DUYKON Genel Başkanı Serhat Baran'dan
Ayağının Tozu İle Anlamlı Kampanya:

Sahip Çıkılmasa
Cenazesi Yakılacaktı

Gurbette hemşeri

Minik Kalpler Isınsın

DUYKON’un çiçeği
burnunda Genel Başkanı
Serhat Baran tarafından
“Minik Kalpler Isınsın"
kampanyası başlatıldı.
DUYKON Kadın
Kolları tarafından
yürütülecek olan
kampanya ile
kimsesiz çocuklara
ulaşılacak. Dünya
Yozgatlılar Konfederasyonu
Genel Başkanı Serhat Baran,

22 OCAK 2021 CUMA

vefası...

göreve gelir gelmez ayağının
tozu ile ilk projesini hayata
geçirdi. Baran, proje
hakkında yaptığı
açıklamada, soğuk
kış gününde kışlık
kıyafet ihtiyacı olan
kimsesiz çocuklara
sahip çıkmak,
ulaşabildiklerinin
kışlık kıyafet
ihtiyaçlarını karşılamak
istediklerini söyledi. > 2'DE

SAYI:2587

Yurt dışında yaşayan kimsesiz
Yozgatlı’nın cenazesine hemşerileri
sahip çıkarak yakılmasını önledi.
Kimsesiz cenaze defin için
yakınlarının bulunduğu Balıkesir’e
gönderildi. >> 4'TE

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır:

"Üretime katkıyı artıracağız"
Çekerek İlçe Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ve Ak Parti İlçe Başkanı
Mehmet Akkan ilçe Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti. >>> 2'DE

FİYATI: 1.00 TL

www.yozgatcamlik.com

Bozok Yaylası Hizmete Doyuyor...

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLiYESi'NDE

YOZGAT'I KONUSTULAR
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı

hemşerimiz Fuat Oktay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Yozgat konuşuldu.

BOZOK YAYLASINA 2 OSB
Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan
Başer; “Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı
hemşerimiz Fuat Oktay’la Yozgat’ta hayat
bulan ve planlanan projelere ilişkin görüştük.
Başta Bozok Organize Sanayi Bölgesi ve
Boğazlıyan’da yapılan Fuat Oktay Organize
Sanayi Bölgeleri olmak üzere şehrimize
kazandırılacak iki sanayi bölgesinin son
durumunu konuştuk. Bozok OSB, hem hava
limanına hem şehre hem de doğu-batı bağlantı
yoluna yakın olması, Fuat Oktay OSB de Kayseri
güzergahından şehrimize yatırımcı çekecek
önemli bir potansiyellere sahip” dedi. >> 3'TE

ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANTI
AK Parti Genişletilmiş
İl Başkanları Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan
Başkanlığında yapıldı.
Toplantıya, Yozgat
Belediye Başkanı Celal
Köse, AK Parti Yozgat İl
Başkanı Yusuf Başer, İl
Genel Meclisi Başkanı
İskender Nazlı, Kadın
Kolları Başkanı İlknur
Ünal, Gençlik Kolları
Başkanı Kazım Emiroğlu
Şimşek katıldı. > 4'TE

GENÇLiK BAŞKANININ YANINDA
AK Parti Gençlik Kolları
Başkanları, Yozgat Belediye
Başkanı Celal Köse’yi
makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getiren Yozgat Belediye

Başkanı Celal Köse, “AK Parti
Gençlik Kolları İl Başkanımız
Sayın Kazım Emiroğlu Şimşek
ve İlçe Gençlik Kolları
Başkanlarımız belediyemizi
ziyaret etti. >>> 6'DA

SEMPOZYUMA

BAŞER DE KATILDI HİRA NUR'U KIRMADILAR

TBMM Tören Salonu'nda gerçekleşen
"1921 Anayasası’nın Kabul Edilişinin
100. Yılı Ulusal Sempozyumu", saygı
duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın
okunması ile başladı. >>> 6. SAYFADA

Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ile birlikte,
kendisine mektup yazarak tanışmak isteyen 7. Sınıf öğrencisi Hira
Nur Yurdagül'ü kırmayarak evinde ziyaret etti. Ziyarette renkli
görüntülür oluştu. Hira Nur'un mutlululuğ yüzüne yansıdı.

