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Yozgat’ı gündüz
gibi aydınlattı

www.yozgatcamlik.com

Tüm Yozgat’ı
Ekrana Kilitledi

İBO SHOW’A YOZGATLI

YILDIZ DÜŞTÜ…

Son yıllarda sıkça
görülmeye başlayan göktaşı
düşmesinden bir tanesi
ülkemizde de yaşandı.
Göktaşının dünyaya
düşmesi sırasında yaşanan
aydınlanmanın adreslerinden
bir tanesi Yozgat oldu.
>>> 2'DE

Son günlerde televizyon ekranlarında
Yozgat’a ve Yozgatlılar’a dair anlamlı
yayınlar izliyoruz. TRT Ekranlarında
yayınlanan ve gönülleri Türk
insanının gönlünü kazanan Gönül
Dağı Dizisi’nin ardından bu kez
de İbrahim Tatlıses’in Star TV’de
yayınlanan müzik programına
Yozgatlı bir yıldız da konuk oldu. 3'TE

KÜMBET OVASINI
KONUŞTULAR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, Aydıncık Belediye Başkanı
Ahmet Koçak, İl Genel Meclisi
Üyesi Hamdi Gök ve Baydiğin
Beldesi Belediye Başkanı Osman
Uslu ile Ak Parti Aydıncık İlçe
Başkanı Ramazan Aydemir, Kadın
Kolları Başkanı Sibel Şimşek ve
Gençlik Kolları Başkanı Hasan Ali
Koçak’ın yer aldığı heyeti kabul
etti. >>> 2'DE

Kuraklık hayvancılığı da vurdu

TOPRAK DA YOZGAT
GAZETEMİZ KÖŞE YAZARI
EROĞLU’NDAN TARİHİ ESER

KiTAP DEĞiL

SANKi BELGESEL

DA KARA HASRET

Kurak geçen kış bu yıl büyük ve küçük baş hayvanların ahıra girmesini engelledi.

Anadolu Bozkır’ı Yozgat’ta kış mevsimi kurak geçmeye devam ediyor.
OTLANACAK ALAN KISITLI

Yozgatlı usta yazar Kenan Eroğlu, yeni eseri
“Ülkücü Hareketin Doktriner Eğitimi” kitabı
ile yakın tarihe ışık tutacak belgesel adına bir
eser ortaya çıkardı. Eroğlu, ihtilal yıllarından
günümüze anılarından oluşan önemli notları
bu kitapta bir araya getirdi. >>> 5'TE

FiKiR ALIŞVERiŞi

YAPTILAR

Denizbank Yozgat Şube Müdürü
Cenk Yüzgeç ve Müdür Yardımcısı
Ayşenur Şahin, Ziraat Odası Başkanı
İsmail Açıkgöz’ü ziyaret etti.
Ziyarette çiftçilere yönelik
yapılan çalışmalar hakkında fikir
alışverişinde bulunuldu. >> 3'TE

Son dönemlerde kar yağsa da kuraklığın
olması koyunların bu yıl ahıra girmemesine
neden oldu. Uzaktan bakıldığında üretici
kazanıyor gibi görünüyor. Ancak kuraklık
nedeniyle bu sene ot olacak mı? Hayvanların
besisi çıkacak mı? Üreticinin aklındaki en
büyük soru işareti. Bu sene fazla kar yağmadığı
ve soğuk havalar olmadığı için hayvanların
saat 11’de dışarı çıkarıldığını anlatan Coşkun,
“Akşam 4-5 gibi de tekrar ahıra giriyor.
Normalde hayvan üç öğün yem yerken şimdi
sabah akşam yiyor. Yem maliyetleri düştü ama
ot kısıtlı. Kış olsaydı beklediğimiz gibi kar ve
yağmur yağışı olsaydı bahar aylarında ot çok
olacaktı. Ama yağış olmadığı için yaz aylarının
da kurak geçmesi bekleniyor. Bu da hayvanın
otlanacağı alanı kısıtlıyor" diye konuştu > 3'TE

Çiğdemler
erken açtı
Baharın müjdecisi çiğdemler bu sene
erken açtı. Bahar gelmeden çiğdemler,
Anadolu Bozkır’ında Bozok yaylasında
kendisini gösterdi. Toprağın kuraklığı
devam ediyor. >>> 3'TE

Kaymakam açıkladı:

"GERÇEĞi

En güzel

YANSITMIYOR" teşekkür
Geçtiğimiz günlerde Şefaatli
İlçesi’nde 27 dairelik apartmanın
korona virüs nedeni ile karantinaya
alındığı yönündeki haberler
gündemi meşgul etmişti.
Şefaatli Kaymakamı
Muhammed Fatih Günlü,
söz konusu haberlerin
gerçeği yansıtmadığını
söyledi. >>> 4'TE

Yozgat’ın yardım sever
yüzlerinden kampanyaları
ile adından söz ettiren Arzu
Köylüoğlu ve Emniyet Müdürü
Murat Esertürk’ün eşi Özlem
Esertürk, ortaya koydukları
sosyal sorumluluk çalışmaları
ile gönülleri kazanıyorlar.
>>> 2. SAYFADA

BAY ÇAMLIK
Erbakan’ı Anlamak
Anmak Değil!!!

İnsanlar gibi liderler de
öldükten sonra kıymete
biniyor. (Yaşadıklarında da
insan olduklarını unutuyoruz liderlerin…)
Bazen öyle kıymete
biniyor ki, ardından edilen methiyeleri okudukça tüylerim diken diken
oluyor.
Mekanı cennet Necmettin Erbakan, bu gün arından, tam da vefatının gününde övgü dolu sözlerle
‘ben de milli görüşçüydüm’
mesajı verenlere ne derdi
diye düşünüyorum.

Sosyal medya Necmettin Erbakan paylaşımlarından geçilmiyor.
Sanal alem Necmettin
Erbakan, gerçek alem; siyasi istikbal uğruna daldan
dala atlayan, partisinin dibine kuyu kazan, her soru
sorana partisinin sırlarını
açıklayan googlelilik yapanlardan oluşuyor.
Kabrinde bari rahat
bırakın diyeceğim ama
hayretmeyecek o yüzden
diyorum ki siz Erbakan’ı
anmak yerine anlayın yeter gardaşım!!!
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Yozgat'ın turizm değerleri - Emirci Sultan Türbesi

AHMET
SARGIN
Yozgat ili merkez ilçesine bağlı Osmanpaşa Beldesinde bulunan
Osmanpaşa Camisi’ne
bitişik olan bu türbenin yapım tarihi kesin
olarak bilinmemektedir. Şeyh Hoca Ahmet
Yesevi’ nin halifelerindendir.
Lakabı Şerifüddün,
babasının adı Muhammed’dir. Emirci Sultan
olarak bilinmektedir.
Doğum tarihi bilinmemektedir.
Ölüm tarihi 1240’tır.
Türbe içerisindeki

sandukalardan birinin
1239 – 1240 tarihli
Emir Sultan Şerefüddin İsmail Bin Muhammed’e aittir.
Buna dayanılarak
türbenin 1239 veya
1240 yıllarında yapıldığı anlaşılmaktadır.
Türbesi Yozgat'ın Osmanpaşa kasabasındadır.
Asıl adı Osman'dır.
Babası çocukluğunda
Ahmet Yesevi'ye gönderir.
Ahmet Yesevi'nin
yanında birçok kerametler gösterir. Birgün
Yesevi Dergâhına Çin'li
tüccarlar gelir.
Ülkelerinde ejderha
türediğini ve insanları
öldürdüğünü söylerler.
Ahmet Yesevi Hazretlerinden yardım isterler.
Ahmet Yesevi dervişlerine Çin'e kim
gitmek ister deyince
dervişler "Emir Sizin-

dir" derler ama içlerine
de bir korku düşer. Bu
sırada Osman Efendi gitmek istediğini
söyler Ahmet Yesevi
Osman'ın beline tahta
bir kılıç kuşandırarak
dualarla uğurlar.
Osman Efendi tahta
kılıcıyla Çin diyarında
ejderhayı öldürür ve
geri döner. Başından
geçenleri ve ejderhayı
nasıl öldürdüğünü hocasına anlatır. Ahmet
Yesevi'de ona "Emir-i
Çin" lakabını verir. Bu
lakap zamanla bozularak Emirci'ye dönüşür
ve Yozgat yöresinde,
Osman Efendi hakkında bu lakap kullanılır. Osman Efendi bir
görüşe göre Ahmet
Yesevi'nin 1194 yılında
vefatıyla Türkistan'da
duramaz Rumeli'ye
doğru yola çıkar ve
Anadolu’da Keykavus
Kalesi yakınlarında
konaklar.

