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AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, esnaf ziyareti yaptı

"Çalmadık kapı sıkılmadık

el bırakmayacağız"
YUSUF BAŞER

TEKİN IRGATOĞLU

ABDULLAH YAŞAR

METİN ÖZIŞIK

NİHAT KAYHAN İSMAİL YILMAZ

Yozgat’ın yeni siyasi tablosu

Vatandaşın düşündükleri
AK Parti İl
VATANDAŞA SORDUK
Başkanlığı’ndan
AK Partili Başer, 2002 ruhu ile
ayrılan Çelebi
çalışacaklarını ve Yozgat’ın menfaatleri için
geleni yapacaklarını belirtirken,
Dursun’un yerine ellerinden
MHP’nin genç il başkanı Irgatoğlu, “Yozgat
için davamın ve liderimin emrinde olacağım”
eski Belediye
açıklamasını yapmıştı. CHP İl Başkanı
Başkanı Yusuf
Abdullah Yaşar'da uzun süredir görevini
İlerleyen süreçlerde Yaşar'da
Başer, yine MHP sürdürüyor.
önemli görevler düşmesi bekleniyor. Yozgat
İl Başkanı Ferhat Çamlık Gazetesi ve Çamlık TV olarak
sokakta mikrofon uzattığımız vatandaş, yeni
Altan’ın yerine
siyasi tablodan beklentilerini, temenni ve
anlattı. Yozgatlı vatandaş, her
Tekin Irgatoğlu önerilerini
bir siyasi partinin Yozgat için çalışması
gerektiğini belirtiyor. >>> 3. SAYFADA
geldi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf
Başer, yönetim kurulu ile birlikte
bankalar caddesinde esnaf
ziyaretinde bulundu. Başer,
2002 ruhu ile çalışacaklarını
belirterek, “Çalmadık kapı,
sıkılmadık el bırakmadan
çalışacağız. Vatandaşımıza,
esnafımıza kapımız her zaman
açık. 7/24 bizlere gelip, sıkıntılarını,
önerilerini anlatabilirler. Bu
anlamda kendilerinin her zaman
yanında olduğumuzu bilmelerini
istiyorum. Yozgat için hep birlikte

çalışacağız” şeklinde konuştu.
Başer, vatandaşın gönlündeki AK
Parti ve Recep Tayyip Erdoğan
sevgisi ile yola devam edeceklerini
söyledi. Yönetim Kurulu ile birlikte
Yozgat’ı karış karış gezeceklerini
kaydeden Başer, “Ben değil biz
olarak; Başta siyasilerimiz olmak
üzere, il yöneticilerimiz, STK
temsilcilerimiz ve basınımızla
birlikte el ele gönül gönüle
birlik beraberlik içerisinde
çalışmalarımızı sürdüreceğiz”
dedi. Eda DEMİREL

Şahin Eraslan: Hepsine
hayırlı uğurlu olsun.
Çiftçiye baksınlar. Halkın
durumlarına, esnafın
dertleri ile ilgilensinler.
Devlet yetkililerine bu
sıkıntıları iletsinler.

Şahin Eraslan:
Ben hayırlı uğurlu
olması temennisinde
bulunuyorum.
Çok memnunuz.
Partilerden
memnunuz..

Sorgun için istişare zamanı
Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Mücahit Alkan, Sorgun
Belediye Başkanı Erkut Ekinci’yi ziyaret etti. >>> 4. SAYFADA

“Var olan potansiyel

sahaya yansımalı”
Yozgat Kültür ve
Turizm Müdürlüğü
koordinasyonunda
Yozgat Valiliği
Konferans Salonu’nda
İller ve Destinasyonlar
Tanıtım Çalışması
Toplantı düzenlendi.
>>> 2. SAYFADA

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer

Yatırım Ve Projeleri Görüştü
Yozgat’ta yapılmakta olan baraj ve göletlerin
ödenek ihtiyaçları, yeni sulama kanallarının
yapılması ve personel ihtiyaçlarının temin
edilmesi hususunda AK Parti Yozgat Milletvekili
ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer,
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız’la görüştü. 2'DE

Fen Lisesi Kendi Mobil

Uygulamasını Geliştirdi
Devlet okulları arasında mobil
uygulama geliştirme ve kullanma
açısından bir ilke imza attıklarını
söyleyen Mevlüde Ahmet Doğanay
Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Ahmet
Eren, amaçlarının öğrencilerin
ihtiyaç duyduğu içeriklere tek bir
çatı altında ulaşmasını sağlamak
olduğunu belirtti. >>> 7'DE

UZMANLAR UYARDI

YAPACAĞIM HAYALLERiME

iMKANLAR ELVERMEDi

eğitimlerini tamamlayan 46
acemi er için yemin töreni
düzenlendi. İl Jandarma Alay
Komutanlığında düzenlenen
tören, saygı duruşunda
bulunulup İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başladı. 7'DE

Süt kalitesi artırılacak
Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, TKDK 8.
Çağrı Başvuru döneminde başvuruda bulunarak bin
250 litre kapasiteli 4 süt soğutma ve depolama tankı, 4
süt transfer pompası, 1 jeneratör ve 4 adet soğutuculu
süt toplama aracı alımı gerçekleştirdi. >>> 4'TE
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Yozgat’ta kar ve
buzlanma sebebi ile
kayıp düşmelere bağlı
kırık ve çıkık vakalarında
artış görüldü. Yozgat’ta
kar yağışı sonrası
meydana gelen
buzlanma; yollarda ve
kaldırımlarda büyük
tehlike oluşturuyor.
>>> 7'DE

ASKER
OLDULAR
Yozgat’ta temel askerlik

E

Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin
konuğu 45 yaşındaki Naz Gözleme ve
Yufka salonu Sahibi Uğur Altan oldu.
12 yıldır Gözleme ve Yufka üzerine
esnaflık hayatını sürdüren Uğur Altan’a
mesleğinin geçmişten günümüze
yaşadığı değişimleri sorduk.

VAKALARI ARTTI

ÇAKI GiBi

GÜNCEL

AHMET
SARGIN
Dünyayı kasıp kavuran iki ekonomik
model var: Liberalmateryalist ve kapitalist ekonomi modeli.
Biri işçi sınıfını sömürüyor, diğeri de faiz
sistemi ile toplumlara
zulmediyor. Ekonomide zengin ve zalimlerin
hâkim olduğu, insanlığın köle gibi kullanıldığı materyalist bir
düzen hâkim. Çoğunluğun ezildiği, mutlu
bir azınlığın hâkim
sürdüğü düzenden söz

ediyoruz.
Ekonomiyi elinde
bulunduran bu zalimler
dünyaya yön vermeye
ve bizi köle gibi kullanmaya çalışıyor. Her
şey onlar için mubah:
İçki, alkol, fuhuş ve
uyuşturucu ticareti
onların eseri...
Bunda da başarılı
oluyorlar. Hatta devlet
başkanlarını atıyor, ülkelerde iç karışıklıklar
çıkarıyor, hükümetleri
deviriyor, istediğini
al aşağı edip iç savaş
çıkarıyorlar. Yamyamlık tabiri bunlar için
az gelir!...Dünyaya
hakim olma sevdasında olan bu iki dev
güç insanlığa huzuru
değil, sefaleti, açlığı,
yoksulluğu ve köleliği yerleştiriyor! Oysa
bizim kültürümüz, dinimiz her iki ekonomik
modeli de yasaklıyor,
men ediyor. İşçinin
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Ekonomik Modelimiz Nasıl Olmalı?

