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Yozgat'tan dünyaya açılan bir başarı hikayesi..

YOZGAT’TAN AVRUPA’YA

DOKUNACAKLAR
Yozgat’tan Avrupa’ya dokunacaklar
Sorgun’da başlayıp Türkiye’ye yayılan
gelinen son noktada ise dünyaya
açılma hedefinde olan bir başşarı
hikayesi. Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde
kurulan ve halen genel merkezi
Sorgun’da bulunan Kamar Gıda, 2021
yılında tüm Avrupa’ya dokunabilen bir
firma olma hedefinde.
2002 yılında Yozgat’ta kurulan firma,
yaklaşık 4 yıldır da ‘windex’ markası ile
kendi ürünlerini üretiyor.

Kayhan, Çamlık'a anlattı
Kamar Gıda Genel Müdürü Orhan Kayhan, başarı hikayelerini
Çamlık Gazetesi'ne anlattı. Ticarete başlamadan önce
avukatlık yaptığını hatırlatan Kayhan, “1 Nisan 2002 yılında
ilk faturamızı Yozgat’ta kestik. Tarif ederken ben diyorum ki
şaka gibi başladık ticarete. Ticaret hayatına başlamadan önce
Ankara Barosunda avukatlık yapıyordum. Hala resmiyette
devam ediyor. 2002 yılında Yozgat’ta ticari hayata başladık.
Orada belli aşamalardan sonra 2012 yılında da Ankara’da
başladı. 2012’de kurumsal markalarla çalışmanın avantajı ile
ticari kapasitemizi büyüttük” dedi. >>>3'TE

Özışık: Yazık Yozgat'a
Geçtiğimiz günlerde
Ak Parti Eski Gençlik
Kolları Başkanı Çelebi
Altuntaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden
İsmet İnönü’nün ismini
kullanarak yaptığı paylaşımı tepkilere neden
oldu.
İyi Parti Yozgat İl
Başkanı Metin Özışık,
Altuntaş’ı kınayarak
"Yozgat'ı alay konusu
yaptığı için Yozgat'ın
imajını yerle bir ettiği
için Yozgatlılık hakkımı haram ediyorum”
ifadelerini kullandı.
>>> 2. SAYFADA

'Adım Erik' okuyucuyla buluştu
Yozgatlı Eğitimci
yazar Mehmet
Karaaslan’ın yeni kitabı
“Adım Erik” çıktı.
Karaaslan, Yozgat
Sürmeli Folklor Kültür
ve sanat Derneği
binasında yeni kitabının
tanıtımını yaptı.
Kitap tanıtım
toplantısında açıklama
yapan Mehmet
Karaaslan, Yozgatlı
ve Yozgat kültürüne
sevdalı kişiler olduğunu
söyledi.
>>> 2. SAYFADA

Yozgat'ta ikinci elde 408, sıfır konutlarda ise 250 satış gerçekleşti

Yozgat’ta 2020 Ağustos'a kadar 658 konut satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri bölge müdürlüğünden alınan bilgilere göre
Yozgat’ta 2020 Ağustos ayında 658 konut satıldı.>>> 6.SAYFADA

"Öncülük edecek"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay
Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine gelen Volak Bozkır’a başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay
yaptığı açıklamada; “BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini devralarak ülkemizi gururlandıran Büyükelçi Volkan
Bozkır'a başarılar diliyorum.
Engin bilgi, birikim ve tecrübesiyle küresel sorunlara
kalıcı ve vicdanlı çözümler getirilmesine öncülük edeceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL

İhale aşaması sürüyor

Gençlik ve Spor
Bakanlığı tarafından
Yozgat’a yapılacak
olan yeni stadyumun
ihale aşaması sürü-

yor. Proje çalışması
tamamlanan stadyumun en kısa sürede
ihaleye çıkması
bekleniyor. 42 milyon

liraya mal olacak olan
yeni stadyum 15 bin
kişi arasında kapasiteli olacak.
>>>8.Sayfada

"Koşullar her geçen gün değişiyor"
Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu 41 yaşındaki Emniyet
Caddesinde esnaflık yapan Bahar Giyim Sahibi Mehmet Bakır
oldu. >>>6'DA
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Büyük Camii Çevresi Düzenlemesi?

AHMET
SARGIN
Büyük Cami çevresi düzenlemesi Yusuf
Başer beyin başkanlık
döneminde yapılmıştı.
İyi veya kötü ama ciddi bir masraf yapılarak
planlama gerçekleştirildi.
Ardından Kazım
Başkan geldi bu düzenlemeyi değiştirmek
için dükkanları erken
yıktı onlarca esnafı
mağdur etti.
Çevredeki bina ve

dükkanların yıkılması uzunca bir zaman
aldı. Hatta bazı bina ve
dükkanlar halen yıkılamadı.
Sanırım görüşmeleri
sonuçlanmayan binalar
var. Kamulaştırmak
için çaba sarfediliyor!
O kadar esnafı mağdur
ettiğimiz yanımıza kar
kaldı.
Şu an Büyük Camii
çevresi mezbeleliğe
dönüştü. Yeniden düzenleme yapmak için
çaba sarfediyoruz.
Büyük Camii çevresini düzenleme plan
ve projesinin tamamlandığı ifade ediliyor!
Ancak yıkımda acele
etmiyor muyuz?
Dükkanların ve binaların yıkımı hızlandırılmalı. Hafriyatı başla-

tılmalı değil miydi?
Ancak tuvaletin
yıkımında acele ediyoruz! Sadece Büyük
Caminin değil çevre
esnafının ve tüm halkın ihtiyaç için gittiği
bir mekan, şehir merkezi.
Gördüğüm kadarıyla
tuvaletlerde yıkım başlamış durumda. Hatta
kullanıma da kapatılmış bile.
Camii cemaati, bölgenin esnafı ve köyden
gelecek vatandaşlar
perim perişan olacak,
bunu düşündük mü,
alternatifini yaptık mı?
Fatih Camii arkasına küçücük bir tuvalet
yaptık deniliyor, bu
tuvalet yeterli olacak
mı? Sanmıyorum.
Şimdiden ifade edi-