Evde aşılama başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın korona virüs ile mücadele
kapsamında 90 yaş ve üstü vatandaşların aşılanacağını bildirmesinin
ardından Yozgat’ta da evlerde aşılama çalışmaları başladı. 6'DA

Kültür Merkezi'nde
çalışmalar hız kazandı
Yozgat Belediyesi KOP Eğitim ve
Kültür Merkezi’nde çalışmalar hız kazandı.
Belediye Başkanı Celal Köse, buluşma
noktamız artık burası olacak” dedi. 6'DA

Atmaca emin
ellerde

Yozgat İl Milli Eğitim
Müdürü Yusuf Yazıcı, 2020-2021
Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönemin
tamamlanması münasebetiyle bir
mesaj yayımladı. Yazıcı, Yozgat
genelinde okul öncesinde 4

bin 334, İlkokulda 21 bin 470,
Ortaokulda 22 bin 842 ve Lise
kademesinde 22 bin 749 olmak
üzere 71 bin 395 öğrencinin birinci
dönemi tamamladığını söyledi.
>>> 7. SAYFADA

Sorgun Belediyespor'a

anlamlı destek
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hazırlık maçını yaptı

K

Yozgatspor ikinci

S

8'DE

E

Yozgat’ın Çandır
İlçesi’nde devriye
gezen Jandarma
ekipleri tarafından
bitkin halde bulunan
atmaca, korumaya
alındı. >> 5'TE

SALGIN GÖLGESiNDE KARNE SEViNCi

GÜNCEL

AHMET
SARGIN
Toplumlar dini ve
ahlaki değerlerden
hızla uzaklaşıyor. Din
ve ahlak dışı bir yaşam
tarzı benimsenmeye
başladı. Namus, şeref,
haysiyet, insani özellik gibi kavramlar yok
olmaya başladı...
Nemelazımcı, bencil, duyarsız ve ilgisiz
insanların sayısı çoğaldı.
Din ve ahlaki değerlerden uzak bir

yaşantının sonucunda
vicdanlar körleşti, adalet kavramı yok oldu,
merhamet, sadakat ve
vefa gibi ahlaki özellilere rastlanılmaz hale
geldik.
Avrupa ülkesinde
gençlerin yüzde 50'ye
yakını tecavüzü normal karşılamakta...
Evlilik dışı ilişkiler
normal hale geldiği
gibi eşcinsellik de hoş
karşılanmaya başlandı.
Kuşkusuz bu durum,
toplumların din ve
ahlaktan uzaklaşmalarının sonuçlarından
sadece biridir.
Madde bağımlılığı,
uyuşturucu, alkol ve
kumarın oluşturduğu
çöküntüden sonra aileler olarak şimdi de
fuhşa davetiye çıkaran toplumda manevi
bir çöküntü oluşturan

22 OCAK 2021 CUMA

Bataklığı Kurutmak Hepimizin Görevidir

gençlerimizin başıboş
hareketleri bizleri tedirgin etmeye başladı.
“Bir kötünün yedi
mahalleye zararı vardır” atasözünde belirtildiği gibi bir kötü
örnek bütün gençlerin
olumsuz etkilemesine
neden oluyor.
Kimileri bu öğütleri duyunca hemen
"çağdaşlık" martavalı
okuyor ve Avrupa'nın
ahlaksız olduğunu
söyleyemeyiz diyor...
Burada sorgulanması
gereken Avrupa'nın
"ahlak"sızlığı elbet...
Evet, Avrupa ahlaksız
olmanın bedelini kendi
nesillerini kısırlaştırarak ödüyor.
Ahlaksızlık sadece
Avrupa'yı değil, geçmiş çağlarda yaşayan
kavimler de ahlaksızlığın cezasını önce kendi

nesilleri üzerinden,
daha sonra da helak
olarak ödediler. Bu
rezil yaşam ülkemizde
de gençlerimizi, ailelerimizi tehdit etmeye
başladı. Küçük çocuklara kadar inen ırza
tecavüz ve kız çocuğu
ölümleri size bir şeyler
anlatmıyor mu? İçinizin acımasının yanı
sıra, göklerin ve meleklerin ağladığını- titrediğini hissediyoruz…
Ahlaksızlığın bir
göstergesi olan bu
sapkın yaşam... Eşcinselliğin yaygınlaşarak
toplum katmanlarına
nüfuz etti. Yani artık
sıradanlaştı. Dün tepki
gören, alay edilen ve
hatta taşlanan sapkın
ilişkiler bugün çok normal görülmeye başlandı. İşte asıl tehlikede
burada başlıyor. Sapık