Daha sonra Yozgat’ın Keçikıran Köyü’ne yerleşir. Bu
sırada Sivas’a Vali
tayin edilen Selçuklu veziri Osman Paşa
Emir-i Çin’in şöhretini
duyarak yanına gelir,
sohbetinde bulunur ve
talebesi olur. Hükümdara bir mektup yazarak istifa eder ve Şeyh
Osman’ın zaviyesi çevresindeki birkaç köyü
ve bir miktar araziyi
satın alarak vakfeder.
O günden sonra tekkenin adı “ Osmanpaşa
Tekkesi”, köyün adı da
“ Osmanpaşa Beldesi”
olarak değişir.
Yöre de anlatılan
başka bir efsane ise
şöyledir: Emir-i Çini
sultan hazretleri, bir
emir üzerine yanında
İsfahanlı Halit Paşa,
Veysel; Karani’nin
torunu Mehmed-i
Şerafetdin ve İmam
Hüseyin’in torunu Se-

kune Hanımla beraber
Anadolu’nun fethi için
şimdiki Osmanpaşa
kasabası civarlarına
gelir. Onlar buralara
gelirken Seyid-i Baddal
Gazi de Rum-i kayser
hükümetinin üzerine
yürür. İkisi de gittikleri yerleri fethetmeye
başlarlar. Emir Çini
şehit olan askerlerini
şehit oldukları yere,
kendisi de öldüğü zaman şimdiki türbesinin
bulunduğu yere defnedilmesini vasiyet eder.
Fetih tamamlandıktan sonra, Emir Çini,
tekke kurarak mürid
yetiştirmeye başlar ve
ünü her tarafa yayılır.
Emir Çini’nin ününü
duyan Sivas Valisi
Osman Paşa, Şeyhi
ziyaret etmek için yola
çıkar. Gelin Güllü Köyü
(şimdiki Esenli Kasabası) civarına çadır
kurar. Şeyhe haber
göndererek “kendisini

ziyaret edeceğine, askerleri için iaşe, atları
için de arpa hazırlamasını “ söyler. Şeyh de:
“Peki, gelsinler “der.
Osman Paşa'ya gelir
bakar ki Türbe ahşap
bir yapı. Bir tarafta bir
çinik arpa, diğer tarafta da kaynayan küçük
bir kazan vardır.
Kendisi için hazırlık
yapılmadığını gören
Paşa; “Hocam, ben
sana askerlerimle beraber geliyorum diye
haber göndermedim
mi, niye hazırlık yapmadınız? “ der, Şeyh;
“Paşam, buyurun gelin” der. Askerler gelir.
O bir çinik arpadan atının torbasını dolduran
gider. Arpayı bitiremezler. Sıra askerlerin
yemeğine gelir. Ufacık
kazanda ki pilavı da
o kadar asker yer yer
bitiremez. Durumu
hayretle seyreden
Osman Paşa, Şeyh’in

yanında mürit olarak
kalmak ister. Şeyh de:
“Git askerlerini teslim
et, görevinden de istifa
et gel,“ der. Osman
Paşa denileni yapar,
Şeyh’in yanına gelir,
uzun zaman Şeyh’e
Müritlik eder. Şeyh,
Paşa’ya: “Madem her
şeyi bırakıp burada
kaldın, tekkeye senin
adını verelim” der.
Bundan sonra tekkeye
ve tekkenin kurulduğu
kasabaya “Osmanpaşa
Tekkesi” denir.
Emirci Sultan oldukça eski bir tarihi içine
alan Yozgat’ın tanıtımı
için çok önemli bir mekandır… Osman Paşayı
ve Emirci Sultanı yeterince tanımadığımız ve
tanıtmadığımız kanaatindeyiz. Bu nedenle
Emirce Sultan geniş
platformlarda anlatılmalı, duyurulmalı ve
turizme kazandırılmalıdır.

En güzel teşekkür
Yozgat’ın yardım sever
yüzlerinden kampanyaları
ile adından söz ettiren Arzu
Köylüoğlu ve Emniyet Müdürü
Murat Esertürk’ün eşi Özlem
Esertürk, ortaya koydukları sosyal
sorumluluk çalışmaları ile gönülleri
kazanıyorlar.
Yozgat Polis Eşleri Derneği
Başkanı Özlem Esertürk, şehrin
yarım yüzlerinden olan, iyilik
meleği Arzu Köylüoğlu’nu evinde
ziyaret ederek, yürüttüğü anlamlı
kampanyalardan ötürü teşekkür
ederek, ziyaret anısına özel tasarım
polis saati hediye etti.
Esertürk, Arzu Köylüoğlu’na
gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk
çalışmalarından ötürü teşekkür
ederek, “Bir kampanyamızda bot
ve mont desteğinde de bulunarak
yardım çalışmamıza destekte
bulunan Arzu Hanım’a teşekkür
ediyorum” dedi.
Arzu Köylüoğlu da Esertürk’e
teşekkür ederek; “İhtiyaç sahibi
ailelere gıda ve tablet desteğinde

bulunarak desteğini esirgemeyen
Özlem hanım ve emniyet teşkilatına
teşekkür ediyorum” dedi. Ziyaret
günün anısına çektirilen hatıra
fotoğrafı ile sona erdi.
Tarık YILMAZ

KÜMBET OVASINI

Yozgat’ı gündüz
gibi aydınlattı
Son yıllarda sıkça
görülmeye başlayan göktaşı
düşmesinden bir tanesi
ülkemizde de yaşandı.
gündüz gibi aydınlatan meteorun
atmosfere girmesinin ardından
saniyeler içerisinde yanarak henüz
belirlenemeyen bir adrese düştü.
Yozgat’tan da bu aydınlanmaya
şahit olan vatandaşlar, bir anda gök
yüzünün gündüz gibi aydınlandığını
ve bir an bu durumun göz yanılması
olduğunu zannettiklerini söylediler.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM
OLDU
Yaşanan olay sosyal medyada
Samsun, Ordu, Yozgat, Trabzon,
Ankara ve Çankırı illeri başta
olmak üzere pek çok şehre göktaşı
düştüğüne dair yüzlerce paylaşım
yapılsa da konu hakkında herhangi bir
açıklama yapılmadı. Tarık YILMAZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Aydıncık
Belediye Başkanı Ahmet Koçak ve beraberindeki
heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aydıncık
Belediye Başkanı Ahmet Koçak, İl Genel Meclisi
Üyesi Hamdi Gök ve Baydiğin Beldesi Belediye
Başkanı Osman Uslu ile Ak Parti Aydıncık İlçe Başkanı
Ramazan Aydemir, Kadın Kolları Başkanı Sibel Şimşek
ve Gençlik Kolları Başkanı Hasan Ali Koçak’ın yer
aldığı heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen
görüşmede, Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet
Koçak ve beraberindeki heyet yakın zamanda
ihalesi tamamlanarak yer teslimi yapılan ve
inşaat mevsiminde çalışmalarına başlanacak olan

Aydıncık Mamure Ovası Sulama Projesi ile ihaleleri
gerçekleştirilen Kösrelik Göleti İkmal İşi ve Baydiğin
Beldesi Kapalı Devre Sulama Suyu Projesi’nin hayata
geçirilmesi konusunda verdiği destek nedeniyle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a minnettarlıklarını
ifade ettiler. Heyet, öte yandan, görüşmede tarım,
kültür ve turizm alanlarında Aydıncık ve civarında
gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalarla alakalı
olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısına bilgi verip, görüş
ve önerilerine başvurdu.
Bölge ekonomisi için büyük önem arz eden
projelerin tamamlanarak hayata geçirilmesiyle birlikte
tarım alanındaki verimliliğin yüzde 100 artması ve
yılda ikinci hatta üçüncü ürünü hasat etme imkanına
kavuşulması bekleniyor. Tarık YILMAZ
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Göktaşının dünyaya düşmesi
sırasında yaşanan aydınlanmanın
adreslerinden bir tanesi Yozgat oldu.
Türkiye semaları dün gece saatler
22.57’yi gösterdiğinde atmosfere giren
göktaşı ile gündüz gibi aydınlandı.
Meteorun ülkemize düşme anı Yozgat
ile birlikte Ankara, Trabzon, Samsun
ve Çankırı gibi bir çok illerden de
görüldü.
YOZGAT GÜNDÜZ GİBİ
Yozgat’ın da bir anda gündüz
gibi aydınlanan olay göktaşının
atmosfere girmesi ile yaşandı.
Yozgat Trabzon, Ankara, Samsun, ve
Çankırı gibi illerde bu olay kameralar
tarafından da görüntülendi. Ortaya
saçtığı müthiş ışıkla bir anda ortalığı

KONUŞTULAR
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Televizyon Ekranlarının Popüler Programı Tüm Yozgat’ı Ekrana Kilitledi

iBO SHOW’A YOZGATLI YILDIZ DÜŞTÜ…

Son
günlerde televizyon ekranlarında Yozgat’a ve Yozgatlılar’a dair
anlamlı yayınlar izliyoruz. TRT Ekranlarında yayınlanan ve gönülleri
Türk insanının gönlünü kazanan Gönül Dağı Dizisi’nin ardından bu
kez de İbrahim Tatlıses’in Star TV’de yayınlanan müzik programına
Yozgatlı bir yıldız da konuk oldu.
Star TV ekranlarında bir süredir yayınlanan ve kısa sürede
fenomen olan İbo Show’un son programına konuk olan ünlü isimler
arasında bizden biri, Yozgat’ın evladı Mümin Sarıkaya’da katıldı.

Gecede Yozgat’a dair sohbeti, beyefendi duruşu, türküleri ve farklı
tarzı ile daha da yıldızlayan başarılı sanatçı, söylediği türkülerle tüm
Türkiye’nin gönlünde iz bıraktı.
Ben Yoruldum Hayat Türküsü ile ünlenen ve başarılı çıkışını
sürdüren Mümin Sarıkaya, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Sevcan
Orhan, Davut Güloğlu ile birlikte İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunu
üstlendiği müzik programında şarkıları ile geceye damgasını
vurdu.
YOZGAT’I UNUTMUYOR!
Müzik hayatındaki başarılı çıkışı ve elde ettiği üne rağmen
hayatının önemli bölümünü Yozgat’ta geçiren Mümin Sarıkaya,
katıldığı tüm programlarda olduğu gibi İbo Show’da da Yozgat’ı
gündeme taşımaya devam etti.
İBO SHOW’A TENK KATTI
Türkiye’nin gönlünde taht kuran başarılı sanatçı İbrahim
Tatlıses, uzun bir aradan sonra bu sezon televizyon ekranlarına geri
dönerek İbo Show’u yeniden ekranlara taşıdı. Programın Cumartesi
akşamları keyifle izlenen bölümünde Yozgatlı ünlü sanatçı Mümin
Sarıkaya’yı da konuk etmesi Yozgatlıları’a mutlu etti.
Tarık YILMAZ

Kuraklık hayvancılığı da vurdu

TOPRAK DA YOZGAT DA KARA HASRET
Kurak geçen kış bu yıl büyük ve küçük baş hayvanların ahıra girmesini engelledi. Anadolu Bozkır’ı Yozgat’ta kış mevsimi kurak
geçmeye devam ediyor. Son dönemlerde kar yağsa da kuraklığın olması koyunların bu yıl ahıra girmemesine neden oldu.

