde bulunuyor.
Traktör sayısı Hakkari’de 962, Trabzon’da 249, Ri-
ze’de 65 adede kadar düşüyor.”

Ocak’ta traktör sayısı 3 bin 969 arttı
Bayraktar, traktör sayısının Ocak ayı itibarıyla

son bir ayda 3 bin 969, son bir yılda 70 bin 828 adet
artarak 1 milyon 769 bin 733 adede ulaştığını bil-
dirdi. Ocak ayı traktör sayısı artışında 228 ile Ma-
nisa, 163 ile Aydın, 158 ile İzmir, 150 ile Konya, 140
ile Bursa, 123 ile Sakarya, 111 ile Antalya, 109 ile
Denizli, 96 ile Ankara, 95’er ile Şanlıurfa ve Sam-
sun’un ilk sıralarda yer aldığını belirten Bayraktar,

Ocak ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde ise trak-
tör sayısı artışında 3 bin 5 ile Konya, 2 bin 809 ile
Manisa, 2 bin 497 ile Bursa, 2 bin 367 ile İzmir, 2
bin 216 ile Gaziantep, 2 bin 173 ile Ankara, 2 bin
103 ile Aydın, 2 bin 17 ile Denizli, bin 878 ile Sa-
karya ve bin 705 ile Balıkesir’in ilk 10’u oluştur-
duğunu kaydetti. (İHA)

Enerjinin verimli kullanılması konusunda far-
kındalık yaratmayı hedefleyen Çamlıbel Elektrik
Dağıtım A.Ş.(ÇEDAŞ), 'Tasarruf Ediyorum' proje-
sini başlattı. Sivas, Tokat ve Yozgat'taki öğrenci ai-
lelerinin katılacağı projede, 2017'de elektrik tüke-
timini 2016'ya göre en fazla düşüren ilk 10 aileye
ücretsiz elektrik verilecek. Projeye başvurular 1-
20 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacak.

ÇEDAŞ enerji tasarrufu hakkında farkındalık
oluşturmak amacıyla başlattığı projelere bir yeni-
sini daha ekledi. Sivas, Tokat ve Yozgat'ta daha
önce ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik 'Enerji-
de Tasarruf ve Yöntemleri' konulu eğitim seminerleri
vererek 'Enerji Tasarrufu' konulu resim yarışması
düzenleyen ÇEDAŞ, şimdi de enerjinin gereksiz
yere kullanımının engellenmesi ve israfın önlen-
mesi amacıyla 'Tasarruf Ediyorum' adlı projeyi ha-
yata geçirdi. Proje kapsamında 2016 yılına oran-
la 2017 içerisinde konutlarında en fazla elektrik ta-
sarruf yapan 10 ailenin belirli miktardaki elektrik tü-
ketimi ÇEDAŞ tarafından ücretsiz karşılanacak.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan ÇEDAŞ
Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, Türkiye'nin
enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğunu hatırlata-
rak bu bağımlılığın ekonomiye büyük bir yük
oluşturduğuna vurgu yaptı. Enerji tasarrufunun
enerjiyi etkin ve verimli kullanmak anlamına gel-
diğini hatırlatan Akboğa, gelişmiş ülkelerde ener-
jiyi verimli ve tasarruflu kullanmanın sosyal bir so-
rumluluk olarak hayata geçirildiğini aktardı.

Enerji varlıklarının günümüzde hızlı bir şekilde
tükendiği ve enerji tasarrufunu hem bireylerin
hem de kurumların maddi ve manevi sorumlulu-
ğu olarak değerlendirdiklerini ifade eden Akbo-
ğa,"Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan
elektrik enerjisini, insanların kullanımına sunan bir
kurum olarak enerji tasarrufu hakkında farkında-
lık oluşturmak için bu yeni projeyi hazırladık. Pro-

je kapsamında Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 2017 yı-
lında, 2016'ya göre en fazla enerji tasarrufu yapan
abonelerimizin 2018 yılındaki elektrik tüketiminin
3 bin kilovat saate kadar olan bölümü şirketimiz ta-
rafından karşılanacak" dedi.

