!

Kitap, kırtasiye
ve fotokopi de

en uygun
ﬁyatlara hizmet
veren tek mağaza

03 5 4
212 29
9
0505 9
254 7
2 59

Fotokopi makinelerinizin
garantili tamir ve bakımları yapılmaktadır

Öğretmen Kitap Kırtasiye Eğitim Kurumlarımızın
yanında destek amaçlı her zaman öncü
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Yozgat Valisi Ziya Polat: AF YOK

Yozgat Valisi
Ziya Polat

Yozgat Valisi Ziya Polat, gazetemize
nezaket ziyaretinde bulundu. Yazıişleri
Müdürümüz Tarık Yılmaz’ın ev sahipliğinde
gerçekleşen ziyarette Vali Polat, covid19
tedbirleri hakkında bilgi verdi.
Vali Polat, covid19 testi pozitif
çıkan ve karantinada olması
gerekenlerin
dışarıda
tespit edilmesi
halinde cezai işlem
uygulanacağını
söyledi.
Maske takılması

konusunda da çok hassas davrandıklarını
dile getiren Polat, “Korona virüs tedbirleri
kapsamında Kamu kurumlarına girişlerde
HES kodu uygulamasını zorunlu hale
getirdik.
HES uygulaması ile pozitif vakaların
tespit edilmesi daha da kolaylaştı. Kurumlara
girişlerde tespit edilen vakarı direkt
hastaneye gönderiyoruz. Bunun dışında
maske kullanımında esnek davranılmıyor.
Kolluk kuvvetlerimiz artık uyarmadan
ceza yazacak. Bunun affı yok.
Herkesin bu noktada daha hassas
davranması için bazı yaptırımların

uygulanması gerekiyor. Yine karantinada
olması gereken ancak dışarıda tespiti
yapılan pozitif vakalar yurtlarda karantina
altına alınacak. Yapılan masraflar da
karantinadaki vatandaşlardan tahsil
edilecek” ifadelerine yer verdi.
YATIRIMLARI BOL
Yozgat’ın yatırımlarının dikkat çekici
olduğunu dile getiren Vali Polat, “Hızlı tren,
hava limanı, adalet eğitim merkezi, diyanet
eğitim merkezi, cezaevi ve buna benzer bir
çok yatırım Yozgat’ın ilerleyen süreçte daha
da gelişmesine vesile olacak.
>>> 2'DE

İHALESi YAPILDI
anlatıldı ÖDENEĞi TAMAM
OKTAY’IN TEDARİK ZİNCİRİ PROJESİ’NDE 3. OSB ATAĞI

Uzaktan eğitim
Bozok Üniversitesi Uzaktan Öğretim
Araştırma ve Uygulama Merkezi, 20202021 eğitim-öğretim yılı uzaktan öğretim
çalışmalarına ilişkin bilgilendirme
toplantısı yaptı. Bozok Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ
yaşadığımız pandemi döneminin en büyük
kazanımlarından birisinin Üniversite olarak
Uzaktan Eğitim konusunda çok ciddi
mesafe almaları olduğunu ifade etti. 4'TE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın teşvik ve destekleriyle yerel üretimin canlandırılması
ve fabrikaların tedarik ağında karşılaştığı sorunları gidermek amacıyla yürütülen "Yozgat
Tedarik Zinciri Projesi" ile Yozgat OSB'de yüzde 90'ı aşan doluluk oranına ulaşıldı.
4 MILYON ÖDENEK ÇIKARILDI

Bu gelişmelerin ışığında kısa bir süre önce
Boğazlıyan OSB’nin yer tahsisi gerçekleşirken
“Yozgat Bozok OSB” için Başkan Yardımcısı
Oktay’ın girişimleri neticesinde 4 milyon ödenek
çıkartıldı.
Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi’nde planlanan
“Organize Sanayi Bölgesi’nin” ardından ikinci
müjdede de Bozok OSB için geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın
“Yerelden kalkınma” hamlesinin çok nemli
bir adımı daha gerçekleşiyor. Oktay’ın yakın
takibinde devam eden projenin ihalesi 23
Temmuz’da gerçekleşirken 4 milyon ödeneğin
de tahsis edilmesi süreci hızlandıracak.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse:

'BiRLiKTE ATLATACAĞIZ'

Çin’in Wuhan
kentinde başlayıp
ülkemizi de etkisi altına
alan covid19 salgını ile
mücadele kapsamında
Yozgat Belediyesi de
tedbirlerini artırmaya
devam ediyor. Köse,
salgından korunmak
için topyekun

tedbir alınması
gerektiğini belirtti.
Devlet nezdinde tüm
önlemlerin sıkı bir
şekilde uygulanmaya
çalışıldığını dile getiren
Köse, vatandaşların da
kendilerini korumaları
gerektiğini kaydetti.
8'DE

BİR AY SONRA ÖDENEĞİ ÇIKARILDI
Başkan Yardımcısı hemşerimiz Fuat
Oktay’ın Yozgat için hayata geçirdiği Tedarik
Zinciri Projesi’nin çok önemli adımlarını
oluşturan Organize Sanayi Bölgelerinde peş
peşe somut adımların atılması kamuoyunda
da heyecanla karşılandı.
23 Temmuz’da Bozok OSB’nin ihalesi
yapılırken Oktay’ın ilgili bakanlıklar nazarında
bizzat yürüttüğü çalışmalar neticesinde 4
milyon TL ödenek tahsis edildi. >>> 3'TE

Sarıkaya'da çiçekler açtı

Kaymakam görevden alındı
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Okumuş da yer
alıyor. Kaymakam
Okumuş, yaklaşık 1
yıl önce Boğazlıyan
Kaymakamlığı
görevine
getirilmişti.
Haber Merkezi

S

İçişleri Bakanlığı
tarafından birçok
kaymakam
görevden alındı.
Görevden alınan
kaymakamlar
arasında Boğazlıyan
Kaymakamı Fatih

E

Sarıkaya Belediye Başkanı
Ömer Açıkel göreve
geldiği ilk günden itibaren
yeniliklere açık olarak
Sarıkaya’da hep ilkleri
gerçekleştirdi. Başkan
Açıkel hizmet yaparken
hem ilçe halkının yaşam
kalitesine yönelik hem de
şehrin görünümüne yönelik
çalışmalar yapıyor. 8'DE
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Hani Müşteri Daima Haklıydı?