Uzaktan bakıldığında üretici kazanıyor gibi
görünüyor.
Ancak kuraklık nedeniyle bu sene ot olacak
mı? Hayvanların besisi çıkacak mı? Üreticinin
aklındaki en büyük soru işareti.
DURUM VAHİM
Biz de Çamlık Gazetesi ve Çamlık TV olarak

koyunlarını otlatan çobanlarla son durumu
değerlendirdik.
Çobanlara göre aslında durum hiç de
iç açıcı değil. Baba mesleği olan çobanlığı
yürüten Emre Coşkun, 200 koyunları
bulunduğunu söyledi.
Coşkun, hayvanların karların yağmaya
başladığı ilk günlerde ahıra girdiğini bahar
aylarında ise dışarı çıktığını kaydetti.
OTLANACAK ALAN KISITLI
Bu sene fazla kar yağmadığı ve soğuk
havalar olmadığı için hayvanların saat 11’de
dışarı çıkarıldığını anlatan Coşkun, “Akşam
4-5 gibi de tekrar ahıra giriyor. Normalde
hayvan üç öğün yem yerken şimdi sabah akşam
yiyor. Yem maliyetleri düştü ama ot kısıtlı. Kış
olsaydı beklediğimiz gibi kar ve yağmur yağışı
olsaydı bahar aylarında ot çok olacaktı. Ama
yağış olmadığı için yaz aylarının da kurak
geçmesi bekleniyor. Bu da hayvanın otlanacağı
alanı kısıtlıyor. Şu an hayvanlar kuru otlarla
besleniyor ama yaz geldiğinde belki bu kuru
otu bile bulamayacak” dedi.
Eda DEMİREL

FiKiR ALIŞVERiŞi

YAPTILAR Çiğdemler
Denizbank Yozgat Şube
Müdürü Cenk Yüzgeç ve Müdür
Yardımcısı Ayşenur Şahin, Ziraat
Odası Başkanı İsmail Açıkgöz’ü
ziyaret etti.
Ziyarette çiftçilere yönelik
yapılan çalışmalar hakkında
fikir alışverişinde bulunuldu.
Denizbank Yozgat Şube
Müdürü Cenk Yüzgeç, “Yozgat

ilimiz tarım alanında Türkiye'nin
önde gelen bölgelerinden
biri. Denizbank olarak biz de
Tarım Bankacılığı alanındaki
uzmanlığımızı çiftçilerimizin
hizmetine sunmaktan mutluyuz.
Bu nedenle bugünde Ziraat
Odası Başkanımız İsmail
Açıkgöz’ü ziyaret ederek fikir
alışverişinde bulunduk” dedi.

Ziraat Odası Başkanı İsmail
Açıkgöz ise, “Denizbank
yaptığı çalışmalarıyla
çiftçilerimizin hep yanında
olan bir kurum. Cenk Bey'in
nezdinde Denizbank'a ve
çalışmamalarıyla odamızın ve
çiftçilerimizin yanında olan
herkese teşekkür ederim" dedi.
Eda DEMİREL

erken açtı
Baharın müjdecisi çiğdemler
bu sene erken açtı. Bahar
gelmeden çiğdemler, Anadolu
Bozkır’ında Bozok yaylasında
kendisini gösterdi. Toprağın
kuraklığı devam ediyor. Toprak
da Yozgat da kara, yağmura,

suya hasret kaldı. Çiğdemler
çiçek açtı açmasında ama
Yozgat hala özlediği kara
kavuşamadı. Temennimiz ise
bahar sıcaklıklarının kendini
hissettirmeden toprağın kara
doyması. Eda DEMİREL
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Ülkücü Hareketin Doktriner Eğitimi

KENAN
EROĞLU
Ögdülmüş(1):  Hayırlı
olsun, yeni bir kitabınız
çıkmış.  
Odgurmuş(2): Çok teşekkür ederim. Evet,
yeni bir kitabım çıktı.
2020 yılına 5 kitapla
girmiştim. Bunlar;  “Bizi
Biz Yapan Hayallerimiz
Vardı” kitabımın yanı
sıra büyük düşünürümüz
Ziya Gökalp’a ait 4 kitabı
da (Türkçülüğün Esasları,
Türk Töresi, Altın Işık ve
Türkleşmek İslamlaşmak
Muasırlaşmak) Osmanlıca
asıllarından günümüze
aktarılması için son okumalarını yapmıştım.
“Bizi Biz Yapan Hayallerimiz Vardı” kitabımın
yayınından hemen sonra
çalışmaya koyularak yeni
çıkan “Ülkücü Hareketin
Doktriner Eğitimi(1)” adı
altındaki kitabımı hazırladım.
Ögdülmüş: Bu yeni
kitabınızda neyi ve neleri
ele aldınız, merak ettim.
Bu güne kadar her şey

söylenmiş, söylenmemiş
ne kalmış ki, siz bu kitabı
yazdınız ve iddialı çıkış
yapıyorsunuz?
Odgurmuş: Bu kitap
konusunda evet çok iddialıyım. Kitabın konusunu
bu güne kadar kimse ele
almadı. Mhp ve Ülkücü
hareket konusunda araştırma ve inceleme yapan
kimseler bu güne kadar
benim kitabımda ele aldığım gibi konuyu ele alan
bir kitaba rastlamadılar.
Milliyetçi Hareket
konusunu merak eden ve
inceleyen ve bu konuda;
İster hareketin içinden
çıkan araştırmacılar olsun.
İsterse başka görüşlerde olan araştırmacılar
için kaynak kitap olacaktır. Araştırmacıların daha
önce duydukları, kitaplarına aldıkları konuları
benim “Ülkücü Hareketin
Doktriner Eğitimi”  kitabımı görüp okuduktan sonra görüşlerini, bakışlarını
yeniden gözden geçirecekler. Belki de yeniden,
yeni baştan yazmak zorunda kalacaklardır.
Ögdülmüş: Demek kitabınız bu kadar önemli.
Odgurmuş: Evet. Şimdi biraz geriye giderek
kitabımda yer verdiğim
notlarım konusunda biraz
bilgi vereyim. Kitabı yazmama sebep olan notla-

rımı nerede, ne zaman ve
neden tuttum sorularının
cevabını birlikte arayalım.  
12 Eylül 1980 Askeri
darbesinden önce ülkede
neredeyse kan gövdeyi
götürüyor, günde ortalama 20 kişi öldürülüyordu. Kimsenin hiç bir
garantisi yoktu. Sokakta
yürüyorken, evinizin
balkonunda oturuyorken,
durakta otobüs beklerken bir kör kurşun veya
zaman ayarlı bir patlayıcı
gelip sizi bulabilir sevdiklerinizden ayırabilirdi.
Milliyetçi hareket ülke
çapında giderek güçleniyor ve buna orantılı olarak harekete saldırılar da
her gün biraz daha artıyordu. Sokak coşmuş gidiyor,  verilen şehid’lerin
cenazelerinin ardından
yetişilemiyordu.  Bir şehidin cenazesi kaldırılırken,
diğer bir şehidin haberi
geliyor ona da tören hazırlığı yapılıyordu.
Fakat bu arada hareketin gelişip güçlenmesine muvazi olarak genç
insanları kontrol etmekte
giderek güçleşiyordu.
Bu amaçla 1977 Milletvekilliği genel seçimleri
sonrasında Genel Başkan
Türkeş’in talimatı ile eski
Ocak-Dernek başkanlarından oluşan bir gurup
tesbit edilerek Ankara’da

eğitime alınmışlardı.
Eğitim alan ağabeyler
Hergün Gazetesi görevlisi
olarak da Türkiye’ye dağılmışlar ve çeşitli illerde
Ülkücü hareketin ve genç
insanların yanlışa düşmemesi için koordinasyon
görevi üslenmişlerdi.   
1980 Yılına gelindiğinde ise ikinci bir gurup
“Eğitimcinin” görevlendirileceği ve bu amaçla
Ankara’da eğitime alınacağı kararlaştırılmıştı.
Türkiye’nin dört bir yanından önceki eğitimcilerin tasvibi ile ikinci gurup
şekillenmişti. Yozgat’tan
da Yozgat eğitimcisi Hakkı Duran Ağabeyin onayı
ile ben katılacaktım. Bir
başka arkadaşta Genel
Merkez onayı ile bu eğitimde olacaktı.
Eğitim, 5 Mayıs 1980

Pazartesi günü başlayacaktı. Ben bir gün önceden Ankara’ya giderek
MHP Genel Merkezine
sabahtan vardım. İlk
konferansımızı Genel
Başkan Türkeş vermişti.
Daha sonra derslerimiz
Kızılay semtinde Ziraatçılar Birliğinde devam etti.
20 Gün boyunca Ziraatçılar birliğinde kalacak
ve derslerimiz burada
devam edecekti. Sabah
saat: 06.00 ile akşam
saat: 21.00 arasında
eğitimimiz devam etti.
Ben bu 20 günlük eğitim
süresince tüm konuşma
ve sohbetleri not almıştım. Şimdi piyasaya yeni
çıkan bu kitabım orada
tuttuğum notlardan meydana gelmektedir.
Ögdülmüş: İlginç,
gerçekten çok ilginç.