alın terini sömürmek
de, faizi teşvik etmek
de dinimizde haram.
Bizim kültürümüzde
insana saygı var. İnsan, muhterem saygıya layık bir varlıktır.
Eşitlik var, adalet var,
kardeşlik var! Peki,
bu özelliğe en uygun
ekonomik model ne
olabilir? Milli, insani ve
İslami bir Ekonomik
sistem! Bu sistem uygulanabilir mi? Şüphesiz ki evet! Atalarımız
bunu uygulamış, peygamberimiz ve dört
Halife döneminde bu
sistem adil bir şekilde
yürürlüğe konulmuş ve
başarılı olmuştur. Yani
tarihte bunun örnekleri
mevcuttur. Nedir milli,
yerli ve İslami ekonomik model? Türklerin
tarihinde ve İslam tarihinde bunların örneklerine rastlıyoruz. Faizin olmadığı, insanların

birbirine zulmetmediği,
yardımlaşmanın, kardeşliğin hakim olduğu
bir düzen!.. Vergi de
var, yardımlaşma da,
yardım da!.. Düşenin
elinden tutan, malının
zekatını veren, yoksula
sahip çıkan, kardeşliği
ve yardımlaşmayı öne
çıkaran bir model!
Birileri için hayal
gibi gelecektir ama,
ecdadımız bu ekonomik modeli uygulamış
ve dünyaya barışı,
adaleti, huzur ve
kardeşliği getirmiştir Peygamberimiz:
yağmanın, zalimliğin,
zorbalığın ve köleliğin hakim olduğu bir
dönemden Saadet ve
huzur dönemine bu
ekonomik (yerli, milli
ve İslami) modele geçiş yapmış. Zorbacı,
zalim, kan dökmekten
zevk alan, İnsanları
köle gibi kullanan, köle

alıp satan, faiz ve tefecilikle ayyuka çıkmış
bir nesil! Kendi kız
çocuklarını bile fuhuş
batağına düşüp adımızı kirletmesin diye
çocuklarını diri diri
toprağa gömen bir nesilden, örnek model bir
nesil çıkarmış! Tabii ki
İslami ve insani usulleri uygulayarak.
Yerli, milli ve İslami
modeli tercih ettiğinizde: İnsanlar huzur
bulacak, alın terine
saygı duyulacak, herkes hak ettiğini alacak; zengin fakir diye
bir ayrım kalmayacak.
Herkes kardeşçe kucaklaşacak ve Saadet,
huzur, barış dönemi
başlayacaktır! Saadet’i
ve barışı kominizim
de, kapitalizim de arayanlar insanı köleleştirdiler; dünyaya savaşları, zulmü, sefaleti
ve açlığı hakim kıldılar.

Şimdi bu sistemler
çöktü; insanlar huzursuz, insanlar yoksul,
insanlar sefalet içinde.
Üç buçuk azınlık Yahudi zenginin elinde
oyuncağa çevrilmiş
durumdayız!...
Türk ve İslam dünyasının uyanışını sağlayacak kardeşliği ve
barışı hakim kılacak
olanlar da yine bizler
olacağız!.. Tek kurtuluşun ve umudun Türk
ve İslam kültüründe
olduğunu haykırmak
zorundayız!
Gelişme ve kalkınma hamlesini başlattığınızda, yerli, milli ve
İslami bir ekonomik
model kurduğunuzda
hem Türk dünyasına
hem de İslam alemine
örnek olacaksınız! Bu
ağabeylik, bu gelişme
insanlık için kalkınmanın ve huzur bulmanın
kapısını da aralamış

olacaktır. Yerli, milli ve
insani- İslami model
bizim umudumuz olduğu kadar insanlığın da
tek umududur.
Kendimiz için değil, tüm insanlık için
çalışmak, çabalamak
ve gayret etmek insan
ve Müslüman olmanın
gereğidir. İnsanoğlu
şunu bir kenara yazsın: Yerli, milli ve İslami bir ekonomik model
olmadan başka huzur
bulamaz ve kardeşliği
yakalayamaz!.. Kavga,
çekişme, savaş, soygun talan, ahlaksızlık
da asla durmaz, durdurulamaz!.. Tercih
ya insanca yaşamak,
ya da hayvanca bir
yaşam sürdürmek?
Biz insanca yaşamanın
gayreti ve çabası içinde olmak zorundayız…
Hayatın ve yaşamanın
amacı da bu değil midir?

“Var olan potansiyel

sahaya yansımalı”

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer

Yatırım Ve Projeleri Görüştü
ve sulama kanallarının inşaatı için
gerekli ödenekleri çıkartmak için
çalışacaklarını söyledi.
Milletvekili Başer, Genel Müdürle
görüşmesinde ayrıca;
Bozok Üniversitesi Göleti
projesine ödenek tahsisi
Yozgat Merkez Derbent Köyü
Taşkın Koruma Projesi
Sarıkaya İlçe Merkezi Bahçelievler
Mahallesi Taşkın Koruma Projesi
Boğazlıyan Sırçalı
Kasabası Taşkın
Koruma Projesi
Sorgun
Hoşumlu
Belediyesi
Keser Deresi
Taşkın
Koruma
Projesi
Aydıncık
Gezbel
Deresi Taşkın
Koruma Projesi
Kadışehri
Gümüşdiğin Köyü
Gök Deresi Taşkın
Koruma İnşaatı İşi Taşkın
Koruma Projesi
Sarıkaya Hasbek Barajı Projesinin
Yatırım Programına alınması
Borulu sistemle yapılacak
Gelingüllü-Paşaköy Sulaması
Rehabilitasyon İşinin 2021 yılı
içerisinde ihale edilmesi ile yeni
hizmet binasına taşınan Yozgat DSi
müdürlüğünün personel ve ekipman
ihtiyaçlarını da iletti.
Haber Merkezi

projelerin de alt yapısını oluşturmamız önem taşıyor”
şeklinde konuştu.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de Yozgat’ın
tarihi ve kültürel alt yapısının yanında yemek
kültürünün de bulunduğunu ifade etti. Köse, Yozgat’ın
bütün değerleri ile bir bütün olduğunu belirterek,
bu bütünlüğün topyekün bir şekilde ekonomiye
kazandırılması gerektiğine vurgu yaptı.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TAG)
Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu, ajansın
çalışmaları hakkında bilgi verdi. Toplantıya Bozok
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Kültür
ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, daire müdürleri,
sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.
Eda DEMİREL
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Yozgat’ta yapılmakta olan baraj
ve göletlerin ödenek ihtiyaçları,
yeni sulama kanallarının yapılması
ve personel ihtiyaçlarının temin
edilmesi hususunda AK Parti Yozgat
Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan
Yardımcısı Yusuf Başer, DSİ Genel
Müdürü Kaya Yıldız’la görüştü.
Genel Müdür Kaya Yıldız’ı
makamında ziyaret eden Başer,
Yerköy’ün 40 yıllık hayali olan,
hasretle beklediği İnandık
Barajı’nın yüzde
35 seviyesine
ulaştığını
belirterek 2875
hektar sulama
alanı olan
Barajın, bölge
tarım ve
ekonomisini
büyük katkı
sunacağını,
tarım ve
hayvancılığı
geliştireceğini,
barajın 2021
yılında tamamlanması
için gereken 90 milyon
lira ödeneğin çıkartılmasını
ve sulama kanallarının bir an evvel
yapımına başlanılması gerektiğinin
önemine vurgu yaptı.
İnandık Barajı’nın bölge
ekonomisi ve tarımına katkısının
yüksek olacağının bilincinde
olduklarını, tamamlamak için var
güçleriyle çalıştıklarını belirten Genel
Müdür Yıldız, Projeyi yakınen takip
ettiklerini, Barajın tamamlanması