Türkiye'de mesken abonelerinin yıllık ortalama
elektrik tüketim miktarının bin 500 kilovat saat ol-
duğunu dile getiren Akboğa, 3 bin kilovat saat ener-
jinin bir mesken abonesinin yaklaşık 24 aylık
elektrik tüketimine denk geldiğini, ÇEDAŞ bölge-
sinde ise 3 bin kilovat saatlik enerjinin 30 aylık elek-
trik tüketimine eş değer olduğunu söyledi.

Projeye dahil olmak isteyen tüketicilerin mesken
aboneliği olması ve ailesinde en az bir öğrenci bu-
lunması gerektiğine dikkat çeken Akboğa,"2017 yı-
lında en fazla elektrik tasarrufu yapan ilk 10 aile-
den birinci ailenin 3 bin kilovat saat, ikinci ailenin
2 bin kilovat saat, üçüncü ailenin bin kilovat saat,
dördüncü ve beşinci ailenin 500 kilovat saat, diğer
ailelerin ise 200 kilovat saatlik elektrik tüketimle-
rini ÇEDAŞ üstlenecek" ifadelerini kullandı.

Projeye katılmak isteyen tüketicilerin Nisan ayı
dahil olmak üzere Aralık 2017'ye kadarki dönem
içerisindeki 6 aylık elektrik tüketimlerini ibraz ede-
rek ÇEDAŞ'a başvurabileceklerini belirten Akbo-
ğa, şirket teknik ekipleri tarafından yapılacak in-
celemeler sonrasında ibraz edilen dönemlerdeki
elektrik tüketimlerinin 2016 yılı aynı dönemleri ile
kıyaslanarak en fazla oranda enerji tasarrufu ya-
pan öğrenci ailelerinin belirtilen fırsatlardan ya-
rarlanmaya hak kazanacağını söyledi. Başvuruların
bizzat aboneler tarafından yapılacağını ifade
eden Akboğa, "Öğrenci velisi ve mesken abone-
liği olan tüm tüketicilerimiz belirtilen şartları bel-
gelendirmek kaydı ile projeye dahil olabilecek. 1
Aralık 2017 tarihinde başlayacak başvurular 20 Ara-
lık 2017 tarihinde sona erecek" diye konuştu.

(İHA)
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Okul Sporları B Gençler Kız-Erkek Voleybol
Grup Müsabakaları 11 ilden gelen 9 kız 6 erkek ol-
mak üzere toplam 15 takımın katılımıyla Erzin-
can’da başladı.

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür-
lüğü 13 Şubat Spor salonunda gerçekleştirilen Okul
Sporları B Gençler Kız-Erkek Voleybol Grup Müsa-
bakaları oldukça çekişmeli geçiyor. Takımlar rakiplerini
mağlup edip ve adını bir üst tura yazdırmak adına tüm
hünerlerini sergiliyorlar.

Erzincan’da gerçekleştirilen Okul Sporları B
Gençler Kız- Erkek Voleybol Grup Müsabakalarında
kızlarda, Gümüşhane, Nevşehir, Yozgat, Malatya, Gi-
resun, Tokat, Ordu, Elazığ ve Sivas illerinden gelen
takımlar mücadele ederken, erkeklerde ise Giresun,
Gümüşhane, Sivas, Bayburt, Malatya ve Elazığ ille-
rinden gelen takımlar mücadele ediyor.

(İHA)

Erzincan’da okul
sporları voleybol

heyecanı
Tokat’ta 39 bin 956 adet traktör var

ÇEDAŞ'tan enerji tasarrufu yapan 10 aileye ücretsiz elektrik

Muğla Marmaris’te Cumhurbaşkanı’na suikast gi-
rişiminde, suikast timine Cumhurbaşkanının Mar-
maris’te kaldığı oteli söylediği iddia edilen Cumhur-
başkanı Recep Tayip Erdoğan’ın eski Başyaveri sa-
nık Albay Ali Yazıcı’nın mahkemede ifadesi alınma-
ya başlandı.

Muğla 2’nci ağır Ceza Mahkemesinde salonda bu-
lunan sanıkların suçsuz olduğunu söyleyen Yazıcı
“Burada bulunan tüm sanıklar benim kendilerine yar-
dım etmediğimi söyledi. Ben suçlu olabilirim. Ben suç-
suzum demiyorum. Ama onlar suçsuz” dedi.