yorum insanlar sıkıntı
yaşıyacak, perişan
olacak.
Nasıl olsa yıkılacaktı diyeceksiniz, elbette.
Tamam da kardeşim
daha yıkılacak dükkanlar var, binalar var.
Sonra aylarca devam edecek hafriyat
çalışması var.
Şimdiden yıkılması
çok mantıklı gelmedi
bana...
Planlamayı topyekün düşünüyoruz
diyeceksiniz, haklısınız. Ama yıkılmayan,
yıkılamayan yerler var
diyoruz.
Cami cemaatinin,
esnafların ve şehire
gelen misafirlerin sıkıntısı ne olacak bunu
neden hesap etmiyoruz?

Ne mi yapılacaktı?
Bana göre bu tuvaletin
geçici alternatifi yaıpılmalıydı.
İnsanlar mağdur
edilmemeliydi. Dün bu
yıkım yerinden geçiyordum.
Çevre esnaflarından birisi olduğunu
bildiğim bir bey amca
kendi kendi sitem
ediyordu: Buraları yıkıyorlarda cemaatin
ve bizlerin durumu ne
olacak? Diyor, kafa
göz sallıyor; perişan
edileceğiz diye de ilave
ediyordu.
Çevre sıkıntılı, bir
an önce düzenlemenin
de yapılması gerekiyor! Tarihi camiinin
çevresi hiç de hoş gözükmüyor.
Hatta şehrimize

gelen insanlar için de
kötü bir görünüm arz
ediyor. Mutlaka bir
an önce halledilmesi
gerekir. Buna karşı
değiliz!
Fakat şartlar oluşmadı, yıkımlar devam
ediyor. Hafriyat çalışması var.
Sonra önümüz kış
mevsimi havalar müsait olmayacak, belki
de düzenlemeye ancak
ilk baharla birlikte başlayacağız.
O zaman bu yıkım
erken değil mi diyorum.
Birileri önemsemese
de Büyük Camii için,
çevre esnaflar ve köyden gelecek vatandaşlar için tuvaletler
önemli bir eksiklik olacaktır.

Çünkü şehir merkezinde bu denli büyük
bir tuvalet yok.
Bu alternatifi düşünmek durumdaydık,
İnsanlarımızın mağdur
edilmemesi için...
Düzenlemeye gelince asla karşı değiliz.
Hem de bir an önce
gerçekleştirilmeli.
Tarihi camii çevresindeki çirkin görünümden bir an önce
kurtarılmalı.
Yapılacak hizmetlere, yeniliklere asla karşı değiliz, karşı olmak
gibi bir cehalet içinde
de olmayız.
Ancak altarnatif
şartların oluşturulması
gerekir ve vatandaşın
mağdur edilmesi de
hoş olmaz diyoruz.
Sözün özü bu...

“ADIM ERİK” OKUYUCULARIYLA BULUŞTU

Özışık: Yazık Yozgat'a
yer verdi;
"AKP Eski Gençlik Kolları Başkanı
Jeoloji Mühendisi
Çelebi Altuntaş ile
ilgili gelişmeleri takip
ettim. İstiklal harbi
kahramanı İsmet
İnönü ile ilgili çirkin
iftiralarını üzülerek
okudum. Sonradan
özür dilediği paylaşımını da okudum.
Diplomanın bazen duvar süsü olduğunu, cehaletin baki
kaldığını görmüş
olduk. Üzüldüğüm
bir nokta daha var.
Yarın Çelebi'nin adı
unutulacak. Soyadı
unutulacak. Ama
emin olun Yozgatlı
bir mühendis şöyle

cahillik yapmıştı.
Diye anlatılacak. Yozgat'ın adı zaytunglarda mizah konusu
olacak."
YOZGAT'I DÜŞÜNÜN
Özışık, açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Meslek sahibi unvan
sahibi Yozgatlılar.
Sosyal medyada
yazı yazarken lütfen
Yozgat'ı da düşünün.
Şehrimizi alay konusu yapmaya hakkınız
yok. Çelebi Altuntaş'ı
İsmet Paşa ile ilgili
yazısı için kınıyor.
Yozgat'ı alay konusu
yaptığı için Yozgat'ın
imajını yerle bir ettiği
için Yozgatlılık hakkımı haram ediyorum."
Tarık YILMAZ

Yozgatlı Eğitimci yazar
Mehmet Karaaslan’ın
yeni kitabı “Adım Erik”
çıktı. Karaaslan, Yozgat
Sürmeli Folklor Kültür
ve sanat Derneği binasında yeni kitabının
tanıtımını yaptı.
Kitap tanıtım
toplantısında açıklama yapan Mehmet
Karaaslan, Yozgatlı
ve Yozgat kültürüne
sevdalı kişiler olduğunu söyledi.
YOZGAT KÜLTÜRÜ
İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Karaaslan, “Kültür bir

toplumun aynasıdır.
O toplumun örfünü,
adetini, geleneğini
yansıtır ve onun karakterini yansıtır.
Biz de Yozgatlı eğitimci okuryazar bir kişi
olarak Yozgat kültürünü tanıtmaya gayret
eden kişilerdeniz.
Yozgat kültürünü tanıtmada gönüllü birer
neferiz.
Bu yüzden çalışmalarımız devamlı Yozgat
kültürü üzerine olmuştur” şeklinde konuştu.
Yozgat kültürü ile