Yozgat Kültür ve Turizm Müdürlüğü
koordinasyonunda Yozgat Valiliği Konferans
Salonu’nda İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması
Toplantı düzenlendi. Yozgat’ın turizm potansiyelinin iyi
olduğunu dile getiren Yozgat Valisi Ziya Polat, yapılan
toplantıların ve toplantılardan çıkan sonuçlarının
sahaya yansıtılmasının önem taşıdığını söyledi.
Polat, Yozgat’ın turizm potansiyelleri açısından
zengin olduğunu belirterek, “Roma hamamımız var.
Kazankaya kanyonumuz var. Çamlık Milli Parkımız
var. Ancak turist çekemiyoruz. Turizmden para kazanır
hale gelmemiz lazım. Elimizde çalıştay raporları
mevcut ama bu raporların fiziki yapıya yansıması
gerekiyor. Hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunun için
de tüm dinamiklerimizle sahada olmamız lazım. Bu tür
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TEL: 212 44 18

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 9,18
Satış: 9,23

Çeyrek Altın

-6/-15

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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Kongreler tamam sıra…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Siyasi partilerde
kongre süreçleri büyük
oranda tamamladı.
Kadın kolları, gençlik kolları gibi ziyaret
kongreler kaldı birkaç
siyasi partide.
Bundan sonraki

süreçte ne olur, ya da
ne olmaz?
Parti genel başkanlarının söylemleri ile
mi Yozgat’a bakacak
siyasi parti il başkanları,
Yoksa önce Yozgat,
sonra partim diyebilecek mi?
Siyasi parti il başkanları (iktidar-muhalefet), hepimizin bildiği, tanıdığı simalar.
Kimin ne yapacağını
ya da yapamayacağını
üç aşağı beş yukarı
tahmin edebiliyoruz.
Genel anlamda gerek il başkanları gerekse merkez ilçe baş-

kanlarının yaş profiline
baktığımızda genç
isimler ağırlıkta.
Siyasetin gençleştiği Yozgat’ta yelpaze
ne yönde sirayet edebilir?
Yozgat ve Yozgatlı
adına kucaklayıcı mı,
Yoksa en başında
da ifade ettiğimiz gibi
parti genel başkanları
üzerinden mi yürüyecekler?
Siyaset rekabet,
rekabet siyaset ekseninde seyreder.
Fakat Karadenizliler başta olmak üzere
ülkemizin değişik bölgelerine baktığımızda

memleket meselesinin
siyasi rekabetten de
önde olduğunu görürüz.
Mesele memleket
ise, Trabzonlu, Samsunlu, Ordulu; Karadenizlilik çatısı altında
anında bir araya gelebilir.
Mesele memleket
ise, siyasi ayrılıklar bir
kenara bırakılıp, siyasi
güç memleket adına
en son haddeye kadar
kullanılır!
Bizim şuana kadar
çok fazla göremediğimiz, hissedemediğimiz
durum.
Bundan sonra hiç

olmaz ise siyasi partiler tüm ayrılıklara ve
rekabete rağmen, Yozgat ve Yozgatlı için tek
vücut olamaz mı?
Siyaset kurallarının
daha keskin olduğu
80’li, 90’lı yıllarda dahi
bir şekilde birliktelik
sağlanabiliyor muş!
A partili bir bakan/
milletvekili ya da il
başkanı B partili bir
vatandaşın işini tereddüt etmeden yerine
getirebiliyor muş!
Ankara’da da yerine
göre Yozgat cephesinde bir araya gelinebiliyor muş!
Olur mu, olmaz mı

kısmını tartışmak istemiyorum.
Yozgat’ta il başkanları nazarında memleket meselelerinde
birliktelik sağlanır, o
duruş ortaya konulur ise Ankara da bir
müddet sonra bu iradeyi kabullenmek durumunda kalır.
Siyasetin il başkanları ile yenilendiği Yozgat’ta halkın beklentileri yüksek dersem,
abartmış olurum.
Koltuk şu sıcak,
makam bir hayli aldatıcı olabiliyor, tüm
mesele bundan sonra
Yozgat adına ortaya

konulacak irade de.
Biz de Yozgatlı
adına bu sürece mercek tutalım istedik ve
vatandaşa mikrofon
uzattık.
Sokağın nabzını
sizler adına tutmaya
çalıştık!
Vatandaş ne bekliyor, isterseniz benden
değil onlardan dinleyin
Çamlık Gazetesi manşetinde ve Çamlık TV
ana haber bülteninden
görüntülü olarak da
izleyebilirsiniz.
Vatandaş çok mu
umutlu, yoksa beklentiler tavan mı?
Kararı siz verin!

Yozgat’ın yeni siyasi tablosu

Vatandaşın düşündükleri
AK Parti İl Başkanlığı’ndan ayrılan Çelebi
Dursun’un yerine eski Belediye Başkanı Yusuf
Başer, yine MHP İl Başkanı Ferhat Altan’ın
yerine Tekin Irgatoğlu geldi. AK Partili Başer,
2002 ruhu ile çalışacaklarını ve Yozgat’ın
menfaatleri için ellerinden geleni yapacaklarını
belirtirken, MHP’nin genç il başkanı Irgatoğlu,
“Yozgat için davamın ve liderimin emrinde
olacağım” açıklamasını yapmıştı.
İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık, Yozgat
için çalışacaklarını belirtmişti. Yeniden
Refah Partisi İl Başkanı Nihat Kayhan, yine

Yozgat’ın geleceği, gençliği için çalışacaklarını
belirtirken, DEVA Partisi Kurucu İl Başkanı
İsmail Yılmaz, ‘Yozgat’a DEVA olacağız’
ifadelerini kullanmıştı.
Yozgat Çamlık Gazetesi ve Çamlık TV
olarak sokakta mikrofon uzattığımız vatandaş,
yeni siyasi tablodan beklentilerini, temenni ve
önerilerini anlattı. Yozgatlı vatandaş, her bir
siyasi partinin Yozgat için çalışması gerektiğini
belirtiyor. Yozgatlı vatandaşın bu konu
hakkındaki görüşleri şöyle;
Eda DEMİREL

Mehmet Derler: İnşallah hayırlı olur. Yusuf
Bey bizim teşkilatımızın içinden gelen bir
isim inşallah partiyi derleyip toparlar. 3-4
yıl boyunca partiye gönül veren insanlar,
parti üyeleri mağdur edildi. Yusuf Bey’in bu
hataya düşmemesini umut ediyorum.

Mustafa Kocaaslan: Seçilen
başkanlarımızın halkla iç içe olmalarını
istiyoruz. Gelecek yatırımlar konusunda
buradaki istek ve önerileri yukarılara
istiyoruz. Organize sanayii bölgesinin
daha da canlanmasını istiyoruz. Garanti
Giyim gibi birkaç tane daha fabrikanın
olmasını canı gönülden istiyorum. Orada
nereden baksanız 1000-2000 kişi çalışıyor,
böyle olursa Yozgat’ta işsizlik sorununun
kalmayacağını düşünüyorum.

Necati Arslan: Burada memleketimizin
büyük sorunları var. Anap’tan, Refah’tan
beri her hükümette bizim bakanlarımız oldu
bakanların içinde benim yakın akrabalarım
da var. Bunlar Yozgat’taki gençlerin önünü
açacak hiçbir iş yapmadılar. Her kesimden
herkesin bu noktalarda hakkı var. Yozgat’ta
her oy veren vatandaşın hakkı var. Burada
herkese seslenmek istiyorum gençlere iş
sahası açacak faaliyetlerde bulunmalarını
istiyorum. İl başkanı olarak üniversiteyi
bitiren gençlerimizin önünün açılmasını
istiyorum.