Sizin kitabınızın böyle bir
yoldan geçerek oluşabileceği hiç aklıma gelmezdi.
Peki, bu notları kitap
haline getirme fikri nereden çıktı?
Odgurmuş: Ben bu
kitabı yazmadan önce
kitapta bize ders verenler arasında rahmetli
Şehidimiz Gün Sazak’da
vardı, onun hakkında bir
yazı yazmış bize bahsettiği konuların tuttuğum
notlarımı yayınlamıştım.
Bu yazı çok ilgi çekti.
Daha sonra Başbuğ’un
bize verdiği konferansta
tuttuğum notları paylaştığımda ise bu yazı da ilgi
gördü.  Bu gibi konuların
ilgi görmesinin birinci
sebebi: Bu günden geriye doğru gittiğimizde
katıldığım “Eğitim Programı” ve bu programda
tuttuğum notlar üzerinden tam 40 yıl geçmiş ve
tutulan notlarım belge
değerine ulaşmıştı. İkinci
sebep ise: 1980 Yılında
alındığımız çok özel bir
eğitimde, nelerin konuşulduğu, kimlerin konuşmacı olarak katıldığı,
hangi konulara ağırlık
verildiği konularını içeren
not tutan birisi belki de
olmamıştı. Herhangi bir
not tutulmuş olsa bile bu
güne kadar kimse yayımlamadı. (Benim bildiğim
kadarıyla) Bu yüzden

notlarımı Araştırmacı-yazar ve çok geniş bir arşivi
ve bir o kadar da belgenin sahibi olan Metin
Turhan’a incelemesi için
verdiğimde, “bunlar mutlaka yayınlanmalıdır” demişti.
O halde bize düşen
de, Hem Mayıs 1980
Yılında Ankara Ziraatçılar Birliğinde katıldığım
eğitim programında tuttuğum notları, hem de
zaman içerisinde Yozgat
Eğitimcimiz olan Hakkı
Duran ağabey tarafından
bize verilen eğitim konusundaki teksir ve notların
bir araya getirilerek bir
kitaba dönüştürülmesini
sağlamaktı. Nitekim öyle
oldu.
Bu şekilde “Ülkücü Hareketin Doktriner
Eğitimi” ismini taşıyan
kitabım piyasaya çıkmış
oldu.
Ögdülmüş: Hayırlı
olsun.  Okuyucusu da bol
olur inşallah.
1- “Ülkücü Hareketin
Doktriner Eğitimi”  Kenan Eroğlu,  “Polietika”
yayınları,  “yüzdeiki.com”
Ankara 2021 300 sayfa.
Ögdülmiş (1): Akıl Ululuk
Odgurmış (2): Kanaat
- Akıbet- Afiyet
Kadim Kitabımız
olan “Kutadgu Bilig” de
geçen iki şahsiyet

Kaymakam açıkladı:

“ANADAN DOĞMA
"GERÇEĞi YANSITMIYOR"
ESNAFLIK YAPIYORUM”
Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu
41 yaşındaki Çağlayan Et Gıda Şarküteri sahibi
Önder Aydın oldu. Çocukluktan bu tarafa
esnaflık sektörü ile uğraşan Önder Aydın’a
mesleğinin geçmişten günümüze yaşadığı
değişimleri sorduk.
Çağlayan Et Gıda Şarküteri sahibi Önder
Aydın, anadan doğma esnaf olduğunu söyledi.
ÜNİVERSİTE MEZUNUYUM
Aydın, “ben üniversite mezunuyum. 2004
yılında üniversite mezunu olduktan sonra
tekrar gelip işimize başladık. Asıl mesleğim
Jeoloji mühendisliği. Kasaplık mesleği aile
mesleğimiz. Gıda sektöründe işimize devam
ettiriyoruz” dedi.
MÜHENDİS OLMAK HAYALİMDİ
Hayalinin mühendis olmak olduğunu
belirten Çağlayan Et Gıda Şarküteri sahibi
Önder Aydın, “Mühendis olmayı çok isterdim.

Ama buradayım. Nasip kısmet diyelim. Şimdi
ticaret ile uğraşıyorum” dedi.
TOPLUMDA GÜVEN KALMADI
Aydın, “Esnaflık hayatında her şey
değişti. Eskiden esnaflık daha güzeldi.
Eskiden dostluk vardı. Ama şimdi her şeyin
üçkâğıtçılığı, sahtekârlık boyutu yükseldi.
Kısacası toplumda güven kalmadı” dedi.
Ahilik geleneğinin kalmadığını ifade eden
Aydın, “eskiden Ahilik vardı. Ama şuanda
yok. Kimse kimseye güvenmiyor. Bir yardım
olayında yok olmaz deniyor. Her türlü bahane
bulunuyor” dedi.
FİZİBİLİTEYİ İYİ YAPSINLAR
Çağlayan Et Gıda Şarküteri sahibi Önder
Aydın, “Yeni işyeri kuracaklar şuanda riskli
ama fizibiliteyi iyi yapmaları gerekiyor.
Bulundukları ortamı çok iyi seçmeleri gerekir”
diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Şefaatli İlçesi’nde
27 dairelik apartmanın korona virüs nedeni
ile karantinaya alındığı yönündeki haberler
gündemi meşgul etmişti. Şefaatli Kaymakamı
Muhammed Fatih Günlü, söz konusu haberlerin
gerçeği yansıtmadığını söyledi. Haberlerin
ilçe halkını tedirgin ettiğini, korona virüse
karşı gerekli tedbirleri aldıklarını anlatan
Kaymakam Günlü, “25 Şubat 2021 günü
birkaç haber sitesinde Şefaatli ilçemizde
bulunan bir apartman sakinleri pozitif çıkması
neticesinde söz konusu apartmanın
tamamen karantinaya alındığı haberi
paylaşılmıştır. İlgili bu haber gerçeği
yansıtmamakla birlikte ilçemizde
yaşayan vatandaşlarımızı tedirgin
etmiştir” dedi.
BAŞARI BİR ŞEKİLDE
DEVAM EDİYOR
Şefaatli Kaymakamlığı’nın bugüne kadar
korona virüs tedbirlerini başarılı bir
şekilde sürdürdüğünü aktaran
Günlü, şunları kaydetti;
“Halihazırda da tüm
yetkili kurumları ile
halkımızın sağlığını
ve kamu düzenini
korumak için
mücadeleye devam
etmektedir. Hal
böyleyken, gerçeği
yansıtmayan bu
asılsız haberin,
özellikle
Şefaatli ilçemiz
başta olmak
görmemesini
arzu etmekteyiz.

Şöyle ki; habere konu olan binada 27 daire
olduğu ve yapılan testler sonucunda sadece
7 dairede pozitif vakaların bulunduğunun
belirlenmesinin ardından, özellikle filyasyon
ekibi kurumlarımızda bulunan eğitimli personel
ile yapılan koordineli çalışmalarımızda, gerekli
tedbirler alınmış bina eklentilerinde dezenfekte
uygulamalarımız devam etmektedir.”
İHTİYAÇLARI GİDERİLİYOR
“Koronavirüs testleri pozitif çıkan bina sakinleri,
olası yeni vakalarla karşılaşmamak için
bulundukları dairelerinde karantinaya
alınmış, tüm ihtiyaçları tam donanımlı
personellerimiz tarafından da
karşılanmaktadır” diyen Kaymakam
Günlü, “Aldığımı ve almaya devam
devam ettiğimiz önlemlerimiz ile
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ile yapılan
değerlendirilmede mevcut tedbirlerin
ve dezenfekte çalışmalarımız
nedeniyle habere konu olan binanın
tamamen değil sadece pozitif vaka
görülen 7 dairenin alınması
kararlaştırılmıştır.
Düzenli aralıklarla bina
sakinlerine yapılan
testlerimizde başkaca
pozitif vaka da
bulunmamaktadır.
Tedbirlerimiz bahse
konu apartman ve
ilçemiz genelinde
uygulanmaya
devam
etmektedir”
ifadelerine yer
verdi.
Eda DEMİREL

T.C. YOZGAT1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

YOZGAT KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÖZET : Yozgat
İli, Şefaatli İlçesi,
Kızılkoca Köyü
1151, 1153, 1154
ve 1214 nolu
parsellerde Yozgat
Kadastro Müdürlüğü
tarafından
3402SK/41.
maddesine istinaden
sınırlandırma
hatasına yönelik
düzeltme işlemi.
İLGİLİSİ: Mahi : Hacı
Emin Kızı (1151 nolu
parsel maliklerinden)
ADRES: Bilinmiyor.
Yozgat ili, Şefaatli
ilçesi, Kızılkoca

Köyünden 1154
nolu parsel malikinin
tapu sınırlarında
yanlışlık olduğu
gerekçesi ile verdiği
dilekçeye istinaden
parselin fenni
evrakları, paftası,
tapulama tutanakları
ile zeminde komşu
parsellerde inceleme
yapılmıştır. Mevcut
zemin durumu, hava
fotoğrafları, kadastro
teknik evrakı,
tapulama tutanakları
ve kadastro
haritası birlikte
değerlendirildiğinde,

Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

1988 yılında
kesinleşen kadastro
çalışmalarında 1151,
1153, 1154 ve 1214
nolu parsellerde
sınırlandırma hatası
yapılmış olduğu
tespit edilmiştir
Yapılmış olan
hatanın 3402 sayılı
Kadastro Kanunun
41.maddesine
istinaden
düzeltilmesi gerektiği
anlaşılmıştır.
Buna göre; 1151
nolu parselin
yüzölçümünün
9828.24 m² olarak,

1153 nolu parselin
yüzölçümünün
10425.92 m² olarak,
1154 nolu parselin
yüzölçümünün
7951.35 m² olarak
ve 1214 nolu parselin
yüzölçümünün
5209.42 m² olarak
düzeltileceğinden
dolayı ilan tarihinden
7 gün sonrasından
başlamak üzere
ilgilileri tarafından
30 gün içerisinde
Şefaatli Sulh Hukuk
Mahkemesine dava
açılabileceği hususu
ilanen tebliğ olunur.
ILN01320770

ESAS NO: 2021/52 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER:
İL
İLÇE MAH. PAFTA ADA
PARSEL
YOZGAT
MERKEZ
KÖSEOĞLU
36
528
15
YOZGAT
MERKEZ
KÖSEOĞLU
36
528
16
YOZGAT
MERKEZ
KÖSEOĞLU
36
528
17
YOZGAT
MERKEZ
KÖSEOĞLU
36
528
18
MALİKİNİN ADI SOYADI : 1- DİLEK ARÜV
2- MÜŞERREF GÖZÜYAŞLI
3- NEZAHAT ÖZSOYLU
KAMULAŞTIRMAYI
YAPAN İDARENİN ADI : YOZGAT
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİNİN ÖZETİ : Yozgat İli, Merkez
İlçesi, Köseoğlu Mahallesi, 36 Pafta, 528
ada, 15 - 16 - 17 ve 18 numaralı parsellerin
bulunduğu alanın şehir imar planında park
ve yeşil alan olarak ayrıldığını, Büyük Cami
Çevre Düzenlemesi projesi kapsamında bu
alanda park yapılması amacıyla Belediye
Encümeninin 26.02.2020 tarih ve193 sayılı
kamu yararı kararı uyarınca kamulaştırma
kararı alındığı, Mahkememizde
kamulaştırma bedelinin tespiti ve
kamulaştırılan kısmın Yozgat Belediye
Başkanlığı adınatescili talep edilmiştir.
Kamulaştırma kanunun 10’uncu maddesi
uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin
ilanına karar verilmiştir.
Davanın duruşması 30/03/2021
tarihlerinde saat 13:40'da Yozgat 1. Asliye
Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda
yapılacaktır. 10/02/2021
ILN01320822
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GAZETEMİZ KÖŞE YAZARI
EROĞLU’NDAN TARİHİ ESER