yakından ilgilendiğini
ifade eden Karaaslan,
“Ben bir fert ve öğretmen Mehmet Karaaslan olarak devamlı
Yozgat kültürü ile
yakından ilgilendim.
İlk kitabım 1988 yılında köyün delisi isminde tiyatro eserimdir.
İkinci kitabım ise
rahmetli emekli öğretmen Bahri Koçoğlu
tarafından Yozgatça
isimli kitabım çıktı.
Bu kitabım adı üzerinde tamamen Yozgat
kültürünü, örfünü,

adetini, şiirini anlatan
birer örnek içinde olan
kitaptır.
Yorgun ana kitabımız da tamamen bir
araştırma kitabıdır.
Yozgat yöresinde ilgili
yaşanmış gerçek bir
olayı anlatmaktadır.
Dördüncü kitabım ise
Zıpkın Avı isimli kitabımdır” diye konuştu.
SİYASİ OLAYLARI
ANLATAN BİR
KİTAP
Karaaslan, “son
kitabım ise Adım Erik
kitabıdır. Bu da ilimiz

her ne kadar kitabın
içerisinde geçmese
de Yozgat’ımızda
yaşanan olaylar anlatılmaktadır. Bunu baz
olarak 1970 ile 1985
yılları arasında ilimizde
yaşanan siyasi olayları
anlatan bir kitaptır.
Bu kitabımız gece
kitaplığı yayınevi tarafından yayınlandı ve
okurlarıyla buluştu. Bu
kitabımızın okurlarla
buluşmasından oldukça memnunum” diye
konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ
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ÇAMLIK GAZETESİ'NE ABONE OLMAK İÇİN
0354 217 02 66

Geçtiğimiz günlerde Ak Parti Eski
Gençlik Kolları Başkanı Çelebi Altuntaş'ın
sosyal medya hesabı
üzerinden İsmet
İnönü’nün ismini
kullanarak yaptığı
paylaşımı tepkilere
neden oldu.
İyi Parti Yozgat İl
Başkanı Metin Özışık,
Altuntaş’ı kınayarak
"Yozgat'ı alay konusu
yaptığı için Yozgat'ın
imajını yerle bir ettiği
için Yozgatlılık hakkımı haram ediyorum”
ifadelerini kullandı.
YAZIK YOZGATA
İYİ Parti Yozgat İl
Başkanı Metin Özışık
yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere
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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 34/14
PERŞEMBE

35/16
CUMA
35/14
CUMARTESİ 35/14

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

TEL: 212 05 02

NAMAZVAKİTLERİ

Alış: 8,69
Satış: 8,86

Çeyrek Altın

33/15

NÖBETÇİECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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Yozgat’tan ‘öncesi ve ‘sonra’sı…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Bazı olayları anlatabilmek adına mesleğimin ilk yıllarına
dönüyorum zaman
zaman.
(Bu arada geriye
dönüp baktığımda
nerede ise 20 yılın
geride kaldığını görmek farklı duygular
yaşatıyor.)
Evet… Gelelim
mesleğin o ilk yılları-

na.
Gazetecilikle birlikte Yozgat dışındaki
Yozgatlıları tanıma
fırsatım oldu.
Doğduğu gün üzerine yaftalanan ‘bizden bir şey olmaz’
mantığı insan tabiatında ziyadesiyle yer
buluyor.
Bizden bir şey olmaz mantığı zorla zihnimize dikte edilmiş
bir şekilde.
Yozgat öncesi ve
sonrasını konuşacak
olursak:
Yozgat’ta yaşadığınız süreçte makam,
mevki ya da maddesel
kazançlar elde edebilmek için çok ciddi
bir kısmet ağına sahip
olmanız gerekiyor.
Ya ölümüne bir

savaşla kazandığınız
makamın yıllanmış
köşe taşı, ya da çok
ciddi göbek bağınız
olan siyasi bir kartvizit…
Bunlar yok ise babadan kalma servet
ancak kurtarır sizi.
Zaman zaman
hayata dair yorgunlukların omuzlarıma
yaptığı baskıyı hissettiğimde babadan
atadan kalan mal ve
mülkün keyfi sefasını
yaşayanlara özendiğimde olmuştur
hani...
Bir de son 3-5 yılda memur karı-koca
olmak kurtarıyor insanları.
Sevgi ve saygı üzerine kurulan evlilikleri
tenzih ediyorum lakin

evliliklerin büyük bölümü kişisel değerlerden ziyade çalışan
ile, her ayın 15’inde
bankamatiğinden para
akanla evlenme derdi.
Anlayacağınız çağın
gereklerini (!) yakalamış bir istikbal (!)
beklentimiz var!
Yozgat’tan öncesi
bu şekilde bir hayatı
resmediyor.
Peki Yozgat’tan
sonrası?
Oyunun dışında
kalıp, kimi zaman
çaresizlik kimi zaman
ise yakasına küsüp
memleketten gidenler
arasında çok başarılı
isimler çıkmış.
Her birinin nüfus
cüzdanında memleket
hanesi Yozgat olarak
yer alıyor.

Onlar Yozgat’tan
sonrasını çok büyük
mücadelelerin içinde
başarıyı da yeşerterek
yaşıyorlar.
Her Yozgatlı’yı
başarılı, makamı ve
parası bol bir yaşam
beklemiyor dışarıda,
fakat hiç olmaz ise
umutsuz kalmıyorlar.
Umutlarını harcayabilecekleri ya da çoğaltabilecekleri imkanlar
var.
Mücadele alanları
geniş, kabiliyetleri,
azim ve likayatlarını
kazanca dönüştürecekleri sektörler var.
Şuan Yozgat’tan
sonrasını yaşamış,
büyük mücadeleler
sonunda başarıya
ulaşmış çok sayıda
isimden, başarı hika-