Şahin Eraslan: Hepsine hayırlı uğurlu
olsun. Çiftçiye baksınlar. Halkın
durumlarına, esnafın dertleri ile
ilgilensinler. Devlet yetkililerine bu
sıkıntıları iletsinler. Görevlerinde başarılar
diliyorum.

Mustafa Ünlü: Benim siyasetle hiçbir işim
yok. Memlekete inşallah hayırlı olur. Zaten
benim yaşım gelmiş 65’e bu yaştan sonra
ne beklentim olacak? Sağlıklıca yaşarsak
yaşayacağız, yaşayamazsak öbür tarafa. İl
başkanlarının hiçbirinden beklentim yok,
görevleri kendilerine hayırlı olur inşallah.

Ahmet Bolat: Vatana millete hayırlı uğurlu
olsun. Bu vatan için hangisi iyiyse doğruysa
Allah bize onu nasip etsin. Korona belası
aldı yürüdü. Allah bizi bu korona illetinden
kurtarsın. Milletimize dirlik düzenlik hayırlı
yaşama nasip etsin. Vatandaş için en
hayırlısı en doğrusu ne ise onu yapsınlar.
Allah katında vebali büyük olan şeyleri
yapmasınlar. Adaletten ayrılmasınlar benim
temennim bu.

Durak Demir: Ben hayırlı uğurlu olması
temennisinde bulunuyorum. Çok
memnunuz. Partilerden memnunuz.

İbrahim Şahin: Başarılar diliyorum
hepsine. 2023 seçimlerinde iktidarda
kalmalarını dilerim. Yusuf Bey eski
belediye başkanımız bu konularda her
şeyin iyisini bilen bir insan. Başarılarının
devamını diliyorum. Şehrimizde halkımızla
istişare içinde olmasını temenni ediyorum.

Osman Yeşilkaya: Başkanlardan
Yozgat’ın sosyal yönünde Adım atmalarını,
işsizliğin göçün önlenmesini istiyoruz.
Bunlar Yozgat’ın önemli problemleri. Bu
problemlerin çözülmesini istiyoruz.

GÜNCEL

ARZU
KÖYLÜOĞLU
Ve sonunda kar
yağdı tüm yurda.
Ben ilk defa Kasım,
Aralık aylarının hatta
Ocak ayının ilk başlarında bile Yozgat’ı
böyle gördüm biz kış
memleketiyiz ayazımız
soğumuz meşhurdur
bizim.

Ama sanki Ege Bölgesinde gibiydik hava
o kadar güzeldi ki sanki kışa değil de bahar
ayına giriyor gibiydik
her şey tersine döndü
mevsimler değişti yağmur yok kar yok derken bu hafta kar yağdı
oh dedik şükür dedik
sosyal medyamız kar
resimleriyle doldu.
Eskiden hep kızardım sanki ilk defa kar
görüyorlar diye.
Ama bu yıl karı soğuğu özlemle bekledik
yıllar sonra kar gören
Antalyalı Muğlalı gibiydi sevincimiz heyecanımız.
Bu gidişat korkutu-

yor beni. Dünya değişiyor.
Sanki her şey çok
karışık birbirine girmiş
gibi. Bu değişimden
mevsimlerde etkilendi
hiçbir şey yerli yerinde
değil zamanında değil.
Nerde o eski kışlar
diye başlayan konuşmalar diz boyu karlara
batıp çıkardık diyen
büyüklerimizin sohbetlerinde o kışları özler
olduk sabah uyandığımızda şehir, ağaçlar
bembeyazdı nasıl güzel bir görüntüydü oh
dedik sonunda.
Geç geldi ama hoş
geldi şükür geldi iyi ki
geldi. Beyazında huzur
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Beklenen geldi..

var bereket var bolluk
var baharın müjdesi
var tablo gibi göz alıcı
bir manzara var keşke
bu kar bütün kötülükleri alıp götürse virüs
bu karla erise bitse her
şey normale dönse her
şey yerli yerinde olsa
vakti zamanında olsa
karanlıktan çıkıp tünelin sonunu görsek güzel günler gelse umut
çoğalarak artsa iyilerin
sayısı çoğalsa kötülükler son bulsa. Kar
örter mi yok eder mi
kötüleri fesat düşünceleri kötü kalpleri.
Savurur mu endişelerimizi korkularımızı
telaşımızı herkes eşit

olur mu.
Fakir zengin sıfatı kalmaz herkes bir
olur mu mutlu olur mu
herkes istediği kıyafeti
giyer istediği yiyeceği alır mı gücü gücü
yetene değil de iyiliği
iyiliği yetene olur mu
sevdiklerimize kavuşur
sarılır kalabalıklaşırmıyız yine eskiye döner
miyiz bu düzene alışır
miyiz iyiliğe doğru güzelliğe doğru gelişsin
dünya her şey vaktinde güzel.
TEŞEKKÜR
EDERİZ
Geçen hafta sevgili
arkadaşım Mustafa
Koç sokakta ki canlar

için bir proje yapmak
istedi varillerden köpek yuvaları yapıp soğuk kış günlerinde sokak canları üşümesin
istedi projenin mimarı
oldu yaşanılabilir çevre
derneği ve Yozgat Belediyesi ile ortak proje
yaptı variller belediye
ekiplerince boyandı
hazır hale getirildi.
Bizde gönüllü hayvan sever dostlarla
haydi ekibiyle varilleri
renkli boyalarla süsledik üniversiteye barınağa ve şehir merkezine dağıtılmak üzere
ayarlandılar desteklerinden dolayı Belediye
Başkanımız Sayın Celal

Köse’ye Veteriner İsleri Müdürümüz Erhan
Erol’a Yaşanılabilir
Çevre Derneğinde ki
dostlarımıza Emniyet
Müdürlüğü Haydi Ekibine Belediye Çalışanlarına sonsuz teşekkür
ederiz.
Bu haftada sokak
canlarını unutmayan
kuşları yabani hayvanları düşünen Sayın
Belediye Başkanımız
Celal Köse ve Veteriner İşleri Müdürümüz
Erhan Erol ‘a yine teşekkür ederim onlar
böyle güzel işler yaptıkça hiç bıkıp usanmadan teşekkürümü
dile getireceğim.