KiTAP DEĞiL

Tarihsel
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Türkiye Basın
Konseyi (Ksc)

Bir soru eki
Yozgat'a
özgü yemek

SANKi BELGESEL

Yozgatlı usta yazar Kenan Eroğlu, yeni eseri
“Ülkücü Hareketin Doktriner Eğitimi” kitabı
ile yakın tarihe ışık tutacak belgesel adına bir
eser ortaya çıkardı. Eroğlu, ihtilal yıllarından
günümüze anılarından oluşan önemli notları bu
kitapta bir araya getirdi.
Gazetemiz Köşe Yazarı Araştırmacı-Yazar
Kenen Eroğlu’nun yeni kitabı ‘Ülkücü Hareketin
Doktriner Eğitimi’ isimli kitabı yayınlandı.
BELGESEL TADINDA BİR ESER
Yozgat Genç Ülkücüler Teşkilatı’nda yetişen
ve Mayıs 1980’de iç eğitime alınan Kenan Eroğlu,
bu eğitimler sırasında kendilerine anlatılanları
büyük bir titizlikle not aldı. İlk semineri merhum
Alparslan Türkeş tarafından verilen eğitimlere
Muhsin Yazıcıoğlu, Şefkat Çetin, Mustafa Mit,
Faik İçmeli, Ömer Ay, İbrahim Kan ve Serhat
Ünsal gibi isimler katıldı.
Türkeş’in “Milletlerarasında hüküm süren bir
mücadele var, bu mücadelede millî menfaatler
ön planda… Günümüzde kuvvet hüküm sürüyor.
Kuvvetli olanlar, haklarını zorla kabul ettiriyorlar.
Güçsüz olanları eziyorlar. Milletlerarası
mücadelede hâkim olan fikir, milliyetçiliktir.
Her millet kendi toplumunu güçlü kılmak, mutlu
etmek için çalışır…”, “…önce Türkiye’nin
birliği, sonra Türklerin birliği, sonra İslam’ın
birliği….” sözleriyle başlayan eğitimde Esat
Güçhan “jeopolitik”, Sadık Kemal Tural “sanatedebiyat konuları”, Türkmen Onur “Komünizm
ve TürkRus mücadeleleri”, Ali Güngör, “Birtakım
hukuki meseleler”, Muzaffer Şahin “Sendikalar ve
sendikacılık”, Lokman Abbasoğlu ise “İslamiyet,
imanın ve İslam’ın şartları ve çeşitli sünnetler”
konularında bilgiler vermişlerdir.
Ancak iç eğitim konuları bunlarla sınırlı
değildir. Kenan Eroğlu’nun notları incelendiğinde
Ülkücü Hareketin iç eğitime büyük bir önem
verdiği ve bu eğitimlerin bir akademi niteliğinde
olduğu görülmektedir. Yozgat Çamlık Medya
Ailesi olarak Araştırmacı-Yazar Kenan Eroğlu’bu
tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Tarık YILMAZ
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‘Herkes İçin Sinema’ devam ediyor

Yurtlu: Önemli katkı sağlayacak
Sevgi evlerinde barınan 17-25 yaş grubundaki yirmi
beş kişi Sinema Okuryazarları
Derneği’nin sürdürdüğü proje kapsamında, kurgu ve
çekim teknikleri, kamer ve metin yazarlığı,
senaryo yazarlığı, film ve hikayeleme konusunda
uygulamalı eğitim alıyor. Alanında uzman ve
Türkiye’de isim yapmış uzman ve teknik eğiticilerce
verilen eğitimler devam ediyor. İçişleri Bakanlığı
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün mali
destekleriyle sürdürülen ‘Herkes için Sinema’ adlı
proje, aynı zamanda Yozgat Valiliği ve Aile Çalışma ve
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülüyor.
PRODES kapsamında yürütülen projeyi yerinde
izleyen İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı
Yurtlu, kursiyerlerle birlikte Kamer Hareketleri dersini
izledi. Yurtlu, projenin, Yozgat’ta henüz
Bulunmayan teknik ekipmanlarla sürdürüldüğünü
belirterek, sevgi evlerinde barınan yirmi beş çocuğun
bu eğitim sonunda, uygulamalı teknik bilgilerle

bezeneceğini vurguladı.
Projenin 6 ay devam edeceğini anlatan Yurtlu,
“Sayın Valimizin yüksek katkılarıyla şu an itibarı
ile devam eden projemiz; eğitim, sosyal aktiviteler
ve farkındalık etkinlikleri ile yaklaşık altı ay devam
edecek. Medya konusunda bilinçlenme sağlayacak,
sosyal medyanın yönlendirilmiş, çarpık içeriklerinden
koruma sağlanacak, dijital oyunlarda kullanılan İslam
karşıtı görseller hakkında yapılacak bilgilendirme
sayesinde, o oyunlardan uzaklaşmaları sağlanacak,
medya, sinema alanına ilgi duyan çocuklar mesleğe
özendirilmiş olacak” şeklinde konuştu. Yurtlu,
böylelikle katılımcılara, sosyal hayatlarında bir ilgi
alanı ve uğraş kazandırılmasının hedeflendiğini
söyledi.
Sinema Okuryazarları Derneği yönetim kurulu başkanı
Batuhan Kalaycı da İl Müdürü Yurtlu’ya projenin
ilerleyişi ve uygulama takvimi konusunda bilgiler
verdi.

LE KIYASLARSAN KIYASLA 101 KERE
KONTROL ET FİYATLARI GÖRÜNCE ŞOK’A GİRME
Pınar Yarım Yağlı Süzme
Peynir 1000 gr

Pınar Labne 400 gr

15.95₺

13.75₺

5.45

₺

Torku Sucuk Kg

69.95₺

26.45₺

İçim Y.yağlı Süt 1 lt

Pınar Y.Yağlı Süt 1 lt

5.95 ₺

29.95₺

Ekici Beyaz Peynir Kg

57.95₺

5.75 ₺

4.95

6.95 ₺

7.45

₺

Yuvam Havlu Tuvalet Kağıdı
12’li

25.95₺

21.75₺

4.95 ₺

4.45

16.95₺

₺

33.75₺

14.75₺

2.65

3.75 ₺

16.50₺

₺

11.75₺

5.95

₺

2.90

6.95 ₺

5.75

₺

Lipton Bitki Çayı 20 ‘li

7.50 ₺

5.95

79.95₺

59.95₺

18.95₺

16.45₺

İçim Yoğurt 3 kg

19.95₺

16.75₺

Çaykur Tiryaki 1000 gr

₺

Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı
4 Lt

23.95₺

Pınar Terayağ 1000 gr

EE Bebe Bisküvisi 1000 gr

₺

Meysu Annoksidan İçecek
1 Lt

Balparmak Apitera Zen 7x7 gr

Gülsan
Hurma & Alıç Ceviz Sirkesi
500 gr
9.95 ₺

15-19 pazartesi
şubat ‘den İtibaren

Eker Keﬁr 200 ml

Pınar Aç Biir Fıssklı Hindis
Salam 50 gr

3.50 ₺

Familia Tuvalet Kağıdı 32 ‘li

39.95₺

6.25

27.45₺

29.95₺

₺

Ganik Dut Pekmezi

24.95₺

Eker Preboiyook Meveli Yoğurt Pınar Aç Biir Dana Macar
Salam 60 gr
4x100 gr

8.95 ₺

31.95₺

Pınar Proteinli Süt 500 ml

₺

Binboğa Süzme Çiçek Balı
640 gr

32.90₺

39.95₺

Pınar Tost Peyniri 600 gr

19.75₺

35.85₺

29.75₺

Vernel Yumuşaacı 5 Lt

23.95₺

19.75₺
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1 KISIM KİT KARŞILIĞI CİHAZ KULLANIMI
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

SALİH SUNTAY

SEFA KIZILTAŞ

“ERBAKAN HOCAMIZI
RAHMETLE ANIYORUZ”
Y

eniden Refah Partisi Yozgat
Merkez İlçe Başkanı Salih Suntay,
“Milli Görüşümüzün efsane lideri
Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı vefatının
10’uncu sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyoruz, mekanı cennet olsun” dedi.
Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yıl dönümü dolayısıyla
Yeniden Refah Partisi Yozgat Merkez İlçe
başkanlığında anıldı.
Yeniden Refah Partisi Yozgat Merkez
İlçe Başkanı Salih Suntay’ın açılış konuşmasından sonra basın bildirisini okuyan Basın
sözcüsü Sefa Kızıltaş, “Türkiye ve Dünyadaki konjonktürel gelişmeler ışığında her
fırsatta ‘Milli ve Yerli’ kalkınma hamlesinin
önemini ifade eden, dışa bağımlılık yerine
ülkemizin zengin yeraltı ve yerüstü kaynak
ve potansiyelinin harekete geçirilmesini
savunan, ‘Yeni Dünya Düzeni’ adı altında
Siyonist küresel güç odaklarının artarak
devam eden ekonomik, ticari ve politik risk
ve tehditlerine karşı “toprak ayağımızın
altından kayıyor” şeklinde milletimizi sürekli
uyaran, mevcut ekonomik darboğazı, borç
sarmalını, dış politikadaki gelişmelerin
ortaya çıkardığı kaotik durumu her vesilede
yıllar öncesinden üzerine basa basa dile
getiren ve gerekli önlemlerin alınmaması
durumunda “dövecek dizimizin kalmayaca-