yesinden bahsedebilirim.
Mesleğimin ilk günden itibaren başarı
hikayelerini hemşerilerimle paylaşmaya
gayret ettim.
Bizden bir şey olmaz diktesinin karşısında ancak bu şekilde durabileceğimize
inandık.
O başarı hikayeleri
mesleğimdeki mücadelemin de bir anlamda mihenk taşı oldu.
Geçtiğimiz günlerde Ankara programımızda Kamar Gıda’nın
sahibi, başarılı iş insanı hemşerimiz Orhan Kayhan’ın konuğu
olduk.
Temizlik sektöründe vindex markası ile
Türkiye piyasasında

taçlanan bir başarı
hikayesini konuştuk.
Gazetemizde de
haberin detaylarını
bulacaksınız ancak
şunu söylemek istiyorum, yaklaşık 20 yıllık mücadelenin ama
hakiki mücadelenin
sonunda ortaya çıkan
bir başarı.
Ve o mücadele artarak devam ediyor.
Bizden bir şey olmaz karanlığına Yozgat’ı mahkum etmek
isteyenlere ‘Bizden
dünya olur’ yanıtını
veren bir isim Orhan
Kayhan.
Allah Sayın Kayhan
ve onun gibi Yozgat’tan sonrasında
büyük mücadeleler
verenlerin yardımcısı
olsun.

Yozgat’tan Avrupa’ya dokunacaklar

Sorgun’da başlayıp Türkiye’ye
yayılan gelinen son noktada ise dünyaya açılma hedefinde olan bir başşarı
hikayesi.
Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde kurulan ve halen genel merkezi Sorgun’da
bulunan Kamar Gıda, 2021 yılında tüm
Avrupa’ya dokunabilen bir firma olma
hedefinde.
2002 yılında Yozgat’ta kurulan firma,
yaklaşık 4 yıldır da ‘windex’ markası ile
kendi ürünlerini üretiyor.
Kamar Gıda Genel Müdürü Orhan
Kayhan, “1 Nisan 2002 yılında ilk faturamızı Yozgat’ta kestik. Tarif ederken ben
diyorum ki şaka gibi başladık ticarete.
Ticaret hayatına başlamadan önce Ankara Barosunda avukatlık yapıyordum.
Hala resmiyette devam ediyor. 2002
yılında Yozgat’ta ticari hayata başladık.
Orada belli aşamalardan sonra 2012
yılında da Ankara’da başladı. 2012’de
kurumsal markalarla çalışmanın avantajı

ile ticari kapasitemizi büyüttük” dedi.
KENDİ MARKAMIZI
ÜRETMEK İSTEDİK
Ticaretin önemli bir kısmının da
üretiimden oluştuğunu dile getiren
Kayhan, “2015 yılına geldiğimizde Ankara merkezde olmak üzere toplam 6 ilde
distribütörlük faaliyeti yapıyorduk. Belli
bir noktaya geldikten sonra da artık
kendi markamızın çalışmalarını başlattık. Acaba distribütörlük yaptığımız bazı
ürünlerin üretimini yapabilir miyiz, bu
noktada yol kat edebilir miyiz? Gibi düşünceleri sahaya da yansıttık. Yaklaşık
3,5-4 yıldır windex markası ile ve kamar
Global adı altında farklı bir şirketle marka, ürün yatırımına ve tüm Türkiye’de
öncelikle yapılanmanın çalışmaları içerisindeyiz. Şuan itibari ile tüm Türkiye’de
aşağı yukarı yüzde 85’inde yapılanmış
durumdayız. Birçok ilde distribütörlüklerimiz var. Bunun içerisinde Marmara
dahi, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney

Doğu Anadolu, Karadeniz. Ama bazı
bölgeler kaldı. Alt yapı çalışmalarına
devam ediyoruz. Marka çalışmasına
başladığımızda sahada şunu gördük. Olmazsa olmaz bir şey vardı. Biz merdiven
altı üretici değiliz. Markasının arkasında
olan bir firmayız. Bunun için yapılması
gerekenler en başta şuydu. Pazarladığımız bazı ürünlerin Üretimini yapabilmekti. Bunun da alt yapısını geçen
yıl başladığımızca bir organizasyon ile
şuan hala devam ediyoruz. İstanbul’da
toplam 3 bin metre kare alanda pazarladığımız windex markada pazarladığımız bazı ürünlerin üretimine başladık.
Hedefimizde hem 2021 hem 2022’de
pazarladığımız diğer ürünlerin de üretimi olacak. Olmazsa olmaz bunlar. Eğer
marka olmak, kalıcı olmak istiyorsanız
bunları yapmak zorundasınız” şeklinde
konuştu.
'MOTOR' DİYORUZ
“Bunun dışında ihracat ile ilgili ça-

lışmalarımız var” diyen Kayhan, şunları
kaydetti; “Geçen yıl aslında Avrupa’ya 2
ihracatımız oldu. Pandemi döneminden
kaynaklı bazı zafiyetlerde bu ihracat
akamete uğradı. Ama devletin verdiği
destekleri de kullanarak bu yıl tekrar
motor diyeceğiz. Yurt dışında buna dair
bir şirket kuruyoruz. İnşallah 2021’de
tüm Avrupa’ya dokunabilen bir firma
haline geleceğiz. Tamamına satış yapabilir miyiz?. Hedefimiz o ama 2021’de
en azından 10-15 Avrupa ülkesine
ihracat yapan bir firma olmak istiyoruz. İlerleyen zaman içerisinde inşallah
tamamını kaplayacağız.”
HEDEF SADECE
AVRUPA DEĞİL
Hedeflerin sadece Avrupa olmadığını anlatan Kayhan, “Onun dışında
Azerbaycan merkezli yapmış olduğumuz bazı çalışmalar var. Orada üretim
yapılabilir mi, Türkiye Cumhuriyetlerinin
pazarlaması oradan yapılabilir mi diye

bazı çalışmalar var. Ama bu yapılan çalışmaların tamamı belli zaman aralıklarla
ticari kontrolleri yapıldıktan sonra hayata geçilecek şeyler. Faaliyete o zaman
geçecek işler.
Dolayısıyla geldiğimiz noktada
1997’de Sorgun’da kurulan bir şirketin
Ankara’da 2 tane şubesi, İstanbul’da 2
tane şubesi yurt dışında İngiltere’de 1
bağlantılı dahil olduğu bir şirket. Çok
şükür. Biz 2 sene sonra bir çeyreği doldurmuş olacağız. Bizim için bu toplam
yakaladığımız şey insanlık için küçük
ama bizim için çok büyük bir adım.
Sorgun’da başlattığımız ticari faaliyete
buralara kadar yayılmak ve bundan sonra da geleceğimiz yerlere de bizler için
motivasyon kaynağı oluyor. Ticareti ben
2 abimden öğrendim. Abilerinde hem
maddi hem manevi destekleriyle geldik.
İnşallah bundan sonra da yolumuza
devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Eda DEMİREL