Yozgat’ın süt kalitesi artırılacak
Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, TKDK 8. Çağrı Başvuru döneminde başvuruda bulunarak bin 250 litre kapasiteli 4 süt
soğutma ve depolama tankı, 4 süt transfer pompası, 1 jeneratör ve 4 adet soğutuculu süt toplama aracı alımı gerçekleştirdi.
Yozgat Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve
Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu’ndan hibe desteği ile
aldığı bin 250 litre kapasiteli 4 süt
soğutma ve depolama tankı ile
4 adet süt toplama kamyonuna
Vali Ziya Polat’ın katılımıyla
gerçekleştirilen törenle kavuştu.
Yozgat Merkez Çiğ Süt
Toplama Tesisini ziyaret eden
Yozgat Valisi Ziya Polat, tesiste
incelemelerde bulunarak
yetkililerden bilgi aldı. Süt
Üreticileri Birliği başkanlarıyla
bir araya gelen Vali Polat,
sektörün mevcut durumu,
sorunları ve çözüm önerileri
hakkında görüş alışverişinde
bulundu.
Vali Polat daha sonra TKDK
Yozgat İl Koordinatörlüğünde
Yozgat’ta faaliyette bulunan Süt
Üreticileri Birlik Başkanlarıyla bir
araya geldi. Toplantıya 10 üretici
birliği başkanı da katılım sağladı.
Yozgat Merkez köylerinde
günlük ortalama 20 ton ile süt
toplama hizmeti gerçekleştirilen
Çiğ Süt Toplama Tesisine
kazandırılan araçlar, hem
yetiştiricilere verilen hizmet
kalitesini artırmış olacak hem
de sağlıklı süt toplama sistemi

Sorgun için istişare zamanı
Türkiye Şeker
Fabrikaları Genel
Müdürü Mücahit
Alkan, Sorgun Belediye
Başkanı Erkut Ekinci’yi
ziyaret etti.
Alkan, Ekinci ile
beraber Sorgun için
hayata geçirmeyi
planladıkları projeler
hakkında istişarelerde
bulundu.
Türkiye Şeker
Fabrikaları Genel
Müdürü Mücahit Alkan,
Sorgun’da meydana
gelen iyi yöndeki
değişikliklerden
memnuniyet duyduğunu
dile getirerek, Başkan
Ekinci’ye yaptıkları
çalışmalarda başarılar
diledi.Eda DEMİREL

SORGUN BELEDİYE BAŞKANI M. ERKUT EKİNCİ, TÜRKİYE ŞEKER
FABRİKALARI GENEL MÜDÜRÜ MÜCAHİT ALKAN'A
TABAK HEDİYE ETTİ

oluşturularak Yozgat’ın süt
kalitesi artırılacak.
Konuyla ilgili açıklamada
bulunan TKDK Yozgat İl
Koordinatörü Selim Türker,
“Mevcut sistemde zaten
kaliteli bir hizmet veren Yozgat
Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Birliği Süt Toplama Merkezi
aldığı yeni araç ve tanklarla
kapasitesini artıracak ve daha
çok çiftçimize hizmet götürmüş
olacak. Yeni araçlarla çiftçimizin
sütleri köylerden alınacak ve
soğuk zincir bozulmadan süt
işleme fabrikalarına transferi
sağlanacaktır. Yeni başvuru çağrı
döneminde diğer süt birliklerinin
de proje başvurularını alıyoruz.
Yozgat genelinde süt birliklerine
hibe desteği sağlayarak
Yozgat’ta süt yetiştiriciliği
kapasitesinin gelişmesine katkı
sağlayacağız. Çiftçilerimiz
köylerinde üretecek, süt
birliklerimiz köylülerimizin
yetiştirdiği sütleri adresinden
alacak ve böylece köylümüz
kırsalda üretime devam ederek
köyünde kalacak ve göç
vermeyecek. Bu sayede hem
üreten çiftçimiz rahat edecek ve
refah seviyesi yükselecek hem
de üretim artacak” dedi. İHA

Şefaatli’de Ata
sporu öğretiliyor

MHP Yozgat Milletvekili Ethem
Sedef, Şefaatli’de bir dizi ziyaret
ve temasta bulundu.
Ata sporumuz okçuluğun
geliştirildiği ilçede yapılan
çalışmaları takdir eden Sedef,
“Geleneklerimizin öğretilmesini
canı gönülden destekliyorum”
dedi. Şefaatli’de Okçuluk
Kulübü’nü ziyaret ettiklerini
kaydeden Sedef, “Yola
çıkarken Ok gibi dosdoğru
olmaktı hedefimiz. Şefaatli İlçe
Kaymakamımız Muhammet
Fatih Günlü'nün himayelerinde
İlçe gençliğini Ata Sporumuz
Okçuluğa yöneltmek için hizmet
veren Okçuluk Kulübünü ziyaret
ettik. Yeni yetişen nesle örf, anane
ve geleneklerimizin öğretilmesini
canı gönülden destekliyor, Sayın
Kaymakamımızı tebrik ediyorum”
ifadelerini kullandı.
Eda DEMİREL
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Yozgat
ilçesi

Eleştirmek
kolaydır
biat etmeleridir.
Fikir tartışmaları her ortam ve
platformda olmalıdır.
Bizleri geliştirecek olan fikirlerdir.
Kimse fikirlerinin
doğru yâda yanSevgili okurlar;
lışlığından dolayı
Yazıma “Yaftadışlanmamalı öteda bir görme biçikileştirilmemelidir.
midir. Ahlaksızca”
Herkesin savundusözümle başlamak ğu bir fikri vardır.
istiyorum.
Bazı fikir ve
İnsanoğlu dedüşünceler yanlış
ğişken bir varlık
gelse de bunun
olduğu için düşün- üzerinden karşı
cesi karakteri kişi- tarafı yaftalamak
liği değişebiliyor.
kesinlikle doğru
Bu değişimin
değildir.
içinde nemalandığı
Bizler Yaratılanı
yâda fikir birliği
yaratandan ötürü
olduğu yapı varsevmeyi kendimisa değişim hiçbir
ze şiar edinmelişeyi göz önüne
yiz.
almadan sürecini
Yoksa ne fikirtamamlıyor.
lerimizin neden
İnsanlar fikir
düşünlerimizin bir
ayrılığı yâda fikir
önemi kalır. Bir
birliği yaşar, yaşa- birimizi yaftalaması da normaldir. yarak ötekileştiNormal olmayan
rerek hiçbir yere
sınırsız amasız
varamayacağımız
sorgusuz yargısız
apaçık ortadadır.
teslim olmaları
Sağlıcakla…
Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet
Yapılanması'na ( FETÖ/PDY) yönelik
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen
operasyonda, örgütün gizli haberleşme
programı Bylock kullanıcısı 20 şüphelinin
yakalandı.
Edinilen bilgilere göre; İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FET/
PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma
kapsamında, örgüt üyelerince kullanılan
gizli haberleşme programı Bylock
kullanıcısı oldukları tespit edilen
37 şüpheli için yakalanama kararı
çıkarılmıştı.
Yürütülen soruşturma kapsamında
harekete geçen İstanbul Organize
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, 37 şüphelinin yakalanması
için bu sabaha karşı İstanbul, Adana,
Şanlıurfa, Niğde, Yozgat, Bursa, Kocaeli
ve Kayseri’de eş zamanlı operasyon
düzenledi. Örgütün gizli haberleşme
programı Bylock kullanıcısı oldukları ve
daha önce KHK ile ihraç edilen aralarında
vergi müfettişi, gümrük çalışanı, doktor,
polis ve üniversite çalışanı 20 şüphelinin
yakalandığı bildirildi.
Aranan FETÖ üyesi 11 kişinin
yurt dışına firar ettiği tespit edilen
operasyonda adreslerinde bulunamayan
diğer 6 şüphelinin yakalanması için
çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
Operasyonlarda yakalanan şüpheliler,
sağlık kontrolünden geçirildikten sonra
ifadedleri alınmak üzere Organize
Suçlarla Mücadele Şubesi’ne getirildi.
Zanlıların emniyetteki sorguları
sürüyor. IHA

AKiF
REÇBER

Bir eser
üzerindeki
hak

Amaç
maksat

Alıcı
kan grubu

Kılıcın ucu

Öncesiz

Bilakis

Küçük bitki

O yer

Yozgat'ta
bir yayla

İnilti

Aksi

Bir nota

Hukuk işlerinin
görüldüğü
resmi yapı

Avrupa Uzay
Ajansı (Ksc)