yaşantı "evlilik"le noktalanıyor. Bu ne sapkın
bir çelişkidir... Bir yandan evlilik değerlerine
karşı çıkılıyor, bir yandan da eşcinsel ilişkiyi
meşru göstermek için
evlilik gerçekleştiriyorlar
İnsanlık artık yavaş
yavaş ahlaki değerlere
dayanan bir toplum
olmaktan uzaklaşıyor.
Ahlak aslında dini bir
olgunluğun göstergesidir. Hayvani hayattan
insani hayata yükseliştir.
Din ile ahlakı birbirinden ayrı düşünmek
safdillik...Ahlaksız
insani bir yaşamı tasavvuf edemiyoruz.
Bizi ancak ebediyetin
mutlu yolcusu yapacak
İslam ahlakının esasını
ararsak onu mutlak
varlığa aşk ile yöneliş-

te buluruz.
Toplumları çepeçevre saran bu ahlaki
çöküntü, hiçbir ahlaki
değeri olmayan, hiçbir şeyi ve hiç kimseyi
umursamayan, sadece
kendini düşünen bir
toplumsal yapı oluşmasına neden oluyor.
Dürüstlük, saygı, sevgi, dostluk, yardımseverlik, alçakgönüllülük
gibi ahlaki kavramlar
anlamını ve önemini
yitirmeye başladı.
Ahlak çöküntüsünün
temelinde yatan neden, insanların manevi
değerlerini kaybetmeleridir.
Manevi değerlerini
kaybeden insanlar da
dünyayı yaşayabilecekleri tek yer olarak
görürler ve dünyada
kendileri için çıkar
sağlamaya, kendi arzu

ve isteklerini tatmin
etmeye, mümkün
olduğunca mala ve
statüye sahip olmaya
çalışırlar.
Manevi çöküntü
içerisindeki ahlaki değerlerin yitirildiği bir
toplumda sapkın cinsel
ilişkilerin ve fuhşun kısacası her türlü ahlaksızlığın yaygınlaşması
ise normaldir.
Hızla yaygınlaşan
ahlaksızlıkla mücadele etmek, din ve”
AHLAKI” topluma hâkim kılmak insani ve
vicdani bir sorumluluk
gerektirir. Bu hepimiz
için bir insani- millidini ve İslami görevdir.
Yoksa mı?.. Yoksa hepimiz hesabını vermeyeceğimiz bu ahlaksız
bataklığının (çöplüğünün) içinde yok olup
gideriz…

DUYKON Genel Başkanı Serhat Baran'dan
Ayağının Tozu İle Anlamlı Kampanya:

Minik Kalpler Isınsın

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır:

"Üretime katkıyı artıracağız"

hanım kardeşlerimiz, maharetli
beylerimiz el becerilerini arttırma ve
aile bütçelerine katkı sunma imkânı
buluyor. Amacımız bu değerlerle
Turizm Kenti olarak hedeflediğimiz
ilçemizi, gelecek turistlere tanıtıp,
Çekerek markasını ülke geneline
yaymak istiyoruz.
İlçemizdeki bütün
hanım kardeşlerimizin ve
maharetli beylerimizin bu
tür aktivitelerden istifade
etmesini arzuluyoruz.
Şu an sahada neler
üretebilirizin tespitlerini
yapıyor ve araştırıyoruz.
Özellikle eşine, ailesine,
çocuklarına emek verirken
beraberinde üreten ve çevresine
örnek olan kardeşlerimi kutluyorum.
Bu tür dayanışmalarla çok daha
fazla güzelliklerin ortaya çıkacağına
inanıyorum." Tarık YILMAZ

aşamayacağımız engel, başaramayacağımız iş yoktur.
Biz bu yola memleketimize ve hemşerilerimize vefa
borcumuzu ödemek için çıktık. Hepimizin ortak
amacı budur. Yapacak çok işimiz var. Bundan dolayı
hemen kolları sıvayarak işe başlıyoruz. DUYKON
Kadın Kollarımız tarafından bu yılki ilk kampanyamızı
başlattık. Amacımız Yozgat ve İlçelerimizdeki kimsesiz
çocuklara sahip çıkmak devamlılığımızı sürdürmek,
memleketimizi yaşatmak ve sağlıklı yeni nesiller
yetiştirmek için öncelikli görevimizdir. Unutmayalım
bugünün küçükleri yarının büyükleridir" dedi.
Duykon Kadın Kolları Genel Başkanı Aysel Arslan
da, "Bu kampanyamız ile Yozgat ve İlçelerimizdeki
öksüz, yetim ve parçalanmış aileler veya gelir
getirecek ebeveyni bulunmayan ve yakınları tarafından
bakılan 0-12 yaş grubundaki çocuklarımızın kışlık
kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak” dedi. Tarık YILMAZ