Yeni Su Kaynakları Bağlanıyor
Akdağmadeni ilçesinde
bulunan yeni su kaynakları
içme suyu hattına bağlanmaya başladı. Akdağmadeni
Belediye Başkanı Dr. Nezih
Yalçın, İlçede özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının
çözümü için yoğun bir çaba
gösteren belediyenin yapmış
olduğu derin su sondaj ça-

lışmaları sonucunca 11 litre/
saniye debili içme suyu temin
ettiğini söyledi.
Yalçın, “Yapılan tahlil
çalışmalarının ardından yeni
açılan kuyulardan sağlanan
içme suyunun şehir içi şebeke
hattına bağlantısı yapılıyor.
Kısa süre içerisinde bulunan
su kaynakları içme suyu

şebeke hattına verilecek
olup belirli mahallelerimizde
yaşanan su sorunu giderilecektir. Önümüzde ki süreçte
hedefimiz ilçemizin uzun
yıllar içme suyu problemi
yaşamaması için yeterli su
kaynağı sağlamak olacaktır”
ifadelerine yer verdi.
Kadir GÖRGÜLÜ

Yozgat Eski
İl Genel Meclis
Başkanı
Ayhan Can
ve annesi

Annesi için çağrıda bulundu
Yozgat Eski İl Genel
Meclis Başkanı Ayhan Can
Yozgat Şehir Hastanesinde
COVİD-19 tedavisi gören
annesi için ARH pozitif
İmmün Plazma kana ihtiyaç
olduğunu sosyal medya
hesabı üzerinden paylaşarak yardım istedi. Yozgat
Eski İl Genel Meclis Başkanı
Ayhan Can yaptığı yardım

çağrısında “Değerli Dostlarım Annem bir haftadır
Yozgat Şehir Hastanesinde
Covid-19 teşhisi ile yoğun
bakımda yatıyor nefes
almada çok zorluk yaşıyor.
Bu rahatsızlığı geçiren ve
üzerinde 28 gün geçmiş ve
iyileşmiş ARH pozitif İmmün
Plazma kana ihtiyacımız var
Kan verme işlemi Kayseri’de

Kızılay kan merkezinde
veriliyor. Yardımcı olmak
isteyen olursa ulaşımını
sağlayacağız. Şimdiden tüm
dostlarımın dua ve yardımlarınızı bekliyorum. Allah
tüm şifa bekleyen hastalarımıza yardımcı olsun. Allah’a
emanet olun....” ifadelerini
kullandı.
Tarık YILMAZ
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Çamlık TV olarak vatandaşlara mikrofon
uzatmaya devam ediyoruz.
Yozgat Valisi Ziya Polat’ın karantina altında
olup da sokağa çıkanları yurtlara
yerleştireceklerini ve masraflarını da o
kişilerden alacakları konusunu
vatandaşlara sorduk.
Yozgat Valiliği koronavirüsü pozitif çıkan ve
dışarıda gezenleri karantinaya alacak. Siz bu
konuda ne düşünüyorsunuz? sorusuna
Yozgatlı vatdaşın verdiği cevap şöyle;

Devlet vatandaşı düşünüyor, vatandaş ne düşünüyor?

Yıldırım Aksoy: Çok
güzel bir uygulama.
Devamı da gelir inşallah. Çünkü kendini
izole etmek isteyen,
hastalığa yakalanıp
da izole edemeyen
insanlar mutlaka var.
Buna bire bir şahit
değilim ama sağımızdan solumuzdan
duyuyoruz. İyi bir
uygulama.
Yalnız olan insanlar
içinde bu iyi. Bakacak
kimsesi olmazsa en
azından bir yurda
yerleştirilirse orada
devlet kurumları o
kişilere bakar.

Ali Dayan: Bence
doğru. Çünkü
65’in üzerinde
olan veya altında
insanlar kendine
bakarsa sağlığına dikkat ederse
iyi olur. Benim
burada koronavirüse yakalanmam
veya başka birinin
yakalanması ne
ona fayda getirir
ne de zarar getirir.
Vatandaş olarak
bize zarar getirir.
O açıdan uygun
bence.

Ali Şaşmaz: Ben gayet
yerinde bir karar
olduğunu düşünüyorum. Buradan sayın
valimize teşekkür
ediyorum.
Bazı sorumsuz insanlarımızın yüzünden
bu hastalığın önüne
bir türlü geçilemiyor.
Buna ciddi manada
artık dur denilmesi
lazım. Ama insanlarımız duyarsız. İnsanlar
yurtlara yerleştirilirse
ve dedikleri gibi
masrafları onlardan
karşılanırsa insanların
daha duyarlı olacağını düşünüyorum.