Tatlı bir
tür çörek

Kayak
Burun
iltihabı

Layık
Yozgat
ilçesi

Birinin
ölümünü
haber veren
Yozgat'a
özgü yemek

Bir nota
Çok iyi

Koyun yada
keçi sürüsü
Radon
(simgesi)
Sağlam
kuvvetli

Bir iskambil
oyunu

OPERASYONU

Bir suçu
bağışlama

Rutubet

Bir meyve

YOZGAT'TA FETÖ

Birleşik
Arap
Emirlikleri
(Ksc)

Otlak
çayırlık

Kilometre
kısaltması

Boyun
eğme

'Evet'
anlamında
ünlem

İri güçlü
bir yılan

Ağabey
(kısaca)

Din işlerini
devlet işlerine
karıştırmayan

Sınır nişanı

Resimdeki
Yozgatlı
Başarılı
Eğitimci

Dokunulabilen
herhangi
bir şey

Bir seslenme
ünlemi

Uluslararası
Para Fonu
(Ksc)

Diskjokey
kısaltması

Bilgileri
gösteren
simgeler
dizesi

Telefonda
Bir gösterme hitap sözü
sıfatı
İstek arzu

Değerli
bir taş

Mecazen
tuzak
Tesir
Asalak
bir böcek

Yozgat'ta
bulunan
milli park

Sevinçli

Kuzu sesi

Kesin

Düşkünlük

Mavi
Plan

Hangi şey

Bir
soru eki

Milli Eğitim
Bakanlığı

Polonyalı

Has

Araştırma
yapan eğitim
kurumu

Toplum
Metal
nesne
İpek kozası
Alçalma

ABD
basketbol
ligi

Suçluyu
bildirme
açıklama

Bir işi yapma
yerine
getirme

Bir balık
ağı türü

İnme işi
Alamet
Bir tür
toprak

Tanrı tanımaz
Uluslararası
Banka Hesap
Numarası

Giyeceklerde
takım

Ufuklar
Bir nota

Posta kutusu
kısaltması

Duman lekesi

Üstün

İlgi çekici
değişik
kimse

Laciverte
yakın koyu
mavi
Yozgat'ta
tarihi kale

Yücelme

Bir konu
veya çalışma
çevresi

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

YOZGAT'TA
ARANIYORDU
ANKARA'DA
YAKALANDI

SAHiBiNDEN
SATILIK DAiRE

Camızlık
Damla Sitesi
C Blok No. 12
YOZGAT
İRTİBAT TEL:
05423427266

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Ankara
dershaneler sorumlusu" olduğu öğrenilen Hakan
A. saklandığı evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına
alındı.
İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün "Ankara
dershaneler sorumlusu" olduğu belirlenen Hakan
A'nın Etimesgut ilçesinde bir adreste saklandığını
belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla

Hakan A. saklandığı evde gözaltına aldı. Zanlının
Ankara Narkotik Şube Müdürlüğü ile Mali
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından
yapılan soruşturmalarda firari olduğu ve Yozgat
1. Ağır Ceza Mahkemesince aranma kaydının
bulunduğu öğrenildi. Ayrıca Hakan A. FETÖ'nün
dershanelerinde yöneticilik yaptığı, Bank Asya
hesabı ve örgütün gizli haberleşme programı
"Bylock" kullanıcısı olduğu tespit edilirken, zanlının
emniyetteki işlemleri sürüyor. İHA
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ŞAHAN, DUALARLA UĞURLANDI
Büyük Birlik Partisi Hukuk
İşlerinden Sorumlu Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı
Mikail Şahan'ın Babası Ali
Şahan vefat etti. Şahan’ın
cenaze törenine Büyük Birlik
Partisi Genel Başkanı Mustafa
Destici, Alperen Ocakları
Genel Başkanı Samet Bağcı
ile Şahan ailesi, sevenleri ve
yakınları katıldı.
Biz de Yozgat Çamlık Gazetesi
olarak Ali Şahan’a Allah’tan
rahmet, kederli ailesi ile
yakınlarına baş sağlığı dileriz.
Eda DEMİREL

Başkan Yalçın, dur

durak bilmiyor

BAŞSAĞLIĞI
Büyük Birlik Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Av. Mikail Şahan'ın muhterem babaları

Akdağmadeni Belediye
Başkanı Nezih Yalçın esnaf
ziyaretlerine devam ediyor.
Esnaf ziyaretleri kapsamında
tek tek işyerlerini ziyaret
edip esnaflarla sohbet eden
Başkan Yalçın, talepleri
dinleyerek hızarcılar sitesi
esnaflarına hayırlı işler
temennisinde bulundu.
Vatandaş ve esnafla bir
araya geldiklerini dile
getiren Başkan Yalçın,
“Covid- 19 tedbirleri
nedeniyle esnaflarımız ve
vatandaşlarımızla daha
geniş katılımlı ziyaret ve

program yapamasak da,
fırsat bulduğumuz zaman
bireysel olarak ziyaret
edip hasbihal etmeye
gayret ediyoruz. Ayrıca kış
dönemini geçen yıl olduğu
gibi ziyaret ve toplantılarla
geçirerek yeni sezonun
planını hemşehrilerimiz
ile birlikte yapacağız.
Akdağmadeni Belediyesi
olarak esnaflarımız ve
değerli vatandaşlarımızla
birlik beraberlik içerisinde
güzel çalışmalara imza
atacağız” şeklinde konuştu.
Eda DEMİREL

Ali ŞAHAN’IN

vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet,
kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

ZAFER ÖZIŞIK

Gimat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
T.C.
ULAŞTIRMAVE ALTYAPI BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ
TAŞINMAZ MAL (KUM OCAĞI) SATILACAKTIR
İli/İlçesi

Mah/Köy Mevki Cinsi Pafta Ada No Parsel No
Kasaba		
No			
								
Yozgat/ Deredoğan Kum
112
1		
Sarıkaya 		
Ocağı

İdareye ait
Tahmini
satılacak kısmın Bedel
Yüzölçüüm (m2) (TL.)
42.058,94
210.715,29

Geçici
Teminat
(TL.)
6.321,46

İhale Tarihi İhale
Saati
02.02.2021 10:30

1- Tapu kaydı ve bilgileri ile tahmini bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen Karayolları Genel Müdürlüğü
mülkiyetindeki taşınmaz malın, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.
2- İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Karayolları 6. Bölge (KAYSERİ) Müdürlüğü Osman Kavuncu Mah. Fırat Cad.No:2
Melikgazi / KAYSERİ adresinde ihale Salonunda ihale Komisyonunca yapılacaktır.
3- İhaleye ait satış şartnamesi ve diğer evraklar Karayolları 6. Bölge (KAYSERİ) Müdürlüğü ihaleler Başmühendisliğinde mesai
saatleri içerisinde görülebilir ve şartname bedeli olan 300,00.- TL. (Üç Yüz Türk Lirası) ’nin Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü
Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması suretiyle alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartnameyi bedelini ödemek suretiyle almaları
zorunludur.
4. Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin;
a- Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (İkametgah),(e-devletten alınabilir.)
b- Gerçek kişiler için, onaylı nüfus cüzdanı sureti , (e-devletten alınabilir.)
c- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküleri,
d-Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya
Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
ile ticaret sicil gazetesi,
e- Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
f- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak
edenin noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküleri,
g- Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)
h- Taşınmaz Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
ı- İhale dokümanında sunulan Yer görme belgesi ve Taahhütname istekli tarafından doldurulacaktır.
i- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin a, b, c, d, e, f, g, h, Maddelerindeki
esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde
noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilmesi zorunludur.)
5. İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret
unvanı, tebligata esas açık adresi, telefon ve Faks numarası, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi
yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 6. Bölge
Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Osman Kavuncu Mah. Fırat Cad. No:2 38060 – Melikgazi / KAYSERİ adresine İhale
Komisyon Başkanlığına teslim edilir. İhale tarih ve saatinden sonra verilecek teklif zarfları veya herhangi bir nedenle oluşacak
gecikmeler dikkate alınmaz.
6. İhale bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi, %18 KDV, resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.
7. 2886 sayılı Kanunun 38. maddesine uygun olarak düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir, posta ile
yapılan müracaatlarda postada meydana gelecek gecikmeler ( İhale tarihi ve saatinden sonra gelen ihale dosyası) kabul edilmez.
8. Alıcı, taşınmaz malı mevcut durumu ile ( Elektrik, Su, Havagazı, Doğalgaz, ve Lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan
(m2), İmar, iskan, sit, vefa hakkı, şufa hakkı, bilumum şerhler v.b. durumlarını ) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu
konuda gelecekte Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.
9. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