AYŞE ARSLAN

SERHAT BARAN
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Çekerek İlçe Belediye Başkanı
Eyyüp Çakır ve Ak Parti İlçe Başkanı
Mehmet Akkan ilçe Halk Eğitim
Merkezini ziyaret etti.
ÜRETİME KATKIYI ARTIRACAĞIZ
Çekerek Belediye Başkanı
Eyyüp Çakır ilçe Halk Eğitim
Merkezinde kurs gören
kursiyerleri ziyaret
ederek çalışmalarını
inceledi. Başkan Çakır,
Şu an sahada neler
üretebilirizin tespitlerini
yapıyor ve araştırıyoruz”
dedi.
Başkan Çakır ziyaret
sonrası yaptığı açıklamada;
“Ak Parti İlçe Başkanımız Mehmet
Akkan beyle birlikte Halk Eğitim
Merkezimize ziyaret gerçekleştirdik.
Bakır İşlemeciliği, Amigurumi
bebek, Lavanta Kesesi ve Taş boyama
gibi verilen kurslarla Çekerekli

DUYKON’un çiçeği burnunda Genel Başkanı Serhat
Baran tarafından “Minik Kalpler Isınsın" kampanyası
başlatıldı. DUYKON Kadın Kolları tarafından
yürütülecek olan kampanya ile kimsesiz çocuklara
ulaşılacak. Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Genel
Başkanı Serhat Baran, göreve gelir gelmez ayağının
tozu ile ilk projesini hayata geçirdi. Baran, proje
hakkında yaptığı açıklamada, soğuk kış gününde kışlık
kıyafet ihtiyacı olan kimsesiz çocuklara sahip çıkmak,
ulaşabildiklerinin kışlık kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak
istediklerini söyledi.
BİZ YOLA VEFA DUYGUSU
İLE ÇIKTIK
Projeyi yürütecek olan DUYKON Kadın Kolları
tarafından yürütülen kampanya ile memleketine
olan vefasını da gösteren Baran, şunları kaydetti:
“DUYKON olarak biz büyük bir aileyiz. Birlikte
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Pandemide esnaf olmak

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Yozgat Kahveciler
ve Lokantacılar Odası
Başkanı Eyüp Coşgun’dan önceki gün
bir basın açıklaması
geldi.
Gazetemizin baskıya
neredeyse hazır olduğu bir zaman diliminde geldi açıklama.
Basın bildirisini okuyunca Haber Müdürü

arkadaşım Eda Hanım’la bir ara tereddüt
yaşadık.
Acaba dedik, ‘Acaba
Eyüp Coşgun açıklamasında bir kinaye mi
yapıyordu?’
Biliyorsunuz pandemi sürecinde en fazla
yarayı esnaf aldı. Memur, işçi, kamu çalışanı her ay emeğinin
karşılığını bankadan
hiçbir endişe duymadan alırken, esnaf
farklı ve karanlık bir
durumla karşı karşıya
kaldı!
Kimi kepenk kapattı,
kiminin iş hacmi yüzde 80 oranında düştü.
Giderlerini karşılayamayan, evine ekmek
götüremeyen esnaf
pandemi döneminde

ciddi yara aldı.
Devletin ülke genelinde destekleri oldu
olmasına ama hayatın
gerçeklerine süper
güç olduğunu iddia
eden devletler dahi
yetişemezken belirli
bir sınırın ötesine geçmek pek de mümkün
olmuyordu elbette.
Burada valilikler, belediyeler ve sivil toplum
kuruluşlarına ciddi
görevler düşüyor(du).
Yozgat Belediyesi ilk
günden itibaren esnafa destek oldu. Olmaya da devam ediyor.
Hayatın lüksüne yetişmeye çalışan insanoğlu mesele hayatta
kalmak ve günlük
ihtiyaçları karşılamak
olunca daha iyi an-

ladı zeytin yağının,
salçanın, nohudun,
mercimeğin hatta çocuklarına ikram ettiği
çikolatanın ne anlama
geldiğini.
Belediye Başkanı Celal
Köse’nin bu anlamda
ortaya koyduğu iradeyi, desteği yadsıyamayız.
Gelelim Yozgat Valiliğine…
En başında da ifade
ettiğim gibi, bu süreçte esnaf ciddi yara
aldı. Bir esnaf temsilcisi olan Eyüp Coşgun’u sürekli serzenişte bulunan, esnafın
sorunlarını dile getiren
bir ahval ile bulduk
karşımızda, ki haklıydı
da.
Son açıklamasında