AHMET
SARGIN
Gözlemlediğimiz
kadarıyla piyasalarda
ciddi bir laşkalık söz
konusu. Serbest piyasa mantığı ile işi iyice
çığırından çıkardık ve
keyfiliğe dönüştürdük.
Sembolik bir “Tüketici
Hakları” söz konusu!
Onlar da diyecek ki biz
hangi birine yetişelim?
Masa başından takip edilen bu hakları
ne yazık ki korunmaktan uzak kalıyoruz.
Herkes tutturduğuna
satıyor ve bir takip- bir
denetim yok. Dene-

timsizlik suiistimal
doğuruyor ve tüketici mağdur ediliyor…
Bolluk dönemi, hasat
zamanı ama, pazarları
dolaşın fiyatlar en üst
perdeden?..
Fahiş fiyat artışları
ve zam vurgunu piyasaları iyice tedirgin
eder hale geldi. Kontrol ve denetim boşluğu
var. Birçok üründe
yüzde yüze varan
zamlar gözlemleniyor.
Satıcının keyfiliğine
dönüşen bu artışlar
vatandaşı canından
bezdirdi.
Herkes soruyor,
bu düzensizlik nereye kadar gidecek
böyle? Alım gücü var
mı? Bence yok çünkü
halkın yüzde sekseni
asgari ücretle geçimini
sağlıyor! Mesela sorun
kaç garibin evine meyve girebiliyormuş?..
Bunları denetleyen

birileri yok mu? Bu
keyfiliğe kim nasıl dur
diyecek? Zam çuvalının ağzı neden bu denli fazlaca açıldı? Fırsatçılar, stokçular, kanun
kaçakları devreye mi
girdi? Bütün bunları
sorgulamak istiyoruz!
Ayıplı Mal Satışı ayrı
bir dert. Özellikle sebze pazarlarında yapılan
alış verişlerde vatandaş göz göre göre aldatılıyor.
Dağ gibi dizilen
sebze ve meyveler iyi
görünümlülerle süslenip alıcıya çürük çarık
mal satılıyor. Böyle bir
kazanç yok. Bunun adı
müşteriyi kandırmadır ki bu da haramdır.
Yüzde doksanımız
Müslüman ama; İslamda böyle bir ticaret
yok!
Malı görerek alacaksın müşteriye de
göstererek satacaksın!

Çöpe dökülecek çürük
çarık sebzeleri poşete
doldurup ağzını da sıkı
sıkıya bağlayıp müşteriye vermek hangi dinde yazıyormuş? Ben
böyle alıyorum, böyle
satıyorum mantığı
yanlış! Sen de böyle
alma çürük malı müşteriye de satıp günahına girme kardeşim!
Parlak kaliteli ürünleri çürük mallara
maske yapıp satmak
nasıl dürüstlük oluyormuş? Kimse kimseyi
kandırmasın, müşteriyi
kandırdığını zanneden
zavallı kendini kandırılmıştır. Çünkü ticareti
ahlaki değildir.
İnternet satışlarında da bu tür hilebazlıklar fazlasıyla
yapılıyor. Ürünü görüp
teslim almadan parasını ödememek lazım.
Ayıplı mal satanları
müşteri şikayet edip

cezalandırabilmeli!
Kandırılan, dolandırılan müşterinin hakkı
korunmalı! Hani deriz
Ya: Burası dağ başımı?
Aynen öyle burası dağ
başımı, hani müşteri
daima haklıydı ? Devlet baba nerede; sorsun hesabını!
Böyle bir olayın
Milli ve vicdani açıdan
savunulacak bir tarafı
da yoktur! Vatandaşlık
haklarına da sığmaz.
Tüketiciyi koruma hakları gereği bu suçtur!.
Peygamber efendimizin:” Bizi aldatan bizden değildir” sözünü
biz nasıl anlıyoruz?
Adam bile bile
Müslüman kardeşini
kandırıyor ve ayıplı
malı satıp kazanç elde
etmeye çalışıyorsa bu
kazanç nasıl helal sayılacak ? Çoluk ve çocuğuna helal yedirdiğini nasıl söyleyebilecek

? Buna kim inanır!
Bu iş birilerinin keyfine bırakılamaz, bırakmamalıdır. Müşteriyi kandırıp aldatanlara
ceza kesmek yetmez,
o malı da alıp çöpe
dökmek, imha etmek
gerekir. Şu an
Piyasalara aşırı derecede pahalılık hakim.
Çünkü fiyat ve fatura
kontrolü yok! Herkes
tutturduğuna... Mal
toptancıda, stokçu da
daha pahalı! Hayat pahalılığını teşvik edenden, malların fiyatını
sürekli artıranlardan
hesap sorabildik mi?
Marketleri gezin sürekli etiket değiştiriyorlar,
hem de bazen günlük!
Deriz ki: piyasalarda ciddi bir başı
bozukluk var. Hem
fiyat konusunda hem
de ayıplı mal satışı
konusunda denetimler
yeterli değil!. Sözün

özü şu: Piyasalar hem
fiyat konusunda , hem
ayıplı mal konusunda
sürekli denetlenmeli verilen cezalar da
caydırıcı olmalı... (Bu
anlamda dürüst, namuslu, haysiyetli ve
müşteri memnuniyetli
çalışan tüccar kardeşlerimizi aynı kefede
değerlendirmek haksızlık olur ki, onları baş
tacı ederiz!)
Helal ye, helal kazan
evine de haram para
götürme! Çuluğuna
çocuğuna helal yedir, haram lokma ile
besleme! Malının da
kazancının da bereketi olsun. Peygamber
(s.a.v.) efendimiz buyuruyor: “Doğru sözlü,
dürüst ve güvenilir
tâcir, nebîler, sıddîklar
ve şehidlerle beraberdir." Başka söze gerek
var mı?

HES kodu uygulaması

yaygınlaşıyor

Sarıkaya Kaymakamlığı Koronavirüsle
mücadele kapsamında önlemlerini artırarak
HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulama
sistemine geçti. Yozgat Valiliği’nin aldığı HES
kodu sorulması kararının yürürlüğe girmesiyle
birlikte Sarıkaya Kaymakamlığı da bu kararı
uygulamaya başladı. Vatandaşlar artık HES
kodu ile Hükümet Konağı hizmet binasına
giriş yapabilecek. Valiliğin getirdiği yeni
uygulamayla vatandaşlar artık tüm kamu kurum
ve kuruluşlarına HES kodu ile giriş yapabilecek.
HES KODU NASIL ALINACAK?
HES kodu, ‘Hayat Eve Sığar’ mobil

uygulaması üzerinden ‘HES kodu işlemleri’
bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından
‘HES kodu oluştur’ butonuna tıklanacak
ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod
oluşturulacak. HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle
de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak
için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak
sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik
seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım
süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e
SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin
belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile
sınırlandırılacak. Eda DEMİREL
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Erkan ÇELİK & Neviz ÇAKIRER