ILN01293767

YAPACAĞIM HAYALLERiME

iMKANLAR ELVERMEDi
Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu 45 yaşındaki
Naz Gözleme ve Yufka salonu Sahibi Uğur Altan oldu. 12
yıldır Gözleme ve Yufka üzerine esnaflık hayatını sürdüren
Uğur Altan’a mesleğinin geçmişten günümüze yaşadığı
değişimleri sorduk.
YAŞAR UĞUR’UN YANINDA BAŞLADIM
Naz Gözleme ve Yufka salonu Sahibi Uğur Altan,
Esnaflığa 1989 yılında staj döneminde rahmetli Yaşar Uğur
döneminde başladığını söyledi.
İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM
İlk çıraklık döneminin Yaşar Uğur’un yanında
başladığını belirten Altan, “Bu işe severek başladım.
İsteyerek bu işi yapıyorum. Yıllardır bu işi yapıyorum ve
işimi seviyorum. 12 yıldır da kendi işyerimde çalışıyorum”
dedi.
İŞİMDE DAHA ÇOK BÜYÜMEK İSTİYORUM
Naz Gözleme ve Yufka salonu Sahibi Uğur Altan,
“Hayalimde daha çok büyümek istiyorum. Yapacağım çok
hayallerim vardı ama imkanlar el vermedi. Tek başıma
yalnız olduğum için ileri gidemedim” dedi.
ESNAFLIK GEÇMİŞTE DAHA İYİYDİ
Esnaflığın geçmişte daha iyi olduğunu ifade eden
Altan, “1990’lı yıllarda partilerin vermiş olduğu durumlar
vardı. O yıllarda daha çok verim alınıyor ve daha çok
kazanılıyordu. Şuanda o kadar işler kalmadı” dedi.
BİRLİK BERABERLİK YOK
Naz Gözleme ve Yufka salonu Sahibi Uğur Altan,
“Esnaflar arasında birlik ve beraberlik yok. Herkes
kendini ancak idare ediyor. Birde hastalık pandemi
durumundan dolayı esnaf kendini zor idare etmeye
çalışıyor” dedi.
İŞLERİNİ SEVEREK YAPSINLAR
Yeni işyeri kuracaklara tavsiyelerde bulunan Altan,
“İşlerini ilk önce çıraklıktan yapmaları lazım. Ayrıca
severek yapsınlar. Sonradan yetişen kişilerde verim
alınamıyor. Gecesini gündüzüne katıp daha çok
çalışmaları lazım” dedi.
EN ZOR İŞLERDEN BİRİ
Altan, “Yufka ekmek yapıyoruz. Bu işlerin içinde en zor
iş. Ben geçmişte çok işler yaptım. Bu iş gibi bu iş zor bir
iş. Emek, gayret ve bütçe isteyen bir iş. Sermayesi az ama
yapılan ürünün iyi olması ve iyi çıkması lazım. Müşterilerin
sevmesi lazım” diye konuştu.
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ÇAKI GiBi
ASKER OLDULAR
Yozgat’ta temel askerlik
eğitimlerini tamamlayan 46
acemi er için yemin töreni
düzenlendi.
İl Jandarma Alay
Komutanlığında düzenlenen
tören, saygı duruşunda
bulunulup İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başladı. Birliğe
ilk katılan ve eğitimlerinde
başarılı olan erlere belgeleri
verildi. Tören sonunda
yemin eden erler, yakınlarına
sarılarak hasret giderdi.
Askerler aileleriyle hatıra
fotoğrafı da çektirdi. İHA

Fen Lisesi Kendi Mobil

Uygulamasını Geliştirdi
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Mevlüde
Ahmet Doğanay Fen Lisesi kendi mobil
uygulamasını geliştirdi.
Devlet okulları arasında mobil uygulama
geliştirme ve kullanma açısından bir ilke
imza attıklarını söyleyen Mevlüde Ahmet
Doğanay Fen Lisesi Müdür Yardımcısı
Ahmet Eren, amaçlarının öğrencilerin
ihtiyaç duyduğu içeriklere tek bir çatı
altında ulaşmasını sağlamak olduğunu
belirterek “Okulumuz mobil uygulaması
MADFEN Mobil ile öğrencilerimiz ve
velilerimiz okulumuz hakkında bilgilere,
haberlere ve duyurulara ulaşabildikleri gibi
uygulamamız sayesinde Uzaktan Eğitimde
kullanılan Canlı Sınıflara ve Deneme
Sınavı sonuçlarına da ulaşabilmektedirler.
MADFEN Mobil ile EBA TV ve Youtube
kanalımız olan MADFEN TV'yi izleme

imkanına sahip olunmaktadır. Ayrıca
uygulamayı telefonuna kuran öğrenci ve
velilerimiz düzenli gönderilen bildirimler
sayesinde okulla ilgili duyurulardan sıcağı
sıcağına haberdar olabilmektedir." dedi.
Eren, uygulamanın halihazırda Android
telefonlarda çalıştığını, IOS telefonlara da
yüklenebilmesi için çalışmaların devam
ettiğini, Play Store'a uygulama yüklemek
ücretli olduğu için uygulamanın şimdilik
okul web sitesi olan madfen.meb.k12.tr'de
verilen link üzerinden indirildiğini söyledi.
Okul öğrencilerinden Muhammed Emir
ise, mobil uygulamadan çok memnun
olduğunu, gelen bildirimler sayesinde
okulla ilgili haber ve bildirimlerden
anında haberdar olduklarını, ayrıca
MADFEN TV ile katılamadıkları dersleri
dinleyebildiklerini söyledi. İHA

"Evler yıllık ortalama

163 TL’ye sigortalanacak"
Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında,
bir mesken için yapı tarzı ayrılmaksızın
verilebilecek azami teminat tutarı 240 bin
TL'den 268 bin TL'ye çıkarıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile
zorunlu deprem sigortasında uygulanan azami
teminat tutarı 28 bin TL artırıldı. Bu kapsamda,
bir mesken için yapı tarzı ayrılmaksızın
verilebilecek azami teminat tutarı 240 bin
TL'den 268 bin TL'ye çıkarıldı. Tebliğe
göre, sigorta bedelinin belirlenmesine esas
metrekare bedelleri; betonarme yapılar için bin
134 TL'den bin 268 TL'ye, diğer yapılar için ise
782 TL'den 874 TL'ye çıkarıldı. Tebliğe eklenen
geçici maddelere göre, teminat başlangıç
tarihi 1 Ocak- 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki
sigorta sözleşmeleri için tarife fiyatı üzerinden
yüzde 10 oranında indirim uygulanması
kararlaştırıldı. Tebliğin yayımı tarihinden önce
akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1 Ocak ve
sonrası olan sigorta sözleşmeleri, prime ilişkin
herhangi bir işlem yapılmaksızın yeni belirlenen
teminatlara tabi olacak.
"Evler yıllık ortalama 163 TL’ye
sigortalanacak"
Kampanya kapsamında İstanbul’da ve