ğını” ifade ederek bizlere ‘Dünden Bugünü
Anlatan’ Türkiye Cumhuriyeti 54.Refahyol
Hükümeti’nin Başbakanı ve Milli Görüş
Lideri Prof.Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı
vefatının 10. sene-i devriyesinde rahmet ve
minnetle yâd ediyoruz” dedi.
Kızıltaş, “Erbakan Hocamız, Milli Görüş
hareketinin birinci kırk yılına başlamadan
önce Milli Görüş mefkûresine inanmış kişilerle yaptığı son istişare toplantısı sırasında
tarihe not düşülmesi gereken veciz kapanış
konuşması sırasında Türkiye'nin içinde
bulunduğu vahim durumun önemini ortaya
koymaya çalışırken özellikle şu ifadeyle
vurgu yapmaya çalışıyordu:
“Kardeşlerim, toplantımıza gösterdiğiniz
ilgiye ve ortaya koyduğunuz fikirlere çok
teşekkür ediyorum. Görüyorum ki hepiniz
samimi duygularla vatan sathını tutuşturacak
bir ‘Çıkış’(Huruç) yapmanın gerekliğine
inanmışsınız. Türkiye’nin sosyo-politik durumu malumunuzdur.
Bu nedenle, inanmış kadroların artık
silkinip toparlanma zamanı gelmiştir. Şunu
da ifade etmek gerekir ki; artık bir siyasi
partinin kuruluşuna her zamankinden daha
fazla ihtiyaç duyulduğu da bir gerçektir.
Bundan böyle omuz omuza hep birlikte
hareket etme vaktidir” diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ

Yozgat’ta görev yapmışlardı
Türkiye’nin gündemindeler
Daha önce Yozgat’ta görev yapan
ve başarıları ile Yozgat’ın gönlünde taht
kuran Isparta İl Milli eğitim Müdürü Ömer
Yılmaz Yılın İl Milli Eğitim Müdürü, yine
Yozgat Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir
Hastanesi’nde görev alan Doç. Dr. Ümit
Işık Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu Genç Bilim
İnsanı Ödülüne layık görüldü.
2009 yılında Bozok Üniversitesine Daire
Başkanı olarak atanan ve adı geçen
kurumda Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı, Genel Sekreter
Yardımcılığı yapan, sonrasında Çorum
İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini
gerçekleştiren ve şu an Isparta İl Milli
Eğitim Müdürlüğü görevini sürdüren,
yaptığı projelerle, gerçekleştirdiği güzel
çalışmalar ile adından çokça bahsedilen,
Ömer Yılmaz’a Türkiye Eğitim Yöneticileri

ve Uzmanları Derneği tarafından Yılın
İl Milli Eğitim Müdürü Ödülü Verildi.
Yine Yozgat Devlet Hastanesi ve Yozgat
Şehir Hastanesinde görev yapan, dikkat
eksikliği hiperaktivite bozukluğu, özgül
öğrenme güçlüğü ve otizm ile ilgili yaptığı
çalışmalarla Yozgat halkının gönlüne
giren Doç. Dr. Ümit Işık, Prof. Dr. Atalay
Yörükoğlu anısına düzenlenen Ulusal
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Politikaları
Çalıştayı'nda Yörükoğlu ailesi tarafından,
ülkemizde çocuk ve ergen ruh sağlığı
alanında yaptığı çalışmalarla bilime ulusal
ve uluslararası düzeyde önemli katkıda
bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu
kanıtlamış, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve
hastalıkları uzmanları ya da genç öğretim
üyeleri arasından seçilen bir kişiye verilen
Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu Genç Bilim
İnsanı Ödülüne layık görüldü.

1 Kısım Kit Karşılığı
Cihaz Kullanımı mal
alımı 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun
19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü
ile ihale edilecek
olup, teklifler sadece
elektronik ortamda
EKAP üzerinden
alınacaktır. İhaleye
ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
İKN: 2021/102765
1-İdarenin
a) Adı:
YOZGAT BOZOK
ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ
MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Bozok
Üniversitesi Erdoğan
Akdağ Kampüsü
Atatürk Yolu 7. Km
66900 YOZGAT
MERKEZ/YOZGAT
c) Telefon ve faks
numarası: 3542177133
- 3542123739
ç) İhale
dokümanının
görülebileceği ve
e-imza kullanılarak
indirilebileceği internet
sayfası: https://ekap.
kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal
alımın
a) Adı: 1 Kısım
Kit Karşılığı Cihaz
Kullanımı
b) Niteliği, türü ve
miktarı: 1 kısımdan
oluşan 3 kalem toplam
74.000 test
Ayrıntılı bilgiye
EKAP’ta yer alan
ihale dokümanı
içinde bulunan
idari şartnameden
ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim
edileceği yer: Yozgat
Bozok Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi
Müdürlüğü Biyokimya
Laboratuvarı
ç) Süresi/teslim
tarihi: Cihazlara
ait kitler 24 ay
içinde peyderpey
alınabilecektir
d) İşe başlama
tarihi: Sözleşmenin
imzalanmasını
müteakip işe
başlanacaktır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif
verme) tarih ve saati:
18.03.2021 - 14:00
b) İhale
komisyonunun toplantı
yeri (e-tekliflerin
açılacağı adres):
Yozgat Bozok
Üniversitesi Sağlık
Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü
Başhekimlik Toplantı
Salonu
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.
4.1.1.3. İhale
konusu malın satış
faaliyetinin yerine
getirilebilmesi için ilgili
mevzuat gereğince
alınması zorunlu
izin, ruhsat veya
faaliyet belgesi veya
belgelerine ilişkin
bilgiler:
teklif edilen kit
ve cihaz için üretici
veya distribütör firma
tarafından satıcı
firmaya verilen yetki
belgesi
İstekli, teklif ettiği
ürün/ürünlerin Ürün
Takip Sistemine
(ÜTS) kayıtlı olduğunu
gösterir bir belge
sunmak zorundadır.
(Teklif edilen ürün/
ürünlerin kayıtlı olması
gerekmediği durumda
da bunu belirten resmi
yazı sunulmalıdır.)
Teklif edilen ürün/
ürünlerin ÜTS barkod
numaraları ihale
komisyonumuzca
kontrol edilecek
onaylanmış ürün/
ürünler değil ise
ürün/ürünlerin alımı
yapılmayacak ve teklif
değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
Teknik Şartnameye
Uygunluk Belgesi
Cihazlar
10 (On) yaşını
geçmeyecek(sözleşme
süresi dahil) cihazın
imalat tarihi ve
seri numarasını
belirtir belge ile
belgelendirilecektir.
4.1.2. Teklif
vermeye yetkili
olduğunu gösteren
imza beyannamesi
veya imza sirkülerine
ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek
kişi olması halinde,
noter tasdikli imza
beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi
olması halinde, ilgisine
göre tüzel kişiliğin
ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten
son durumu
gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde
bulunmaması halinde,
bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu
hususları gösteren
belgeler (anonim
şirketler tarafından her
durumda bu bilgileri
gösterir pay defteri)
ile tüzel kişiliğin noter
tasdikli imza sirküleri,
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
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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:
4.3.1. Yetkili
satıcılığı veya
imalatçılığı gösteren
belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise
imalatçı olduğunu
gösteren belge veya
belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı
veya yetkili temsilci
ise yetkili satıcı ya
da yetkili temsilci
olduğunu gösteren
belge veya belgelere
ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de
serbest bölgelerde
faaliyet gösteriyor ise
yukarıdaki belgelerde
belirtilen serbest bölge
faliyet belgesine ilişkin
bilgiler.
İsteklilerin yukarıda
sayılan bilgilerden,
kendi durumuna uygun
bilgi veya bilgileri
belirten isteklilerin
yeterlik bilgileri tablosu
uygun kabul edilir.
İsteklinin imalatçı
olduğu aşağıdaki
belgelerdeki bilgiler ile
tevsik edilir.
a) İstekli adına
düzenlenen Sanayi
Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi
olduğu meslek odası
tarafından istekli adına
düzenlenen Kapasite
Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı
olduğu meslek odası
tarafından istekli adına
düzenlenen İmalat
Yeterlik Belgesi,
ç)İsteklinin adına
veya ünvanına
düzenlenmiş olan
teklif ettiği mala ilişkin
Yerli Malı Belgesi
veya Teknolojik Ürün
Deneyim Belgesi,
ğ) İsteklinin
alım konusu malı
ürettiğine ilişkin
olarak ilgili mevzuat
uyarınca yetkili kurum
veya kuruluşlarca
düzenlenen ve
isteklinin üretici veya
imalatçı olduğunu
gösteren belgeler
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili
kurum ve kuruluşlara
kayıtla ilgili belgeler:
İstekli, teklif ettiği
ürün/ürünlerin Ürün
Takip Sistemine
(ÜTS) kayıtlı olduğunu
gösterir bir belge
sunmak zorundadır.
(Teklif edilen ürün/
ürünlerin kayıtlı olması
gerekmediği durumda
da bunu belirten resmi
yazı sunulmalıdır.)
Teklif edilen ürün/
ürünlerin ÜTS barkod
numaraları ihale
komisyonumuzca
kontrol edilecek
onaylanmış ürün/
ürünler değil ise
ürün/ürünlerin alımı
yapılmayacak ve teklif
değerlendirme dışı
bırakılacaktır.