Kolluk kuvvetlerimiz artık uyarmadan
ceza yazacak. Bunun affı yok.
Herkesin bu noktada daha hassas
davranması için bazı yaptırımların
uygulanması gerekiyor. Yine karantinada
olması gereken ancak dışarıda tespiti
yapılan pozitif vakalar yurtlarda karantina
altına alınacak. Yapılan masraflar da
karantinadaki vatandaşlardan tahsil
edilecek” ifadelerine yer verdi.
YATIRIMLARI BOL
Yozgat’ın yatırımlarının dikkat çekici
olduğunu dile getiren Vali Polat, “Hızlı
tren, hava limanı, adalet eğitim merkezi,
diyanet eğitim merkezi, cezaevi ve buna
benzer bir çok yatırım Yozgat’ın ilerleyen
süreçte daha da gelişmesine vesile
olacak. Bu anlamada yapılan yatırımları
önemli buluyoruz” şeklinde konuştu.
Eda DEMİREL
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ÇAMLIK GAZETESİ'NE ABONE OLMAK İÇİN
0354 217 02 66

Yozgat Valisi Ziya Polat, gazetemize
nezaket ziyaretinde bulundu. Yazıişleri
Müdürümüz Tarık Yılmaz’ın ev
sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Vali
Polat, covid19 tedbirleri hakkında bilgi
verdi. Vali Polat, covid19 testi pozitif
çıkan ve karantinada olması gerekenlerin
dışarıda tespit edilmesi halinde cezai
işlem uygulanacağını söyledi.
Maske takılması konusunda da çok
hassas davrandıklarını dile getiren Polat,
“Korona virüs tedbirleri kapsamında
Kamu kurumlarına girişlerde HES kodu
uygulamasını zorunlu hale getirdik. HES
uygulaması ile pozitif vakaların tespit
edilmesi daha da kolaylaştı.
Kurumlara girişlerde tespit edilen
vakarı direkt hastaneye gönderiyoruz.
Bunun dışında maske kullanımında esnek
davranılmıyor.
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YEREL GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
İLK ÇIKIŞ TARİHİ 03 MAYIS 2012

SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

SAYFA SEKRETERİ
Kadir GÖRGÜLÜ

MUHABİRLER

Murat KARATEKİN
(İnternet Editörü)
Eda DEMİREL
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Yozgat Çamlık Gazetesi Basın Konseyi üyesidir.
YÖNETİM
A. Nohutlu Mah. Yzb. Bahattin Çokdeğerli
Cad. Zafer İş Merkezi Kat:5 No: 9 YOZGAT
TEL: 0354 217 02 66 - 0505 610 5829
www.yozgatcamlik.com
camlikgazetesi@gmail.com

BASIM YERİ

Arslan Güneydoğu Gazetecilik,
Matbacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangaiz Mah. Sütçüimam Sok.
No: 33 Pursaklar/ANKARA
0312 419 20 03

Alış: 639,04
Satış: 652,07

DOLAR

Alış: 7,40
Satış: 7,55

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ

34/14
35/16
35/14
35/14

KAYTAN ECZANESİ
ECZANESİ
DAMLA
Erdoğan Akdağ Mah. Viyana
Cad. Gardan Life Sitesi
B Blok No:12

TEL: 212 05 02

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 8,69
Satış: 8,86

Çeyrek Altın

33/15

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:34 06:02 12:46 16:25 19:20 20:42

Fabrikalarımız olsun bacasından umut tüten…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Yozgatlı büyüsün
ama Yozgat da büyüsün.
* Nüfusu birkaç
yüzbinleri bulmasın
ama, insanının ekmek,
aş, gelecek kaygısı
olmasın.
* Toprağındaki
huzuru, betonlaşmış
şehirlerdeki asgari
hayatı değişmesin.

* ‘Göç’ kader, ‘hasret’ alın yazgısı olmaktan çıksın!
* Yozgatlı, bürokrasi ve siyaset arasında
sıkışıp kalmasın.
Yozgat büyüsün
ama Yozgatlı da büyüsün.,
* Bacalarından siyah dumanlar çıkan
fabrikaların gölgesinde
yaşam süren bir şehir
olmasın.
* Birkaç yüz bin
nüfuslu şehrin kaldırımları yürünmez
diyarı değil ürettiği ile
karnı doyan bir şehir
olsun.
* Müreffeh hayatı
betonların gölgesinde
değil Çamlığın yeşili, bol oksijenli yayla

havasında bulan bir
şehir olsun.
* Toprağını unutan
değil işlerken kazanan, kazanırken mutlu
olan bir şehir olsun.
Daha ne mi olsun?
* Fabrikaların gölgesinde kalan değil, o
fabrikalarda üreten bir
şehir…
* Üretirken mutlu
olan, mutluluğu yarınlarda bulan bir şehir…
OSB’LER VE
YOZGAT!
Yozgat Organize
Sanayi Bölgesi’nin
(OSB) geçmişi malumunuz.
Yozgat’a kazandıranlar, emek harcayanlar, gayret sarf
edenler var olsun.

Her hayırlı işte olduğu gibi maalesef
OSB’de de fırsatçılar
olsa da o gün temeli
atılan ve zamanla boş
kalan binalar dolmaya, makineler işlemeye başladı.
Dün bir OSB’yi nasıl
doldururuz diye düşünürken bu gün Boğazlıyan’da arsa tahsisi
yapıldı, şehir merkezinde 3’üncü OSB’nin
ihalesi yapıldı ve ilk
etapta 4 milyon TL
ödenek tahsis edildi.
Yozgat adına geleceğin; üreten, üretirken kalkınan, kalkınırken öz topraklarında
yarınlarını inşa eden
Yozgatlı profili ve hedefine giden yolun

gelişmeleri tüm bu
yaşananlar. İnşallah
yıl sonuna kadar Yüksek Hızlı Trenimizin
seferlere başlaması ile
ulaşacağımız yeri hayal dahi edemiyorum.
Yılların yorgunluğu
elbette ki yılgınlıklara
neden oldu.
Beklentiler, ihtiyaçlara yetişememe
Yozgat gibi yüzölçümü
büyük şehirlerin ihmal
edilmişliğinin bir anda
telafi edilmesine mani
oldu. Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay’ın göreve gelir gelmez memleketi Yozgat
adına ortaya koyduğu irade ve duruşu
bu anlamda oldukça
önemli ve manidar.

Son olarak Bozok
OSB’nin 23 Temmuz’da ihalesinin yapılmasını sağlarken 4
milyon liralık ödeneğin
de çıkartılmasına vesile oldu.
Daha önce de Boğazlıyan OSB’de yer
tahsisi yapılmıştı Sayın Oktay’ın girişimleri
ile.
Yozgat OSB’de doluluk oranı her geçen
gün artıyor.
Yozgat, devlet yatırımları almış ancak
özel yatırımlar noktasında uzun yıllar
kısır kalmış, yaşanan
ekonomik ve sosyal
eksiklikler yüzünden
mevcudu da kaybeden
bir il olmuş.

Yozgat Tedarik Zinciri Projesi çerçevesinde üretime, sanayiye
ve üreticiye önem
veren Sayın Oktay,
bölgesel kalkınmanın
da hamlesini atarak
ekonomide birleştirici
güç oldu.
Bozok OSB’nin
ihalesinin yapılması
akabinde 4 milyon
liralık ödeneğin tahsisi
noktasında gayretini
ve ortaya koyduğu
mesai büyük. Bu konu
üzerinde daha çok
konuşacağız, sözü
fazla uzatmadan şunu
söylemek istiyorum
Yozgat adına, yarınları
adına atılan adımlar
büyük, inşallah hayırlı
da olacaktır.