İzmir’de 100 metrekare betonarme bir evin
yıllık 268 TL’ye Zorunlu Deprem Sigortası ile
güvence altına alınabileceğini açıklayan Turgut
şunları söyledi: “100 metrekare betonarme
bir ev, Edirne, Ankara ve Gaziantep’te yıllık
90 TL’ye; Ardahan’da yıllık 129 TL’ye; Ağrı,
Artvin, Giresun, Kayseri, Niğde, Rize’de 59
TL, Aksaray, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir’de 38
TL’ye; Antalya’da 129 TL’ye ve Bursa’da 173
TL’ye Zorunlu Deprem Sigortası güvencesine
sahip olacak. Kampanya kapsamında Türkiye
genelinde yıllık prim ortalaması ise 163 TL
olarak hesaplanıyor". İHA

UZMANLAR UYARDI

VAKALARI ARTTI
Yozgat’ta kar ve buzlanma sebebi
ile kayıp düşmelere bağlı kırık ve çıkık
vakalarında artış görüldü.
Yozgat’ta kar yağışı sonrası meydana
gelen buzlanma; yollarda ve kaldırımlarda
büyük tehlike oluşturuyor. Hastanelerin
Ortopedi ve Travmatoloji poliklinikleri
düşmeden mütevellit kırık, çıkık ve burkulma
vakaları ile dolup taşıyor. Karlı dönemlerde
buzlanmaya bağlı olarak yaşanan
düşmelerde en fazla el bileği, kalça, omuz
çevresi ve ayak bileği kırıkları görülüyor.
Yozgat'ta da kar yağışı sonrası etkili olan
buzlanma nedeniyle de Şehir Hastanesinde
kırık ve çıkık vakalarına müracaat eden hasta
sayısında artış yaşandı.
Karda kayıp düştüğü için ayağı kırılan
ve Yozgat Şehir Hastanesine tedaviye gelen
Osman Aslan, "Ekmek almak için dışarı
çıktığımda buza basıp düştüm. Ayağım
kırıldı" dedi. Uzmanlar ise buzlanmaya
karşı vatandaşları yürürken dikkatli olmaları
konusunda uyardı.
Ortopedi ve Travmatoloji Op. Dr.

Mehmet Batu Ertan, kar yağması ile birlikte
kırık ve çıkık oranında artış yaşandığını
söyleyerek, “İlk günden itibaren onlarca
hasta gelmeye başladı. Kırık ve ameliyatlı
hastalar sıklıkla geliyor. Bu süreçte çok
dikkatli olmamız lazım. Kar yağmasıyla
birlikte 5-10 katı kırık ve çıkık oranında artış
oldu. Normalde kırık nedeniyle bir iki hastayı
ameliyat etmemiz gerekirken kar yağışı
sonrası bu sayı arttı” dedi. Kışın ayakkabı
tercihinin önemli olduğunu belirten Ertan,
“Ayakkabılarımızı kaymayacak şekilde
tercih etmeliyiz ve karda küçük adımlar
atmalıyız, ellerimiz ceplerimizde asla
yürümemeliyiz. Dengemizi sağlamamız
gerek ve kazaya hazırlıklı olmalıyız. Özellikle
kemik erimesi hastalarımız dışarı çıkarken
yanlarında mutlaka refakatçi olması lazım.
Düşme esnasında oransal olarak kalçamızın
üzerine düşeriz ve kalça kırığı oluşur. Diğer
taraftan da düşmeyi engellemeye çalışırken
kolumuzu kullanırız bu şekilde de el, dirsek
omuz kırığı ile karşılaşabiliriz” şeklinde
konuştu. IHA
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FİYATI: 1.00 TL

Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

facebook.com/Yozgatcamlikcom youtube.com/YozgatCamlikTV

PERiLERE BASKAN DESTEGi
Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden
Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımına moral ziyaretinde bulundu.
Sorgun Belediye
Başkanı Erkut Ekinci
Kadınlar Hentbol Birinci
Ligi’nde mücadele eden
Yozgat Aile ve Sosyal
Politikalar Gençlikspor
takımına moral ziyaretinde
bulundu. Rıza Kayaalp Spor
Salonunda Pazar günü
Polatlı Belediyespor ile
oynayacağı müsabakanın
hazırlıklarını Antrenör
Enis Atmaca gözetiminde
sürdüren Yozgat Aile
ve Sosyal Politikalar
Gençlikspor takımının
dünkü antrenmanına katılan
Sorgun Belediye Başkanı
Erkut Ekinci ve Sorgun
Belediyespor Kulüp Başkanı
Ergin Gül, sporcular ile
bir süre sohbet etti. Daha
sonra takım kaptanı Hilal

Doğan’a çiçek taktim eden
Ekinci, sporculara Sorgun
Belediyespor Voleybol
takımının atkısını verirken
tatlı ikramında da bulundu.
Kulüp Başkanı Musa
Saydam’dan takım hakkında
bilgi alan Ekinci takıma
destek noktasında üzerine
düşen ne varsa yapacağını
söyledi. Tamamı Yozgatlı
oyunculardan kurulu olan
Yozgat Aile ve Sosyal
Politikalar Gençlikspor
takımının başarısını
kutlayan Ekinci, her zaman
Yozgat Aile ve Sosyal
Politikalar Gençlikspor
takımını takip ettiğini, ilk
defa mücadele ettikleri
bu ligde 10’uncu sırada
yer almanın da bir başarı
olduğunu ifade etti.

twitter.com/CamlikGazetesi

Vali Ziya Polat:

"GURUR
DUYUYORUZ"
Milli güreşçimiz dünya şampiyonu Rıza
Kayaalp, Yozgat Valisi Ziya Polat’ı makamında
ziyaret etti. Vali Ziya Polat, Avrupa ve Dünya
Güreş Şampiyonu hemşehrimiz Milli Güreşçi
Rıza Kayaalp'i ülkemize kazandırmış olduğu
sayısız madalyadan dolayı tebrik etti. Polat,
Kayaalp’e başarılarının devamını diledi, elde
ettiği başarıları ile gurur duyduklarını söyledi.
Eda DEMİREL

Yozgatsporlu

oyuncuya
Milli davet

Misli.com 3. Lig ikinci grupta
mücadele eden temsilcimiz Yozgatspor
1959 FK’nın genç kalecisi Bilal Karataş,
U19 Milli takım kampına davet edildi.
Genç kaleci, U19 Milli Takımın 24-29
Ocak’ta yapılacak olan Antalya kampına
katılacak. Yozgatspor 1959 FK’nın
ikinci yarının ilk maçında karşılaşacağı
Tepecikspor maçında Bilal Karataş forma
giyemeyecek.
Yozgatspor 1959 FK’dan yapılan
açıklamada, “U19 Milli Takımımızın 24-29
Ocak 2021 tarihleri arasında Antalya'da
yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu
açıklandı. Kalecimiz Bilal KARATAŞ da
U 19 Milli Takım kampına davet edildi.
24-29 Ocak tarihleri arasında Antalya'
da yapılacak olan kampta ve U 19 Milli
Takımı'nda genç kalecimize başarılar
diliyoruz” denildi. Murat KARATEKİN