4.3.3. Tedarik
edilecek malların
numuneleri, katalogları,
fotoğraflarına ilişkin
bilgiler ile teknik
şartnameye cevapları
ve açıklamaları:
Firmalar şartname
maddelerine ayrı
ayrı ve Türkçe
olarak şartnamede
sıraya göre cevap
vereceklerdir.
Komisyon gerekli
gördüğü taktirde
demo isteyebilir ve
demo sonucu uygun
bulunmayan firma
değerlendirme dışı
bırakılır. Ayrıca Cihaz
ve kit ile ilgili tüm teknik
dokümanlar teklifle
birlikte verilecektir.
5. Ekonomik açıdan
en avantajlı teklif
sadece fiyat esasına
göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve
yabancı tüm isteklilere
açık olup yerli malı
teklif eden istekliye
ihalenin tamamında
% 15 (yüzde on beş)
oranında fiyat avantajı
uygulanacaktır.
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
ILN01316015
verilecektir.
İhale
sonucunda, üzerine
ihale yapılan istekli ile
birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
10. Bu ihalede,
işin tamamı için teklif
verilecektir.
11. İstekliler
teklif ettikleri
bedelin %3’ünden
az olmamak üzere
kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede
elektronik eksiltme
yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin
geçerlilik süresi, ihale
tarihinden itibaren
150 (YüzElli) takvim
günüdür.
14.Konsorsiyum
olarak ihaleye teklif
verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif
değerlendirme yöntemi:
İhale, Kanunun 38 inci
maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin
ekonomik açıdan en
avantajlı teklif üzerinde
bırakılacaktır.
ILN01321078

ÇAMLIK GAZETESİNE ABONE
OLMAK İÇİN ARAYIN
0354 217 02 66

DİJİTAL PANAROMİK RÖNTGEN CİHAZI ALIMI
YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN
YARDIMCILIKLARI
Dijital Panaromik
Röntgen Cihazı Alımı
mal alımı 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun
19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü
ile ihale edilecek
olup, teklifler sadece
elektronik ortamda
EKAP üzerinden
alınacaktır. İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İKN: 2021/79515
1-İdarenin
a) Adı: YOZGAT
İL SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK
BAKANLIĞI BAKAN
YARDIMCILIKLARI
b) Adresi: Tekke Mah.
Şehit Kınalı Hasan
Cad.No42/A Merkez/
YOZGAT 66200
YOZGAT MERKEZ/
YOZGAT
c) Telefon ve faks
numarası: 35421750702176633 - 3542176671
ç) İhale dokümanının
görülebileceği ve
e-imza kullanılarak
indirilebileceği internet
sayfası: https://ekap.kik.
gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal
alımın
a) Adı: Dijital Panaromik
Röntgen Cihazı Alımı
b) Niteliği, türü ve
miktarı: 1 Adet Dijital
Panaromik Röntgen
Cihazı Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta
yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim
edileceği yer: Sorgun
Diş Tedavi ve Protez
Merkezi
ç) Süresi/teslim
tarihi: Sözleşme
imzalandıktan sonra
hastane ihtiyacına
binaen sipariş tarihinden
itibaren en geç 30
(Otuz) takvim günü
içinde cihazın montajı
tamamlanmış ve cihaz
çalışır halde ilgili
idareye teslim edilmiş
olacaktır. Mevzuat
gereği kalibrasyonu
zorunlu olan cihaz
ve demirbaşlar
kalibrasyonları yapılmış
olarak, kalibrasyon
sertifikaları ile birlikte
teslim edileceklerdir.
d) İşe başlama tarihi:
Sözleşme imzalandığı
tarihten itibaren işe
başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif
verme) tarih ve saati:
11.03.2021 - 14:00
b) İhale komisyonunun
toplantı yeri (e-tekliflerin
açılacağı adres): Yozgat
İl Sağlık Müdürlüğü
İhale Salonu
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.
4.1.1.3. İhale konusu
malın satış faaliyetinin
yerine getirilebilmesi
için ilgili mevzuat
gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat
veya faaliyet belgesi
veya belgelerine ilişkin
bilgiler:
Tıbbi Cİhaz Satış

Merkezi Yetki Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye
yetkili olduğunu
gösteren imza
beyannamesi veya
imza sirkülerine ilişkin
bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek
kişi olması halinde,
noter tasdikli imza
beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi
olması halinde,
ilgisine göre tüzel
kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri
belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde
bulunmaması halinde,
bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları
gösteren belgeler
(anonim şirketler
tarafından her durumda
bu bilgileri gösterir pay
defteri) ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza
sirküleri,
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:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin
piyasaya arzına ilişkin
belgelere ait bilgiler:
1)Tıbbi cihaz
yönetmelikleri
kapsamında teklif
verilen ürünler için
İHALE TARİHİNDEN
İTİBAREN GEÇERLİ
OLMAK ÜZERE e teklif
kapsamında sunması
gereken belgeler;
a) Tıbbi Cihaz
Yönetmeliği, Vücuda
Yerleştirilebilir
Aktif Tıbbi Cihaz
Yönetmeliği, Vücut
Dışında Kullanılan
(in vitro) Tıbbi Tanı
Cihazları Yönetmeliği
kapsamındaki tüm
malzemelerin TİTUBB/
ÜTS’de Sağlık
Bakanlığı tarafından
kayıt işleminin
tamamlanmış olması
gerekmektedir. Tüm
isteklilerin (tedarikçi
ya da bayii) TİTUBB/
ÜTS sisteminde kayıtlı
olması zorunludur.
İstekli, teklif edilecek
malzemenin
tedarikçisi değil ise
teklif dosyasında
teklif edeceği ürünün
bayisi olduğunu
belgelendirmelidir.
Ayrıca bahsedilen
tüm kayıt işlemlerinin
tamamlanmış UBB/
ÜTS numaralarına ait
çıktılar veya bu bilgileri
içeren dokümanları
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(Ürünlere ve İsteklilere
ait ) e teklif kapsamında
sunulacaktır.
b)İsteklilerin yukarıda
belirtilen belgelerin
içeriğini ve/veya
açıklamaları T.C. İlaç ve
Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi
Bankasının veya UTS
(Ürün Takip Sistemi)'nin
resmi web sitesinde
yapılacak sorgulamada
da sağlamaları
gerekmektedir.
c)Tıbbi Cihaz
Yönetmelikleri kapsamı
dışında olan ürünlere
teklif veren istekliler
ihale dosyasında “ Tıbbi
Cihaz Yönetmeliği,
Vücuda Yerleştirilebilir
Aktif Tıbbi Cihazlar
Yönetmeliği ve Vücut
dışında kullanılan
(invitro) Tıbbi Tanı
Cihazları Yönetmeliği”
kapsamı dışında
olduklarını istekli veya
tedarikçi tarafından
dair yazılı beyan
vereceklerdir. Tıbbi
Cihaz Yönetmelikleri
kapsamında olmayan
yani kapsamdışı ürünler
veya cihazlar için
TİTUBB kayıt/bildirimi
ve Tıbbi Cihaz Satış
Merkezi Yetki Belgesi
aranmayacaktır.
d) Yerli Malı teklif eden
istekliler, yerli malı
fiyat avantajından
yararlanmak için ürüne
ait Yerli Malı belgesini
e teklif kapsamında
sunması gerekmektedir.
4.3.2. Tedarik
edilecek malların
numuneleri, katalogları,
fotoğraflarına ilişkin
bilgiler ile teknik
şartnameye cevapları
ve açıklamaları:
a-)KATALOG: Teklif
edilen sistemin/cihazın/
cihazların teknik
şartname belirtilen
şartlara uygunluğunu
teyit etmek için ayrıntılı
teknik bilgilerin yer
aldığı katalogların teklif
dosyası içerisinde
verilmesi gerekmektedir.
Ayrıca teknik şartname
maddelerinin hangi
sayfada olduğunu
belirten işaretlemenin
katalogda yapılması
gerekmektedir.
b-) DEMO: Komisyonun
gerekli görmesi halinde
isteklilerden DEMO
istenebilir. Demo
esnasında cihazın
şartnamenin bütün
özelliklerine uyup
uymadığı tek tek kontrol
edilecek ve gerekirse
test cihazları ile DEMO
yapılacak ve DEMO
raporu düzenlenecektir.
İstekli gerekli test
cihazları ve aletlerini
sağlamakla yükümlüdür.
Demo Yapılacak cihaz
için firmaya EKAP'tan
tebliğ yapıldıktan sonra
5 iş günü içinde İdarenin
belirleyeceği yer ve
tarihte demostrasyonu
gerçekleştirmeyen
istekliler değerlendirme
dışı bırakılacaktır.
c-)Teknik Şartname
Uygunluk Belgesi:
İstekliler cihazın/
cihazların hangi
marka, model ve tip
olduğunu belirterek
şartname maddelerine
sırasına göre tek tek
ve Türkçe olarak cevap
verilen şartnameye
uygunluk belgelesini e
teklifle birlikte mutlaka
sunacaktır. Bu uygunluk

belgesi, firmanın antetli
kağıdına yazılmış
olacak, firma yetkilisinin
imzası ve firma kaşesi
belgenin her sayfasında
bulunacaktır. Madde
sıra numarasına göre
"evet-hayır" "okunduanlaşıldı" ifadeleri
yerine her maddeye
uygun cevaplar
verilecektir.
d-) İstekliler teklif etmiş
oldukları cihazlara
ait tüm yedek parça
fiyat listesini istedikleri
para birimi üzerinden
hazırlayarak teklif
dosyalarında sunmak
zorundadır. İstekliler
yedek parça fiyat
listesini teklif ettikleri
para birimi cinsinden
başka bir para
biriminden vermeleri
halinde bu fiyat listesi
ihale tarihindeki Merkez
Bankası döviz alış kuru
üzerinden Türk Lirasına
çevrilerek kontrolü
yapılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en
avantajlı teklif sadece
fiyat esasına göre
belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli
istekliler katılabilecek
olup yerli malı teklif
eden yerli istekliye
ihalenin tamamında
% 15 (yüzde on beş)
oranında fiyat avantajı
uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı
EKAP üzerinden
bedelsiz olarak
görülebilir. Ancak,
ihaleye teklif verecek
olanların, e-imza
kullanarak EKAP
üzerinden ihale
dokümanını indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, EKAP
üzerinden elektronik
ortamda hazırlandıktan
sonra, e-imza ile
imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile
birlikte ihale tarih
ve saatine kadar
EKAP üzerinden
gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini,
her bir iş kaleminin
miktarı ile bu iş
kalemleri için teklif
edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden
teklif birim fiyat şeklinde
verilecektir. İhale
sonucunda, üzerine
ihale yapılan istekli ile
birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin
tamamı için teklif
verilecektir.
11. İstekliler teklif
ettikleri bedelin
%3’ünden az
olmamak üzere
kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede
elektronik eksiltme
yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin
geçerlilik süresi, ihale
tarihinden itibaren
90 (Doksan) takvim
günüdür.
14.Konsorsiyum olarak
ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif
değerlendirme yöntemi:
İhale, Kanunun 38 inci
maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin
ekonomik açıdan en
avantajlı teklif üzerinde
bırakılacaktır.
ILN01320115