İHALESi
YAPILDI
Esnaftan
ÖDENEĞi TAMAM
OKTAY’IN TEDARİK ZİNCİRİ PROJESİ’NDE 3. OSB ATAĞI

esnafa destek
8 Ağustos tarihinde Yimpaş AVM
üst katında elektrik kontağından çıkan
yangın sonrasında kullanılamaz hale
gelen Loca Cafe işletmesini Kahveciler ve
Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşgun
ziyaret ederek yeniden faaliyete geçmesi
için yardım kampanyası başlattıklarını
söyledi.
Coşgun, “8 Ağustos tarihinde
arkadaşımızın işyeri elektrik
kontağından bir yangın çıkmıştı. O
günden itibaren sürekli arkadaşımızın
yanında ve takibindeyiz. Ama bugünkü
incelememizde baktık ki hiç bir şey
yapılamamış vaziyette. İşletme sahibi
ile görüştüğümüzde maddi gücünün
olmadığını ve hiçbir şey yapamadığını ve
işletmesini açamadığını söylüyor. Bizde
ona istinaden arkadaşımızla görüştük ve
incelemelerini yaptık. Neler yapılabileceği
konusunda bakalım istedik. Maddi yönden
baya bir hasarı var” ifadelerine yer verdi.
YAŞATMAMIZ LAZIM
Ahilik kültürünün Yozgat’ta yaşatılması
gerektiğini dile getiren Coşgun, “Esnaf
ahilik kültüründen gelen bir topluluktur.
Ahilik kültürünü Yozgat’ta yaşatmamız
lazım. Daha öncelerde bunun örnekleri
çoktu. Hep birlikte arkadaşımıza yardım
yaparak bütün esnaflarımız, STK’larımız,
Belediyemiz ve valiliğimizle bu işletmeyi
ayağa kaldırmamız lazım. Arkadaşımızın
evine ekmek götürmesi lazım. Onun
için neler yapabiliriz, ne yaparız onun
derdindeyiz” şeklinde konuştu.
KAMPANYA BAŞLATALIM
Esnafın dar günde birbirine destek
olması gerektiğine vurgu yapan Coşgun,
şunları kaydetti; “Ben diyorum ki artık
yardım kampanyası başlatalım. Yozgat hep
bir olarak bu arkadaşımızın işletmesini
aktif hale getirmek için elimizden ne
geliyorsa yapmayı planlıyoruz. İlk
olarak oda üyemiz olarak biz yardım
yapmak için bir şeyler planladık. Bundan
sonrasında da bütün esnaflarımızı,
STK’larımızı arkadaşımıza yardıma davet
ediyoruz. Hep birlikte bu işletmeyi ayağa
kaldıralım. Arkadaşımızda artık evine
ekmek götürsün. Burada çalışan kişilerde
ekmeğini kazansın diyoruz. Ben işletme
yandığından itibaren buradaydım. Gelen
yetkililerle de görüştüm. İlk başta herkes
yardım yapacağını, destek olacağını
söyledi. Ama maalesef ki çok çabuk
unutuyoruz. Şuana kadar arkadaşımıza
hiç kimseden bir kuruş yardım gelmemiş.
Ne belediyemizden ne valiliğimizden
hiçbir yardım yok. Esnaf topluluğu olarak
bizlerde aslında elimizi taşın altına
koymamız lazım. Bizlerden de hiçbir
esnafımızdan da yardım gelmemiş.
Bugünden sonra bir olalım diyoruz. Ahilik
kültürünü yaşatalım diyoruz. İnşallah
söz vermiş olan STK’lar, Belediyemiz,
Valiliğimiz olsun bugünden itibaren hep
birlikte el ele verip burayı kaldıralım
istiyoruz.” Murat KARATEKİN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın teşvik ve destekleriyle yerel üretimin canlandırılması
ve fabrikaların tedarik ağında karşılaştığı sorunları gidermek amacıyla yürütülen "Yozgat
Tedarik Zinciri Projesi" ile Yozgat OSB'de yüzde 90'ı aşan doluluk oranına ulaşıldı.

Bu gelişmelerin ışığında kısa bir süre önce
Boğazlıyan OSB’nin yer tahsisi gerçekleşirken
“Yozgat Bozok OSB” için Başkan Yardımcısı
Oktay’ın girişimleri neticesinde 4 milyon
ödenek çıkartıldı.
Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi’nde planlanan
“Organize Sanayi Bölgesi’nin” ardından
ikinci müjdede de Bozok OSB için geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın
“Yerelden kalkınma” hamlesinin çok nemli bir
adımı daha gerçekleşiyor.
Oktay’ın yakın takibinde devam eden
projenin ihalesi 23 Temmuz’da gerçekleşirken
4 milyon ödeneğin de tahsis edilmesi süreci
hızlandıracak.
İHALESİ YAPILDI BİR AY
SONRA ÖDENEĞİ ÇIKARILDI
Başkan Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay’ın
Yozgat için hayata geçirdiği Tedarik Zinciri
Projesi’nin çok önemli adımlarını oluşturan
Organize Sanayi Bölgelerinde peş peşe somut
adımların atılması kamuoyunda da heyecanla
karşılandı.
23 Temmuz’da Bozok OSB’nin ihalesi
yapılırken Oktay’ın ilgili bakanlıklar nazarında
bizzat yürüttüğü çalışmalar neticesinde 4 milyon
TL ödenek tahsis edildi.
YOZGAT VE BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ
Kısa bir süre önce Yozgat’ta önemli
yatırımların törenini gerçekleştiren
Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat
Oktay, Boğazlıyan OSB ile birlikte bölgesel

kalkınmaya lokomotif olacak Bozok OSB ile ilgili
Ramazan Bayramı öncesi müjde niteliği taşıyan
açıklamalarda bulunmuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın
fikir babası olduğu “Yozgat Tedarik Zinciri
Projesi” meyvelerini vermeye başladı.
Yerel üretimi canlandırmak ve fabrikaların
tedarik ağında karşılaştıkları sorunları
gidermek, böylelikle de bölgesel kalkınmayı
şahlandırmak hedefiyle göreve gelir gelmez
önemli projelerin temelini atan Oktay’ın teşvik
ve desteğiyle başlatılan proje Yozgat OSB’nin
yüzde 40 olan doluluk oranının yüzde 90’lara
çıkmasında büyük rol oynadı.
Boğazlıyan OSB ve Bozok OSB bu hedefin
çok önemli lokomotif gücü olacak.
Yozgat-Alaca-Sorgun Yol Kavşağı Mevkiinde
yer alan Bozok Organize Sanayi Bölgesi, yapımı
devam eden Yozgat Havalimanı'na 2,5, hızlı tren
hattına 7, il merkezine ise 10 kilometre uzaklıkta
kurulacak. OSB'nin kurulacağı nokta aynı
zamand a Çorum-Kayseri ve Ankara-YozgatSivas E-88 kara yollarının kesişim noktasında
yer alıyor.
Yer seçimi ve sınırlarının belirlenmesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılan ve 123
hektarlık alana sahip olacak projenin altyapı
ihalesi 23 Temmuz'da gerçekleştirildi.
Hemen ardından 4 milyon TL ödeneğin
çıkarılması Yozgat’ın ekonomik kalkınmışlığına
katkı sağlayacak çok büyük bir adımın da
atılmasını sağladı.