İşkur Yozgat'ta
personel alacak

Yozgat İşkur İl Müdürlüğü okullarda çalıştırılmak üzere temizlik
ve güvenlik görevlisi
alımı yapacak müracaatlar
internet sitesi üzerinden
yapılacak.
Yozgat İşkur İl müdürlüğü personel alımını internet sitesinden duyurdu.
Yapılan duyuruda şu
ifadelere yer verildi;
"İl Müdürlüğümüz
ve Yozgat İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlükleri ile

imzalanan protokolle
Toplum Yararına Program
(TYP) kapsamında okullarda görevlendirilmek
üzere Temizlik Görevlisi
ve Güvenlik Görevlisi alımı
başvuruları 16-20 Eylül
2020 tarihleri arasında
www.iskur.gov.tr internet
adresinden veya ALO 170
iletişim merkezinden yapılabilecektir.
İl Müdürlüğümüzden
şahsen başvuru alınmayacaktır."

Yozgat’ta 658 konut satıldı

Türkiye İstatistik
Kurumu Kayseri bölge
müdürlüğünden alınan
bilgilere göre Yozgat’ta
2020 Ağustos ayında 658
konut satıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu
Kayseri bölge müdürlüğünden alınan bilgilere
göre Yozgat’ta 2020
Ağustos ayında 658 konut
satıldı.

Yozgat’ ta 2020 Ağustos
ayında konut satışları bir
önceki yılın aynı ayına (
537 konut) göre % 22,53
artarken, bir önceki aya
(774) göre ise % 14,99 azalarak 658 oldu. Yozgat’ taki
toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı
%62,01 (408 konut), ilk
satışların payı ise %37,99
(250 konut) oldu.

Hasan Şahan:
Bence doğru
bir karar. Çünkü
ortalıkta baya bir
dolaşıyorlar. Hasta
olup da karantina
altında olup dışarı
çıkanlar bir sürü.
Geziyorlar.
Bunlar topluma
zarar veriyor.
Vatandaş kkendi
tedbirini almadığı zaman devlet
böyle tedbir almak
zorunda kalıyor.
Doğru verilmiş bir
karar olduğunu
düşünüyorum.

Veli Başkal: Doğru
bir karar olduğunu
söylüyorum. Dışarıda geziyorlar.
Kronik hastalığı
olanlar var. Çıkmasınlar. En doğru
karar bu. Gezseler
kronik olan hastalar var. Onlara
bulaşırsa daha çok
herkes hastalanıp
vefat edecek. O
yüzden doğru
karar olduğunu
düşünüyorum.
Buradan da sayın
valimize teşekkür
ediyorum.

Ramazan Şahin:
Alnında mı yazıyormuş o kişinin
koronalı olduğunu. Nereden anlayacaklar. Ama tabi
ki yakalandığında
diğer insanların
sağlığını tehlikeye
atmamak için o
kişinin öncelikle
sevdiklerini koruması lazım. Diğer
insanları sevmiyor
olabilir belki ama
en azından hayatında sevdiği bir
kişi olsa da vardır.

Muhammet Başer:
Bu karar doğrudur. Valimiz öyle
düşündüyse bir
bildiği vardır.
Toplum içerisinde
karantinayı evde
olması lazım ama
insanlar dışarı çıkabiliyor. Tanıdığım
birkaç kişi var ama
dışarıya çıkıyorlar.
Evde kontrole gelen sağlık
ekipleri gidince
onlarda dışarı çıkıp
işlerini halletmeye
başlıyor.

Mehmet Tanrıkuloğlu: Masrafların
vatandaşlardan
alınması doğru
değil. Devletin imkanları ile kalabiliyorsa olur. Olan var
olmayan var. Adam
çalışmayacak. 15
gün veya 20 gün
orada kalacak.
Nasıl geçinecek
bu adam. Evinden
çıkıyorsa ceza kessin bıraksın. Tekrar
çıkıyorsa tekrar
yakalasın ceza
kessin.
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Dost ve
Vefa

HÜSEYİN
KOÇ
Bir zamanlar çok
çalıştım. İnanın öyle
mücadele ettim ki,
kendimi yıprattım.
Bir günde sıfıra çıktım. Ama çok üzüldüm.
Ama, kendim için
her zaman hayırlısını
istedim. Şimdi iyiki o
günlerde şeytan beni
yanıltmadı.
Şimdi çok şükür
elhamdülillah diye
biliyorsam, kaderimin beni nasıl koruduğunu anlamaya
başladım.
Allah’ın sen ne
kadar büyüksün ki,
bana sağlığımda bir
şeyleri gösterdin.
Allah’ım senin her
gününe binlerce
şükürler olsun.
Karşı taraftan
alacaklı olmak, bufün
beni çok memnun
ediyor. Allah’ım o
günlerde bana sabırlar verdi. Bugün
milyonlarca şükürler
olsun.
Alacaklarımın bir
kısmını itiraf ettiler.
Allah’ıma hamdolsun
ki, benim hakkım
onlarda olsun. Ben
inanıyorum mi, öbür
dünyada hakkımı
alacağım.
Ben inanıyorum
ki, boynuzsuz koyun
boynuzlu koyundan
vuruş hakkını alacak.
O gün geldiğinde
hak vaki olduğunda,
esas servekler orada
lazıl olacak. Burada
kandırırsan orada
mümkün değil, arkadaşlar.
Allah servetin
hayırlısını versin. Hayırsız servet hayırsız

evlat, hayırsız avrat
neye lazım. Allah
her şeyin hayırlısını
versin. Hayırsız verirse vermesin.
Hayırsız servetin
kime faydası olmuş.
*
Mal ve mülkle mağrur olma, deme var
mı ben gibi
Bir muhalif rüzgâr
eser, savurur harman gibi,
Dünya malı elde iken
düşmanların dost
olur,
Elde bir şey kalmayınca dost bile düşman olur.
*
Bu zor günleri geçmişte bıraktığımız
da,yapacağımız tek
şey, düşmanın zalimliği değil dostlarımızın
uzaklaşması ve sessizliği.
Beni üzen bakışlarında, benden
kaçışları. Hani elde
avuçta varken; ahbabız, dostuz derler
ya. İnanın yalanmış.
Hani candan arkadaştık. Ne çabuk
unutulduk. Atalar
bunu ne güzel söylemiş, esas dostluk ve
dost kara günde belli
oluyormuş.
Günler geçer.
Ama tecrübe ile geçiyor. Kendinize dost
arıyorsanız aynaya
bak. O gördüğün
işte hakiki ve candan
dostundur. Ben kendimden başka dost
bulamadım. İnanın
çok taviz verdim.
Bir arkadaş, dost
çıkar gelir diye bekledim. Dost bildiklerime güvendim,
inandım...
Yazımı okuyanlar ne
kadar karamsar diyebilirler. Hayır öyle
ufkum açık ki, inanın
o vefasızlara gülüyorum.