Vatandaş polis el ele

ZEHiRE GEÇiT YOK
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından yapılan açıklamada, Yozgat'ta
özellikle Toplum Destekli Polislik
faaliyetleri kapsamında vatandaşların
güvenlik ile alakalı gördükleri problemleri
112 ihbarda bulunarak iletmesi sayesinde
ihbarlarda artış meydana geldiği ifade
edildi. Bir vatandaşın verdiği bilgiler
çerçevesinde Koç Emek Uygulama

Noktasında bir araç durduruldu. Araçta
bulunan 4 şahıs ile araç araması sonunda
4 fişek halinde ağırlıkları 5.13 gram Bonzai
ele geçirildiği kaydedildi. Yine aynı araçta
yapılan aramada şeffaf poşet içerisinde
ağırlığı 65.71 gram Bonzai olmak üzere
toplamda 70.84 gram Bonzai maddesinin
ele geçirildiği ifade edildi.
Eda DEMİREL

SELEKTÖR MAKİNESİ VE EKİPMAN ALIMI
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İL MÜDÜRLÜĞÜ-YOZGAT
SELEKTÖR MAKİNESİ VE EKİPMAN
ALIMI(TEKNİKŞARTNAMEDE
BELİRTİLEN TÜM MALZEMELER
DAHİL) mal alımı 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecek
olup, teklifler sadece elektronik ortamda
EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
İKN: 2021/108339
1-İdarenin
a) Adı: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İL MÜDÜRLÜĞÜ-YOZGAT TARIM
VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN
YARDIMCILIKLARI
b) Adresi: Asagi Nohutlu Mahallesi
Mevlana Caddesi 66100 YOZGAT
MERKEZ/YOZGAT
c) Telefon ve faks numarası:
3542122741 - 3542121064
ç) İhale dokümanının görülebileceği
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/
EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı: SELEKTÖR
MAKİNESİ VE EKİPMAN
ALIMI(TEKNİKŞARTNAMEDE
BELİRTİLEN TÜM MALZEMELER
DAHİL)
b) Niteliği, türü ve miktarı: SELEKTÖR
MAKİNESİ VE EKİPMAN ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan
ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:
YOZGAT MERKEZ TOPAÇ KÖYÜ
MUHTARLIĞI SELEKTÖR BİNASI
ç) Süresi/teslim tarihi: SÖZLEŞMEYİ
İMZALADİKTAN İTİBAREN 60
GÜN İÇERİSİNDE TESLİMAT
YAPİLACAKTİR.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin
imzalandığı tarihi müteakip (izleyen) 3
gün içerisinde
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:
16.03.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres): İL TARIM
VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ Toplantı
Salonu-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 imza beyannamesi veya imza
sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde,
noter tasdikli imza beyannamesi
bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde,
ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

yönetimindeki görevlileri belirten son
durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde,
bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler (anonim
şirketler tarafından her durumda bu
bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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
katılabilecek olup yerli malı teklif eden
yerli istekliye ihalenin tamamında % 15
(yüzde on beş) oranında fiyat avantajı
uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden
bedelsiz olarak görülebilir. Ancak,
ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale
dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik
ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza
ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar
ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar
EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri
için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
teklif birim fiyat şeklinde verilecektir.
İhale sonucunda, üzerine ihale
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif
verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin
%3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme
yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi,
ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış)
takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif
verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme
yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci
maddesinde öngörülen açıklama
istenmeksizin ekonomik açıdan en
avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
ILN01320548
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Türkiye Futbol Federesyonu, koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon

oynatılmayan Bölgesel Amatör Liglerle ilgili bir açıklama yaptı.
Federasyon, Bölgesel
Amatör Liglerin 17-18 Nisan
tarihinde başlatılacağını
duyurdu. 2020-2021 sezonu
Bölgesel Amatör Lig 52
gruptan oluşacak ve 15 haftada
tamamlanacak.
Covid-19 salgının nedeniyle
amatör futbol sahalarının
antrenman ve müsabakalara
kapatıldığını hatırlatan Türkiye
Futbol Federasyonu yayınladığı
yazılı bir açıklama ile şunları
kaydetti; “Covid-19 salgını
nedeniyle amatör futbol
sahalarının antrenman ve
müsabakalara kapatılması ve
hafta sonları uygulanan sokağa
çıkma kısıtlaması nedeniyle
amatör futbol müsabakalarının
oynatılması ile ilgili bir takvim
oluşturulamamıştı. Gelinen
süreçte Türkiye Futbol
Federasyonu, futbol sezon
takviminin daralmasını da
dikkate alarak 2020-2021
sezonunda yerel amatör futbol

liglerinin oynatılmamasına,
bununla birlikte şartların
uygun olması, ilgili kurum ve
kuruluşların onay vermesi
halinde sadece Bölgesel
Amatör Lig müsabakalarının
oynatılmasına karar verdi.
Covid-19 salgınının devam ettiği
dikkate alınarak aynı il veya
birbirine yakın il takımlarının
aynı gruplarda yer alması
esasına dayalı belirlenecek
gruplandırma sistemi ile
grup müsabakaları ve bölge

birinciliği müsabakaları
yaklaşık 15 haftalık bir sürede
tamamlanacak. 2020-2021
sezonu Bölgesel Amatör
Lig 52 gruptan oluşacak
olup, gruplarda yer alacak
takım sayılarına göre iki veya
üç devreli lig usulü olarak
karşılaşmalar oynanacak. Her
grubun birincisi olan takım
bölge birinciliği müsabakalarına
katılmaya hak kazanırken
grupta en altta yer alan takım
kendi ilinin yerel ligine dönüş

yapacak. Bölge birinciliğine
katılma hakkı kazanan 52
takım 9 ayrı tarafsız grup
merkezinde müsabakalarını
oynayacak ve 9 bölgenin
birincileri TFF 3. Lig’e çıkma
hakkı kazanacak. Müsabakalar
17-18 Nisan 2021 tarihlerinde
başlatılacak. Grupların oluşumu
ve 2020-2021 sezonu ayrıntılı
BAL Statüsü önümüzdeki
günlerde açıklanacak olup,
grupların açıklanması sonrası
grup kuraları ve fikstür çekimi
yapılacak”
YOZGAT’I İKİ TAKIMI
TEMSİL EDECEK
Öte yandan bu sezon
Bölgesel Amatör Lig de Yozgat’ı
iki takım temsil edecek. Sorgun
Belediyespor ile Çayıralan
Esnafspor bu sezon Bölgesel
Amatör Lig de mücadele
edecekler. Sorgun Belediyespor
Bölgesel Amatör Lige bu sezon
ikinci kez katılırken, Çayıralan
Esnafspor ise ilk kez katılacak.

twitter.com/CamlikGazetesi

Bakan Kasapoğlu’dan

Amatör'e müjde
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Kasapoğlu,
uzun süredir başlayıp,
başlamayacağı büyük
bir merak konusu olan
Bölgesel Amatör Liglerle
ilgili bir açıklama yaptı.
Sosyal medya
hesabından konuyla ilgili
bir paylaşım yapan Bakan
Mehmet Kasapoğlu,

““Bölgesel Amatör Lig” için
beklenen gün geldi. BAL
müsabakalarının başlama
düdüğü 17 Nisan’da
çalıyor!
Tüm takımlarımıza
hayırlı, uğurlu olsun.
Sağlıkla, dostlukla geçecek
başarılı bir lig diliyorum.
Detaylar TFF tarafından
açıklanacaktır” dedi.

Stadyum tepkisi dinmiyor!
Yozgatlı vatandaşların yeni yapılacak
olan stadyuma tepkisi dinmiyor.
Vatandaşlar, yıkımı yapılan ancak temeli
atılmayan Bozok Şehir Stadyumunun şehir
merkezinin dışına ve farklı bir proje ile
yapılmasını istiyor. Yozgatlı vatandaşlar
sosyal medya hesaplarında yaptıkları
çağrı ile Çorum’a, Ordu’ya, Adana’ya ve
Giresun’a yapılan stadyumların aynısından
Yozgat’a da yapılmasını istiyorlar.
KEVEN’DEN DESTEK
CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven’de
vatandaşların başlattığı kampanyaya sosyal
medya hesabından destek oldu.
Keven yaptığı paylaşımda diğer illere
yapılan stadyumları göstererek, Yozgat’a
reva görülen stadyumu Yozgatlıların
istemediğini aktardı.
Keven, “Bu stadyumun kırmızı siyah
renklerine bakıp sakın Yozgat sanmayın!
Çorum'a yapılan bu stadyum örneği yanı
başımızda dururken Yozgat kamuoyunun

tüm tepkilerine rağmen Yozgat'a reva
görülen stadyumu Yozgatlılar kabul etmiyor.
Yozgat ile dalga geçenler bu vebalin
altından kalkamaz” dedi.
KAMPANYA BAŞLATILDI
Yozgatlılar şehrin dışına daha modern
bir stadyum yapılması için imza kampanyası
başlatıldı. Kısa sürede büyük ilgi gören
kampanda vatandaşlar www.chenge.org
adresinden kampanyaya destek verdi.
Kampanya ya destek vermek isteyen
vatandaşlar, www.chenge.org sitesinde
imza kampanyasına katılabilecekler.
TEMELİ ATILMADI
Yeni stadyumun ihalesini alan iki firmaya
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yer
teslimi yapıldı. İhale de yer alan kış şartları
nedeniyle ihaleyi alan firmanın 14 Mart 2021
tarihine kadar süresi var. Firma isterse kış
şartları nedeniyle bu tarihe kadar temel
atmayabiliyor.
Murat KARATEKİN