BAKANLIĞA GÖNDERİLDİ
Öte yandan Boğazlıyan Organize Sanayi
Bölgesi Boğazlıyan Organize Sanayi Bölgesi
müteşebbis heyeti, yönetim kurulu ile
kuruluş protokolü Yozgat Valisi Ziya Polat’ın
makamında imzalandı ve Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’na gönderildi.
Boğazlıyan Organize Sanayi Bölgesi’nin
hayata geçmesi için büyük efor sarf eden
Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar
da “Özellikle ilçemiz ekonomisinin can
damarı olacak, üretim ve istihdam olağanına
katkı sağlayacak, Boğazlıyan Organize
Sanayi Bölgesi hızlı ve başarılı bir şekilde
hayata geçiyor. Boğazlıyan için çalışmaya,
Boğazlıyan’a değer katmaya devam edeceğiz”
ifadelerine yer verdi.
Tarık YILMAZ
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Yozgat’a Turist Gitmiyormuş

KIRILMAZ KALEM
HAKAN KIRAL
Geçenlerde Çamlık’ta şöyle bir haber

vardı; “ Yozgat’a turist gelmiyor”. Haber
de imzası olan Murat
Karatekin kardeşimizdi… Birkaç kişiden de
görüş almış. Sorusu
şu “Yozgat’a turist neden gelmiyor?” Dünya
tarihi araştırmasına
55 yılını vermiş bir
kişi olarak, Yozgat’ın
bulunduğu yörede, 28
imparatorluk, 200’ün
üzerinde devlet ya-

şamış. Bu devletlerin
bıraktığı hazine yer
altında ve kazılmayı
bekliyor…
Arkeologlardan
önce defineciler epey
bir kazı yapmışlar ve
neler bulduklarından
da habersiziz! Sorgun-Şahmurat’lı köyünün milat öncesi
adı “Pitara’dır”. Med
imparatorluğu’na
başkentlik yapmıştır,

Uzaktan
eğitim
anlatıldı
Bozok Üniversitesi Uzaktan Öğretim Araştırma ve
Uygulama Merkezi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı uzaktan
öğretim çalışmalarına ilişkin bilgilendirme toplantısı yaptı.
Sosyal mesafe kuralları uygulanarak Bozok Üniversitesi
Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen toplantıya; Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ,
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Şenol
Akın, Prof. Dr. Yücel Güney, UZEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi
Can Meşe, üniversite enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokullarında görev yapan dekan, dekan yardımcıları,
enstitü ve yüksekokul müdürleri, müdür yardımcıları ve
bölüm başkanları katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Bozok Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ yaşadığımız pandemi
döneminin en büyük kazanımlarından birisinin Üniversite
olarak Uzaktan Eğitim konusunda çok ciddi mesafe almaları
olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
“Özellikle yeni eğitim-öğretim yılının online olarak
başlayacak olması nedeniyle yaz okulunda uyguladığımız
online platformlar üzerinden kazandığımız deneyimlerin
neticesi olarak BOYSİS uygulamasıyla yeni bir aşama
kaydettik. Bu sistemin eksileri, artıları, kazanımları ve çalışma
prensiplerine ilişkin hem bilgilendirme hem geri dönüşleri
almak amacıyla bu toplantıyı düzenlendik.
Pandemi süreci ile birlikte 23 Mart 2020 tarihinden
itibaren uzaktan eğitimde var olan teknik alt yapımızla
hemen çevrimiçi eğitime geçtik. Bu tarihten sonra uzaktan
eğitim ile ilgili gerçekten büyük bir mesafe aldık. Yaz okulu
bunun en önemli göstergesi oldu. Bizim temel argümanımız,
online eğitim sürecinde bir şekilde bu süreçte mağdur olan
öğrencilerimiz varsa onları mağdur etmeyelim. Bu vesile ile
yaz okulunu açtık, kendi öğrencilerimiz ve dışardan katılan
öğrenciler olmak üzere yaklaşık 2900 öğrenci yaz okuluna
katıldı.
Bu minvalde, ben hepinize teşekkür etmek istiyorum.
UZEM ile ilgili başlangıçta amatör bir ruhla işe başlayarak,
kararlılıkla, başından bu yana bıkmadan usanmadan Anadolu
Üniversitesi’nden aramıza katılan değerli Rektör Yardımcımız
Prof. Dr. Yücel Güney hocamızın da kıymetli katkıları ile
gerçekten profesyonel bir aşamaya geldik. Bu çerçevede
sürekli yenilik ve iyileştirmelerle alt yapımızı güncel tuttuk.
UZEM’e diğer birimlerden öğretim görevlisi arkadaşları
görevlendirdik ve önümüzdeki günlerde yeni öğretim
görevlisi arkadaşları da katarak ekibimizi genişleteceğiz.
UZEM bundan sonra bizim olmazsa olmazımız. Bu çerçevede
Prof. Dr. Yücel Güney hocamızın başkanlığında UZEM’i
güçlendirmek istiyoruz. Diğer üniversitelerle bu anlamda
kendimizi kıyaslamıyoruz ama şu an Üniversite olarak çok
ileri düzeydeyiz. Bundan dolayı başta Prof. Dr. Yücel Güney
hocama, UZEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Can Meşe’ye, Bilgi
İşlem Daire Başkanı Hüseyin Harmancı’ya, bu işin mutfağında
çalışan bütün arkadaşlarıma ve geri bildirimlerle bize katkıda
bulunan ve ders veren arkadaşlarıma sizin nezdinde teşekkür
ediyorum. Çünkü uzaktan eğitimde yüz yüze eğitimden daha
çok yoruldunuz ama çok ciddi bir mesafe kaydettik.
UZEM de dâhil olmak üzere Yozgat Bozok Üniversitesi
her alanda başarı hikayesi yazmak, marka üniversite olmak
yolunda bu işin gereklerini yerine getirmektedir. Kararlılıkla,
Başarıya iddiamızın temel dayanağı siz değerli idareci
arkadaşlarımız ve akademisyenlerimizdir. Ben tekrar sizlere
teşekkür etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı. UZEM
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Can Meşe ise konuşmasında,
“Pandemi döneminde uzaktan eğitime geçildiğinde bir
taraftan Google Classroom’ı kullanırken diğer taraftan da
kendi sistemimizi yapmaya başladık. Bu süreçte Sayın
Rektörümüzün katkıları ile ekibimizi genişlettik. Teknik
alt yapımızı iyileştirerek yoğun bir mesai ile sizlere ve
öğrencilerimize daha iyi bir hizmet vermek için çalıştık.”
dedi. Bozok Öğrenme Yönetim Sistemi dediğimiz bir yapı
oluşturmaya çalıştıklarını, BOYSİS olarak adlandırdığımız
sistemde OBS, Moodle ve BigBlueButton platformlarını bir
araya getirdiklerini belirten UZEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi
Meşe konuşmasının devamında Bozok Öğrenme Yönetim
Sistemi’nin (BOYSİS) kullanımı, eğiticilerin eğitimi, ilgili
destek sayfaları, veri girişleri, uzaktan eğitim usul ve esasları,
mobil uygulama, verimli kullanım ve etkinlikler konularında
bilgi verdi. UZEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meşe, toplantı
sonunda gelen soruları cevaplandırdı.
Eda DEMİREL