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE
Başkan Açıkel galerici esnafını ziyaret etti
Sarıkaya Belediye Başkanı Av.
Ömer Açıkel, "Galericiler sitesinde
esnafları ziyaret ederek galerici
esnafımızın memnuniyetini
görmekten ziyadesiyle memnun
kaldım” şeklinde konuştu.
Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer
Açıkel galericiler sitesinde esnaf
ziyaretinde bulundu.

Başkan Açıkel yaptığı
açıklamada; “Galericiler
Sitesinde esnafımızı ziyaret
ederken, ne güzel bir hizmet
gerçekleştirdiğimizi bir kez daha
gördük.
Artık yetki belgesi olmayan
galericilik yapamayacak. Site
olmadan da yetki belgesi

alınamıyor. Bu hizmetle ilçemizin
içindeki araba fazlalığını azaltıp
trafiği rahatlatmanın yanında,
esnafımızın daha kaliteli hizmet
sunmasını sağlamış olduk. Galerici
esnafımızın memnuniyetini
görmekten ziyadesiyle memnun
kaldım” ifadelerine yer verdi.
Tarık YILMAZ

6

GÜNCEL

17 EYLÜL 2020 PERŞEMBE

Esnaflıkta
koşullar her
geçen gün
değişiyor
Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin
konuğu 41 yaşındaki Emniyet Caddesinde esnaflık yapan Bahar Giyim Sahibi
Mehmet Bakır oldu. 20 yıldır Giyim
üzerine esnaflık yapan Mehmet Bakır’a
mesleğinin geçmişten günümüze yaşadığı değişimleri sorduk.
BABA MESLEĞİNİ
SÜRDÜRÜYORUM
Mehmet Bakır, “Esnaflığa babamın mesleğini sürdürüyorum. Babam zaten terzi
ve giyim üzerine esnaflık yapıyor. Bende
yanında gele gide sevdim ve 20 yıldır
da babamla birlikte esnaflık yapıyorum”

dedi.
GİYİM İŞİNİ SEVİYORUM
Hayalinde giyim işini sevdiğini belirten Bakır, “işimi severek yaptım. Fazla
da bir ayrıntı olarak bir iş yapayım diye
yapmadım ama severek yaptım. Severek yaptığım için bu işi seviyorum” dedi.
KOŞULLAR DEĞİŞTİ
Bakır, “Dünden bugüne esnaflık hayatında bir çok şeyin değiştiğini görmekteyiz. Çocukluk veya gençlik döneminde
yaptığımız esnaflıkta koşullar değişiyor.
İnternet alışverişi var. Kurumsal
mağazalar devreye girdi. Git gide küçük

esnaflıklar zayıflıyor. Yenilik yapmak
lazım. Yerin önemi de önemli. Koşullarımız ağırlaşıyor ve yenilik fazla yapamıyorsun” dedi.
AHİLİK GELENEĞİ YOK
Yozgat’ta Ahilik geleneğinin olmadığını ifade eden Bakır, “Yozgat’ta Ahilik
geleneği yok. Esnafların birbirine bağlantısı çok az. Aslında birlik beraberlik
olsa daha güzel olur.
Tabi abilerimiz ve görüştüklerimiz
var ama birebir tanıdığın çok az oluyor.
Bir esnaf arkadaşın yanına girerken
çekinmemek lazım. Birbiri ile bağlantılı

olmak lazım. İyi olur ama yok benim
gördüğüm” dedi.
GÜLER YÜZÜ
HİÇ GİTMEYECEK
Bakır, “Yeni işyeri kuracaklar ilk
önce dürüst olsunlar. Tabi bu işi bazen
abartıyorlar. Tabandan yetişmek lazım.
Severek yapıyorsa biraz anlaması lazım.
Ben giyim sektörünü babamdan geldiği
için yapıyorum. Öğrendim bile diyemiyorum.
Çünkü koşulları çok farklı. Yeni kuracak kişi bu işe baş koyacaksa bir kere de
dersini de görecek. Konuşması. Müşteri

YEŞİLOĞLU İNŞAAT

NİZAM YEŞİLOĞLU - EMRE YEŞİLOĞLU

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

hitabı önemli. Ürünleri açıp toplarken
zoruna gitmeyecek. Malını toplarken
zoruna gitmeyecek. Güler yüzü hiç gitmeyecek. Yoksa öyle açıp zannediyor
ki bu iş hemen başlayıp başlamaz para
kazanıyor.
Birde ürünü bilmek lazım. Şimdi çocukluk döneminde dükkanımız küçüktü
ama herşey satılırdı. Şimdi o dönem
bitti. İnsanın kendi çocuğu bile beğenmeyince senden giyinmiyor. Erkek,
bayan, çocuk ayrı. Farklı bir dünya. Her
şeyi bulunduramazsın. Göründüğü gibi
değil” diye konuştu.
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GÜNCEL

KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
TAPU KADASTRO 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO 22 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI TÜM MÜDÜRLÜK
PERSONELİNE KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ alımı 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: 2020/470637
1-İdarenin
a) Adresi: ERDOĞAN AKDAĞ MAHALLESİ VİYANA CADDESİ 13 66100 YOZGAT YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası: 3542140610 - 3542140619
c) Elektronik Posta Adresi: yozgat@tkgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 14 kalemden oluşan koruyucu giyim malzemesini alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri: Yüklenici, Sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içerisinde İdarenin uygun
göreceği yerlerde, çalışanların ürünleri görmeleri, incelemeleri, beden numaralarının tespiti, KGYM'nin nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgilendirme yapmak için Merkezi Teslimat Noktası
hazırlayacaktır
c) Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 5 takvim günü içerisinde işe başlanılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: TAPU VE KADASTRO XXII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERDOĞAN AKDAĞ
MAHALLESİ VİYANA CADDESİ NO:13 YOZGAT
b) Tarihi ve saati: 05.10.2020 - 13:30
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 imza beyannamesi veya imza 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.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun 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 deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan
ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekliler Türk Patent Enstitüsü’nce verilen “Marka Tescil Belgesi’ni” teklifleri ile birlikte sunacaktır. Sunulan Tescilli Marka Mağazalarının, Tescilli Marka Mağazası olup olmadığı Türk
Patent Enstitüsünün internet sayfasından kontrol edilecek
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1. İstekliler teklif ettikleri Koruyucu Giyim Malzemelerinin marka, model ve imalatçısının
bilgilerini bu şartnamenin eki olan “KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ BİLGİ FORMU” nda açık
olarak belirteceklerdir.
2. “KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ BİLGİ FORMU” nda teklif edilen her bir kalemin fotoğrafı, teknik özellikleri ve ürünle ilgili açıklamalar form ekinde sunulacaktır.
3. İstekli firmalar, her bir malzeme için teknik şartname doğrultusunda bir bayan bir erkek
olmak üzere örnek numunelerini en geç ihale saatine kadar ihalenin yapılacağı adrese teslim
edecek olup, teslim edilen numuneler için tutanak tutulacaktır. Numune teslimindeki gecikmelerden İdaremiz sorumlu olmayacaktır. Değerlendirme şartname doğrultusunda ve numuneler
bazında yapılacaktır. Numunesi İdareye teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacak verilen teklifler geçersiz sayılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen "koruyucu giyim yardım işi",
"giyim yardım işi" ihaleleri/alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.
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 TAPU VE KADASTRO XXII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERDOĞAN AKDAĞ MAHALLESİ VİYANA CADDESİ NO:13 YOZGAT adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için
teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat 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 60 (Atmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en
avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
(İ-43)

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

İletişim
Telefon: 0532 420 97 17
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İHALE AŞAMASI SüRüYOR
Gençlik ve Spor
Bakanlığı tarafından
Yozgat’a
yapılacak olan yeni
stadyumun ihale
aşaması sürüyor.

Proje çalışması
tamamlanan stadyumun
en kısa sürede ihaleye
çıkması bekleniyor.
42 milyon liraya mal
olacak olan yeni stadyum 15 bin kişi arasında
kapasiteli olacak.
İHALE TARİHİ BELLİ
DEĞİL
Yeni yapılacak olan
Yozgat Bozok Stadyumunun ihale tarihi ise
henüz netlik kazanmadı.
Fizibilite çalışması
tamamlanan yeni stadyumun proje çalışması
Gençlik ve Spor Bakanlığına teslim edildi.
Yeni stadyumun
ihalesini ise Gençlik ve
Spor İl Müdürlüğünün
yapması bekleniyor.
55 GÜN SÜRÜYOR

Yeni stadyum projesi
ihaleye çıktıktan sonra ihale süreci 55 gün
sürüyor.
40 gün ilan süresi
olan ihale de ayrıca 15
günde sözleşme süresi
sürecek.
YENİDEN YAPILACAK
Yeni stadyum projesinde çim saha bozulmayacak.
Stadyumun etrafından yer alan iki açık,
iki kapalı tribün yıkılıp,
yeniden yapılacak.
Yeni yapılacak stadyumda dört tribünde
kapalı olacak.
BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
Öte yandan TFF 3.
Lig 2. Grupta yeni sezon
20 Eylül Pazar günü

oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak.
Ligde mücadele
eden temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK’nın iç
saha maçları ile ilgili ise
belirsizlik sürüyor.
Kırmızı-siyahlı takımın iç saha maçları ile
ilgili karar ise stadyum
projesinin başlaması
sonrasında verilecek.
100 GÜNLÜK EYLEM
PLANINDA AÇIKLAMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 100
günlük eylem planı kapsamında Yozgat’a yeni
stadyum sözü vermişti.
Erdoğan, Yozgat’a
20 bin kişilik yeni bir
stadyum yapacaklarını
açıklamıştı.
Murat KARATEKİN

BAL’ın geleceği belirlenecek
Koronavirüs salgını
nedeniyle Bölgesel Amatör
Ligdeki belirsizlik sürüyor.
BAL liginde bu sezon Yozgat’ı iki takım temsil edecek.
Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Sorgun
Belediyespor ile Çayıralan
Esnafspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken Türkiye
Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı
Ali Düşmez, ligin geleceği ile
ilgili bir açıklama yaptı.
Düşmez, “Bugün toplanan TFF Amatör İşler Kurulu
2020-2021 Sezonu amatör

ligler ile ilgili yaptığı toplantı sonunda alınan kararlar
Ülkemizde ve dünyada
etkileri devam etmekte olan
Covid-19 salgın hastalığının
seyri, hastalığa bağlı Sağlık
Bakanlığımızın aldığı tedbirler ve uyguladığı talimatlar
ile TFF Sağlık Kurulunun
önerileri çerçevesinde TFF
Yönetim Kurulunun onayı ile
resmî açıklama önümüzdeki
hafta yapılacaktır.
Resmî açıklama dışında
yapılacak açıklamalara itibar
etmeyiniz” dedi.
Murat KARATEKİN