Yazıcı “Beni bu göreve Cumhurbaşkanımız seçti.
27 Temmuz tarihinden 15 Temmuz tarihine kadar hep
Cumhurbaşkanımızın yanındaydım. Sadece özel
programlarında yanında yer almazdım. O dönem ben
resmi olduğum için yanında olamazdım. Bayram do-
layısıyla beni serbest bıraktı. Ben de Tokat’a ailemin
yanına gittim. 14 Temmuz tarihinde Ankara’ya geri
döndüm. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına gittim.
Orada beni Muhafız Alayı Albayı görünce ‘Senin bu-
rada ne işin var’ diye sordu. Ben de ailemin Tokat’ta
olduğunu söyledim. O bana Cumhurbaşkanı nerede
diye sordu? Ben de kendisine ‘bilmiyorum’ dedim.
Bana internetten Cumhurbaşkanının Marmaris’te
olduğunu gösterdi. Ben yine ‘bilmiyorum’ dedim. Daha
sonra Kara ve Hava Yarbaylarını arayarak “Cum-
hurbaşkanı Marmaris’teymiş. İnternette gördüm. Bir
araştırın bakalım dedim” dedi.

Eski Yaver Yazıcı, “Cumhurbaşkanının Antalya’da

programı vardı. Uluslararası bir futbol organizasyo-
nuydu. Ben de oraya gitmek için uçak bileti ayırttım.
Daha Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayından ayrılır-
ken yanıma Emin Yarbay diye birisi geldi. Sivil kıya-
fetliydi. Bana ‘Komutanım ben de Antalya’ya gide-
ceğim. Sizinle gelebilir miyim’ diyerek arabama bin-
di. Bunu nasıl izah edeceğimi bilmiyorum ama Emin
Yarbay’ı ilk defa gördüm. Ben arabayı kullanırken be-
nim cep telefonumu karıştırmaya başladı. Bu arada
Mahkeme Başkanı Yazıcı’ya ‘Sizin alt rütbenizde olan
birisi nasıl sizin telefonunuzu kurcalar’ diye sordu. Ya-
zıcı, “Bunu izah edemiyorum. Akla mantığa sığmıyor.
Bende 4 aydır bunu kendime izah edemiyorum. Size
nasıl izah edeyim” dedi.

Antalya’ya gitmek için yola çıktıklarını belirten Ya-
zıcı, “Emin Yarbay bana ‘Özel Kuvvetlerdeyim’ ko-
mutanım dedi. Kendisinden kuşkulandım. Arabadan
indirmek istedim. Ancak şüphe duydum. Afyonda ye-
mek yedik. Saat 21.30 sıralarında Cumhurbaşkan-
lığı genel sekreterinden telefon geldi. Albayım hare-
ketlenme var dedi. Bende Cumhurbaşkanımızın te-
lefonu kayıtlı değil. Ben kendisiyle görüşeceğim za-
man danışmanını arıyorum. Danışmanını aradım ula-
şamadım. Daha sonra özel kalem müdürünü aradım”
dedi.

Sanık eski Başyaver’in ifadesinin alınmasına de-
vam ediliyor.

(İHA)

Cumhurbaşkanın eski Başyaveri sanık Ali Yazıcı ifade verdi
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UEFA'ya üye 55 ülke
federasyonunun başkan ve
yöneticilerinin katılımıyla her
yıl organize edilen Olağan
UEFA Kongresi'nin 41.si, 5
Nisan 2017 Çarşamba günü
Finlandiya'nın başkenti Hel-
sinki'de düzenlenecek.

UEFA Yönetim Kuru-
lu'na girecek 8 üyenin se-
çimle belirleneceği kongre-
de, TFF 1. Başkanvekili Ser-
vet Yardımcı da adaylar ara-
sında bulunuyor.

41. Olağan UEFA
Kongresi, Helsinki Fuar
Merkezi'nde (Fair Centre
Messukeskus) yerel saatle
10.00, TSİ 12.00'de başla-
yacak ve yaklaşık olarak
yerel saatle 13.00, TSİ
15.00'te tamamlanacak.