Lidyalılar yıkmış, onları da Persler ortadan
kaldırmıştır. Persleri
de Büyük İskender
yıkmıştır.
Annesi İranlı olan
Büyük İskender neredeyse Pers imparatorluğunu tarih sahnesinin dışına itmiştir.
Hitit dönemi, Firig,
Asur, Akat, Emeviler, Sasaniler (İran),
Roma imparatorluk-

ları Anadolu (Yozgat)
Topraklarında bulunmuşlardır. Yozgat aslında paha biçilemez
bir tarihin üstünde
oturmaktadır amma
velakin gelde anlat..!
Hangi Yozgat’lı bir
grup ilgili yerlere
başvurarak “Yozgat
ve ilçelerin de, köylerinde araştırmalar yapılsın, Yozgat bir açık
hava müzesi hüviye-

tindedir” demişlerdir?Sen değerlerine sahip
çıkmazsan elin oğlu
gelir, gününü doldurur ve gider… Turistin
gelmesi için otel vs
yatırımlar gerekir.
Sosyal aktivelerin
olması zorunludur.
Turist, Medler’ in başkentini görmeye gelse
Şahmuratlı da köy
evlerinde mi ağırlanacaktır? Yemek so-

rununu nasıl halledecektir. Soru soru soru
… Bu soruların cevabı
aslında çok kısadır.
“Bundan kolay ne
var”! Turist Çorum,Nevşehir bölgesine
akın akın gidiyor. Yozgat bakıyor. Yozgat’ın
turizimde birinci ligde
olması için ihmallerin
ortadan kalkması gerekir, bu da el birliği
ile gerçekleşir…

Yozgat Valisi Ziya Polat uyardı!
Yozgat Valisi Ziya Polat sosyal
medya hesabından, covid19
pozitif çıkıp karantina kurallarına
uymayanların yaptırımlarla
karşılaşacağını ifade etti. Yaşanan
salgın döneminde özellikle üç
kurala uyulması gerektiğini sık
sık dile getiren Vali Polat, maske,
mesafe, hijyen kurallarını da
hatırlattı. Sosyal medya hesabından
yaptığı paylaşımda karantina
kurallarına uymayanları uyaran Vali
Polat, “İlimizde, Kovid pozitif olup
karantina kurallarını ihlal ederek
evlerinden ayrılan vatandaşlarımızı
Valiliğimizce belirlenen yurtlarda
karantina sürelerinin tamamlanmasını
sağlayacağız. Yapılan masraflarda
kendilerinden tahsil edilecektir”
ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL

Tır traktöre
çarptı: 1 ölü
1 yaralı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde tırın
traktöre çarpması sonucu meydana gelen
kazada 1 kişi öldü, bir kişi de yaralandı.
Kaza Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi
Oluközü beldesi D-200 Karayolu mevkiinde
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre
S.D. (50) yönetimindeki 19 LL 610 plakalı
tır, önünde seyreden M.K.’nın kullandığı

traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen
traktörde bulunan Bahtiyar Ünlü (56) olay
yerinde hayatını kaybederken Leman Kara
ise (45) ağır yaralandı. Yaralı Leman Kara,
olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri
tarafından Akdağmadeni Devlet Hastanesine
kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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“Sizden kim ki
bir mümine
zulmederse”

HÜSEYİN
KOÇ
Dinimizde kul
hakkı pek mühimdir.
Müslüman olsun, kâfir
olsun, hiçbir insanın
malına, canına ve
namusuna dokunmak
caiz değildir.
Büyük İslâm âlimi
Hüseyin Hilmi Işık
“kuddîse sirrûh” buyurdu ki:
“Kul hakkı, en
büyük haktır, büyük
mesuliyettir, altından kalkılması zor bir
yüktür. Niçin? Çünkü
Allah affetmiyor. Onun
tövbesi de yok, önce
helâlleşecek, sonra
tövbe edecek. Kul
hakkından, peygamberler bile titremişlerdir. Sırat köprüsünde
peygamberlere bile
korku gelecek efendim, o kadar mühim...”
Eshâb-ı kirâmdan
birinin, Resûlullaha
arz edeceği bir meselesi vardı. O sıralar,
İslâmiyeti yaymak
için savaşlar devam
ettiği için Peygamber
Efendimiz, gündüzleri
cephede bulunuyor,
sadece geceleri şehre
gelebiliyordu... Bu
kimse meselesini arz
etmek için Resûlullahın yolunu gözlüyordu.
Peygamber Efendimizin, şehirden çıkması bir sabah biraz
gecikti.
Bunu fırsat bilen
Eshâb, Peygamber
Efendimiz atı ile giderken karşısına çıkıp,
hayvanın yularını tuttu
ve;
-Yâ Resûlallah, bir
meseleyi arz etmek
istiyorum, dedi.
Peygamber Efendimiz acele olarak harp
meydanına gitmesi
lâzım olduğu için,
sonra arz etmesini
bildirdiyse de o kimse

ısrar etti. Resûlullah
Efendimiz, hayvanı
ileri sürdü. Bu esnada
kamçısı, suâli olan
kimseye isabet etti.
Peygamber Efendimiz, harp sahasına
gitmeden önce mescide gidip namazını
edâ etti. Namazdan
sonra Eshâbına dönüp;
-Biraz önce kamçımın isabet ettiği şahıs
nerede? Burada ise
lütfen ayağa kalksın,
buyurdu.
O kimse ayağa
kalktı. Resûlullah
yanına gelmesini emir
buyurdu. O ise gitmekten çekindi. Resûlullah ısrar edince,
mecburen Resûlullahın
yanına gidip oturdu.
Peygamber Efendimiz, kamçısını bu
kimseye uzattı ve;
-Al bununla sen de
bana vur, dedi.
O kimse;
-Allahın Resûlüne
kamçı vurmaktan Allaha sığınırım, dedi.
Peygamber Efendimiz yine ısrar etti. O
kimse yine aynı cevabı verdi. Resûlullah,
defalarca vurmasını
isteyip, o kimse de
vurmayınca;
-Öyleyse hakkını
helâl et, buyurdu.
O zat;
-Anam babam
sana feda olsun yâ
Resûlallah, hakkımı
helâl ettim, dedi...
Daha sonra, Peygamber Efendimiz
orada bulunanlara
dönüp buyurdu ki:
-Ey insanlar! Allahtan korkunuz! Sizden
kim ki bir mümine
zulmederse kıyâmet
günü Allah onun hakkını ondan mutlaka
alır.
Şurası muhakkak
ki, kıyâmet günü mazlumlar, kurtulanların
ta kendileridir.
Süfyân-ı Sevrî hazretleri buyurdu ki:
“Kul hakkı ile alâkalı tek günâhla Allahın huzûruna gitmektense Allah hakkı ile
alâkalı yetmiş günâhla
gitmek daha iyidir.”

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

Atakan
Erciyas'ın
acı günü

Sağlık-Sen Yozgat Şube
Başkanı Atakan Erciyas’ın
baldızı vefat etti.
AK Parti Merkez İlçe
Başkanı Kürşat Kılıç, sosyal
medya hesabından yaptığı
açıklamada Sağlık-Sen İl
Başkanı Atakan Erciyas'ın eşi
Kezban Erciyas’ın ablası Latife

Hanım'ın vefat ettiğini duyurdu.
Kılıç; “Merhumeye Allah'tan
rahmet kederli ailesine
başsağlığı dilerim” dedi.
Biz de Yozgat Çamlık Medya
olarak merhuma Allah’tan
rahmet, kederli ailesi ve
yakınlarına başsağlığı
diliyoruz. Tarık YILMAZ
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BASSAGLIGI
Şefaatli İlçesinin tanınmış esnaflarından, AK Parti
kurucu İlçe başkanı Şaban Yıldız'ın
vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim.
Merhuma Allah'tan Rahmet, Kederli ailesine
ve sevenlerine sabırlar dilerim.

Zafer ÖZIŞIK

GİMAT MAĞAZALAR ZİNCİRİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

AK Parti'nin Acı Günü
Şefaatli İlçesinin tanınmış
esnaflarından, AK Parti kurucu
ilçe başkanı Şaban Yıldız vefat
etti. Aynı zamanda emekli
öğretmen olan Şaban Yıldız’ın
vefatı ailesini ve ilçe halkını
olduğu kadar kuruluşunda
emeği bulunan AK Parti
camiasında büyük üzüntüye
neden oldu.
Yıldız, 1990'lı yıllarda
Milliyetçi Hareket Partisi
İlçe Başkanlığı görevinde de
bulundu. AK Parti kurucu ilçe
başkanı olan merhum Şaban
Yıldız, Şefaatli'nin siyasetçisi
misyonuna sahip bir isimdi.
Yozgat Çamlık Medya
olarak merhuma Allah’tan
rahmet, kederli ailesi ve

yakınlarına başsağlığı
diliyoruz.
AK Parti Şefaatli İlçe
Başkanı Ömer Sarı, bir
başsağlığı mesajı yayınladı.
Sarı, üzüntüsünü şu sözlerle
dile getirdi: “Şefaatli
Esnaflarımızdan, Emekli
Öğretmen AK Parti Şefaatli
Kurucu İlçe Başkanımız
Şaban Yıldız abimizin vefat
haberini üzüntüyle öğrenmiş
bulunmaktayım.
Ebediyete intikal eden
Şaban Yıldız abimize Allah’tan
rahmet kederli ailesine ve
yakınlarına başsağlığı ve
sabr-ı cemiller diliyorum.
Mekânı cennet olsun.”
Tarık YILMAZ

KILIÇLAR PiDE
UNLU MAMÜLLERİ

Bahçeşehir Mahallesi
İl Emniyet Müdürlüğü karşısı
Ahsen Düğün Salonu altı

YEŞİLOĞLU İNŞAAT

iLETiŞiM
İŞ: 0354 333 44 45
CEP: 0543 869 27 96

NİZAM YEŞİLOĞLU - EMRE YEŞİLOĞLU

0532 164 66 97
Agahefendi Mahallesi Sanayi Caddesi
2724 Sokak No: 2/5
SORGUN/YOZGAT

1982’den beri
Hilmi ÇAVUŞOĞLU
LİSE CADDESİ NO:38/G YOZGAT TEL: 0354 212 49 09
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Belediye öğrenciler için çalışıyor
Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi
Yenipazar Belde Belediyesi
okulları yeni eğitim öğretim yılı
için hazırlıyor. Yenipazar Ortaokulu
bahçe düzenleme çalışmalarına
devam ediyor. Yenipazar Belediye
Başkanı Menderes Baran yaptığı
açıklamada; “Eğitimin gelişmesi için
var gücümüzle Yenipazar Belediyesi
olarak çalışmaya devam edeceğiz.

Yenipazar ortaokulumuzun kilit parke
ve bahçe düzenlemesi bize nasip oldu.
Yenipazar'ımızın ortaokulunu pandemi
(Covid-19) döneminde çocuklarımız
için hazırlıyoruz. Okul bahçesini kilit
parke taş yaparak çocuklarımızın
temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim
almaları için Yenipazar Belediyesi
olarak üzerimize düşeni yapmaya
devam ediyoruz. Tarık YILMAZ

MMF OG HATTININ GALERİ İÇERİSİNE ALINMASI VE BŞBK TELEFON-FİBER ALTYAPI İŞİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
MMF OG Hattının Galeri İçerisine Alınması ve BŞBK Telefon-Fiber Altyapı İşi yapım işi 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası: 2020/472607
1-İdarenin
a) Adresi: Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km. 66200 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası: 3542421070 - 3542421068
c) Elektronik Posta Adresi: yapi.isleri@bozok.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: Bilal Şahin Batı yerleşkesi içerisinde bulunan MMF OG Hattının galeri
içerisine alınması ve yerleşke zayıf akım altyapı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin Batı Yerleşkesi
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlük, Yapı İşleri Daire Başkanlığı 1. kat
b) Tarihi ve saati: 22.09.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
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 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.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir

NEViM PERDE
SERKAN GÖĞÜŞ

yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
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. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin
% 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Benzer iş tanımı (Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği olan D-2 Grubu İşler Enerji İletim
Yeraltı Kablo İşleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Elektronik Mühendisi veya Elektrik Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlük, Yapı İşleri Daire
Başkanlığı 1. kat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı
için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 65 (AtmışBeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
										
(İ-42)