41. Olağan UEFA
Kongresi'nin gündemi şu
şekilde:

- UEFA Yönetim Ku-
rulu'nun 4 yıl süreyle görev
yapacak 8 üyesinin seçim-
le belirlenmesi

- FIFA Konseyi'nde
UEFA'yı temsilen 4 yıl sü-
reyle görev yapacak 4 üye-
nin seçimle belirlenmesi

- FIFA Konseyi'nde
UEFA'yı temsilen 2 yıl sü-
reyle görev yapacak 1 üye-
nin seçimle belirlenmesi

- UEFA Başkanı,
UEFA Yönetim Kurulu ve
UEFA komite başkanlarının
yıllık faaliyet raporlarının
sunulması,

- 2015/2016 dönemi-
nin mali açıdan ibrası ve
2017/2018 dönemi bütçesi-
nin onaya sunulması,

- UEFA Kulüp Finan-
sal Kontrol Birimi yapısının
onaylanması

Medya için önemli bil-
gilendirme:

41. Olağan UEFA
Kongresi'ni ve kongrenin
hemen ardından UEFA Baş-
kanı Alseksander Ceferin'in
katılacağı basın toplantısını
takip etmek isteyen medya
mensuplarının akreditasyon
başvurularını, UEFA tara-
fından açılan
http://uefa.to/2m01LxC linki
üzerinden en geç 21 Mart
2017 Salı günü TSİ 14.00'e
kadar yapmaları gerek-
mektedir.

41. Olağan UEFA
Kongresi'nde medya men-
supları için sınırlı yer ayrı-
lacaktır. Kongre, aynı za-
manda UEFA.org üzerin-
den de canlı olarak yayın-
lanacaktır.

Canlı yayın için SNG
aracını getirecek ya da Li-
veU üzerinden canlı yayın
yapmayı planlayan medya
k u r u l u ş l a r ı n ı n
media@uefa.ch üzerinden
en geç 21 Mart 2017'ye ka-
dar UEFA Medya Depart-
manı ile irtibata geçmesi
gerekmektedir.

41. Olağan UEFA Kongresi,
5 Nisan'da yapılacak

Tokatspor kendi sahasında konuk ettiği güçlü rakibi Aydınspor 1923'ü
2-0 yenerek hanesine çok önemli 3 puan yazdırdı.

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Tokatspor, sahasında karşılaştığı
Aydınspor 1923'ü 2-0 mağlup etti.

1'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Emrah'ın ceza sahası içe-
risine kestiği ortada Semih arka direkte kafa vuruşuyla topu ağlara gön-
derdi. 1-0

25'inci dakikada Ferhat'ın defansın arkasına gönderdiği topla bu-
luşan Ekrem'den önce müdahale eden Erdi, topu uzaklaştırdı.

36'ıncı dakikada Şamil'in ceza alanı dışından sert şutu auta gitti.
60'ıncı dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Nezir'in sert şu-

tunu kaleci Atacan, kornere çeldi.
68'inci dakikada ceza sahasına gönderilen pası Emrah müsait du-

rumunda ki Serkan'a çıkardı. Serkan'ın sert şutu üsten auta gitti.
82'inci dakikada ceza alanı dışında kazanılan serbest vuruşta, Ha-

kan'ın şık vuruşu ağlarla buluştu. 2-0
Karşılaşma Tokatspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
HAKEMLER:Murat Erdoğan (xx), Serdar Soydan (xx), Gökhan Bar-

cın (xx)
TOKATSPOR: Atacan (xxx)-,Ufuk (xx), Gökalp (xxx), Serkan (xx),

Haluk (xxx), Tolgahan (xxx), Samet (xxx) (Dk. 58 Turgut Selim xx), Fer-
hat (xx), Semih (xxx), Ekrem (xx) (Dk. 58 Hakan xxx), Emrah (xx) (Dk.
86 Çağlayan x)

AYDINSPOR 1923:Evren (x)-, Serkan (x), Erdi (x), İsmail (xx), Sü-
leyman (x), Şamil (xx), Vedat (xx) (Dk. 57 Oğuzhan x), Gürcan (x) (Dk.
57 Ömer x), Reşo (xx) (Dk. 72 Metincan x), Berat Ali (x), Nezir (xx)

GOL: Dk. 1 Semih, Dk. 82 Hakan (Tokatspor)
SARI KARTLAR: Ufuk (Tokatspor), Metincan, Erdi (Aydınspor 1923)
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