KÖYLÜ PAZARI
İRFANOĞULLARI TİCARET

CP YEM BAYİİ, UN-YEM-KEPEK-KÜSPE ÇEŞİTLERİ,
İTHAL KÖMÜR (ATAKAŞ), BÜYÜK-KÜÇÜK BAŞ KURBANLIK,
ZAHİRE ALIM-SATIMI

0552 948 66 66
Taşköprü Mahallesi Hamamcıoğlu
Sokak No: 18 Merkez/YOZGAT

Mücahit İrfan Çelik
0535 201 68 24

Hacı İhsan ÇELİK
0532 598 60 65

Köseoğlu Mahallesi Dostlar Apartmanı
No: 13 Tel: 0354 217 13 44 YOZGAT
haci_ihsan66@hotmail.com

Güneydoğu’nun Yıldızı..
Ayrıcalık Anlatılmaz yaşanır

444 21 21
www.stardiyarbakir.com.tr

Her gün saat 12:00’de seferlerimiz başlamıştır

ÇAĞRI MERKEZİ
0462 325 22 83

YOZGAT TELEFON
0354 212 00 71

PERSONEL iLANI
“Güzellik Merkezimiz de çalışmak üzere
cilt bakım uzmanı aranmaktadır”

İletişim
Telefon: 0532 420 97 17
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FİYATI: 1.00 TL

Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

facebook.com/Yozgatcamlikcom youtube.com/YozgatCamlikTV

twitter.com/CamlikGazetesi

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse:

'BiRLiKTE ATLATACAĞIZ'
Çin’in Wuhan kentinde başlayıp ülkemizi de etkisi altına alan covid19 salgını ile
mücadele kapsamında Yozgat Belediyesi de tedbirlerini artırmaya devam ediyor.
Çin’in Wuhan kentinde başlayıp ülkemizi
de etkisi altına alan covid19 salgını ile
mücadele kapsamında Yozgat Belediyesi de
tedbirlerini artırmaya devam ediyor. Yozgat
Belediye Başkanı Celal Köse, artan korona
virüs vakalarına karşı belediye olarak tedbirleri
alarm seviyesine getirdiklerini söyledi. Köse,
salgından korunmak için topyekun tedbir
alınması gerektiğini belirtti. Devlet nezdinde
tüm önlemlerin sıkı bir şekilde uygulanmaya
çalışıldığını dile getiren Köse, vatandaşların da
kendilerini korumaları gerektiğini kaydetti.
ANINDA İLAÇLAMA
Salgının ülkemizde görünmesinin ardından
gerekli tüm önlemleri aldıklarını anımsatan
Başkan Köse, “Virüs salgınının ülkemizde
görülmesinden itibaren alınması gereken tüm
önlemleri Yozgat Belediyesi olarak fazlasıyla
aldık. Son günlerde şehrimizde artan vaka
sayıları hepimizi endişelendirmektedir. Bu

yüzden tedbirlerimizi alarm seviyesine çıkardık.
Vaka çıkan apartmanları ve bölgeleri Veteriner
İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz anında
ilaçlayarak halk sağlığı için dezenfekte ediyor.
Aynı şekilde Temizlik İşleri Müdürlüğümüze
bağlı ekiplerimiz aralıksız her gece temas oranı
yoğun olan bölgeleri ilaçlı sularla yıkayarak
temizliyor. Zabıta ekiplerimiz toplu taşıma
araçlarını ve işletmelerimizi ziyaret ederek
sosyal mesafe ve maske denetlemelerini
aralıksız sürdürüyor ve herhangi bir esnekliğe
müsaade etmiyor” şeklinde konuştu.
ASIL SORUMLULUK VATANDAŞTA
Başkan Köse, salgınla mücadele
asıl sorumluluğun vatandaşta olduğunu
belirterek,“Hemşehrilerimizin dezenfektanlara
ulaşımının kolay olması için şehrimizin muhtelif
noktalarına yerleştirdiğimiz dezenfekte
noktası uygulamamız devam ediyor. Yozgatlı
kardeşlerimizin dışarda herhangi bir temasta

bulunduktan sonra en yakın dezenfekte
noktasının yanına giderek ellerini dezenfekte
etmeleri önemli bir önlemdir. Biz belediye
olarak elimizden geleni yapıyoruz. Asıl
sorumluluk hemşehrilerimizdedir. Benim
genç kardeşlerimizden özellikle bir ricam var.
Genç kardeşlerimiz, vücut bağışıklıklarının
sağlamlığına güvenip bir takım tedbirleri
gevşetebiliyorlar. Ancak evlerinde bulunan
büyüklerinin, kronik rahatsızlığı olan
akrabalarının ve risk grubunda bulunan
yakınlarının bu virüsten etkilenmelerini
istemiyorlarsa daha dikkatli olmaları gerekiyor.
Lütfen temizlik, maske ve mesafe kurallarına
riayet etsinler. Şu anda hastanelerde ve
evlerinde koronavirüs tedavisi gören
hemşehrilerimize Yüce Rabbim’den şifalar
diliyorum. Tedbir her şeydir. Bir kişi çok kişiyi
etkiler” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

Sarıkaya'da
çiçekler açtı

Sarıkaya
Belediye
Başkanı Ömer
Açıkel göreve
geldiği ilk
günden itibaren
yeniliklere
açık olarak
Sarıkaya’da
hep ilkleri
gerçekleştirdi. Başkan Açıkel hizmet
yaparken hem ilçe halkının yaşam
kalitesine yönelik hem de şehrin
görünümüne yönelik çalışmalar yapıyor.
Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel
Sarıkaya’nın görünümünü değiştirmek
halkın yaşam standardını artırmak için
kalıcı ve estetik hizmetler yapmaya devam
ediyor. Roma hamamı nedeniyle turizm
şehri olma yolunda ilerleyen Sarıkaya’da
Açıkel’in yaptığı hizmetlerde ve projelerde
estetiğe önem vermesi hem farkındalık
oluşturuyor, hem de diğer belediyelere
de örnek oluyor. Geçtiğimiz günlerde
Sarıkaya Belediyesi tarafından Baran
caddesine yapılan kamelya ve çiçeklik
özellikle gece ışıklandırması ile şehre
güzel bir görünüm sağladı. Vatandaşlar
tarafından çok beğenilen kamelya sosyal
medyada da paylaşım rekoru kırdı.
Tarık YILMAZ

EFE PEYZAJ

Hayal ettiğinizden daha fazlası

Efe Peyzaj
+Çevre Düzenlemesi +Sertifikalı Fidan Temini
+Meyve Bahçesi Kurulumu +Otomatik Sulama Sistemleri
+Damla Sulama Sistemleri +Budama İlaçlama Çalışmaları
+Bahçe Bakım İşlemleri
+Yazlık ve Kışlık Mezar Bakım Hizmetleri
+Site - Villa Peyzaj Düzenlemeleri
+Fabrika Sahaları Peyzaj Düzenlemeleri
+PROFESYONEL EKİPLE YAPILIR

Mustafa ATEŞ
0542 526 15 19
efe_peyzaj@hotmail.com
efepeyzaj66