Yozgat Valisi Sayın
Ziya Polat’ın esnafa
sağladığı destekleri ve
en önemlisi hassasiyetlerini ortaya koymasını, bir anda kinaye mi acaba şeklinde
değerlendirdik.
Hemen telefona sarıldım basın açıklamasını
teyit etmek adına. Ve
Eyüp Coşgun’la ,konuşmamız da durumun bir kinaye değil
tam tersi esnafa can
suyu olacak desteklerin Sayın Polat’ın
direktifleri ile gerçekleştiği yönündeydi.
Eyüp Başkan, Sayın
Vali’nin neredeyse her
hafta kendisini arayıp
esnafın durumu hakkında bilgi aldığını,
yapılabilecekler husu-

sunda mutlaka haberdar olmak istediğini
söyledi.
Ve bu durumun esnafa sağladığı maddi-manevi moralden
bahsetti.
Yozgat’ın bir basın
mensubu, bu şehrin
gerçekleri ile yaşayan
bir Yozgatlı olarak
mutlu oldum.
Biz basın mensupları,
haberciliği her zaman
felaketler ve karanlık
tablolar üzerinden mi
yapmalıydık!
Hiç mi iyi gelişmeler,
insanlık adına hayırlı
duruşlar sergilenmiyordu!
Memleketimiz adına
mutlu ve dahi umutlu
olamaz mıydık?
Hülasa, Kahveciler

ve Lokantacılar Odası
Başkanı Eyüp Coşgun’dan gelen açıklamayı gazetemizin
en görünür yerinden
yayınladık!
Her güzel hareket,
memleketimiz ve insanlarımız adına ortaya konulan her hayırlı
adım yüksek sesle duyurulmalıydı yenilerine
vesile olmak adına.
Ne diyelim devletimizin iradesini milletimize en doğru zamanda
yansıtanlar var olsun!
Allah soğuk kış gününde ocağını tüttürme mücadelesi veren
insanımızın ve insanlığımızın yardımcısı
olsun.
Son söz; vicdanlarda
buluşmak güzel.

YOZGAT’A YENi SPOR
TESiSLERi KAZANDIRILACAK

Bozok Yaylası Hizmete Doyuyor...

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLiYESi'NDE

YOZGAT'I KONUSTULAR
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı

hemşerimiz Fuat Oktay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Yozgat konuşuldu.
Ziyaret sonrası Yozgat Çamlık Gazetesi'ne özel
açıklamalarda bulunan Milletvekili Başer, Anadolu’nun
her köşesinde olduğu gibi Yozgat’ta da pandemiye
rağmen ciddi yatırımlar ve hizmetler gerçekleştiğini
söyledi.
Milletvekili Başer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay’ı makamında ziyaret ederek, Yozgat’a yapılan
Bozok ve Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgeleri başta
olmak üzere 2023’ün Yozgat’ını konuştuklarını söyledi.
BOZOK YAYLASINA 2 OSB
Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Başer;
“Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat
Oktay’la Yozgat’ta hayat bulan ve planlanan projelere
ilişkin görüştük. Başta Bozok Organize Sanayi Bölgesi
ve Boğazlıyan’da yapılan Fuat Oktay Organize Sanayi
Bölgeleri olmak üzere şehrimize kazandırılacak iki
sanayi bölgesinin son durumunu konuştuk. Bozok
OSB, hem hava limanına hem şehre hem de doğu-batı
bağlantı yoluna yakın olması, Fuat Oktay OSB de Kayseri
güzergahından şehrimize yatırımcı çekecek önemli bir

potansiyellere sahip” dedi.
YOZGAT İLÇELERLE BÜYÜYECEK
Milletvekili Başer, Yozgat’ın ilçelerle birlikte
büyümesi için her bölgede farklı projelerin hayat
bulduğuna dikkat çekti.
“Yozgat’la birlikte ilçeleri büyütmek, hedefimiz bu.
İlçelerle beraber Yozgat’ın öncülüğünde büyüyen bir
şehir” diyen Başer, şunları aktardı: “Yozgat’ın 2023
hedefleri ve projelerini konuştuk. Bakıyoruz pandemi
sürecinde ülkemizin her köşesi olduğu gibi Yozgat’ın
her köşesi de önemli hizmetler almış. Almaya da devam
ediyor. Emekliliğini Yozgat’ta geçirmek isteyenlerin,
yatırımları Yozgat’ta yapmak istiyorum diyen kişilerin
olduğu bir Yozgat planlıyoruz. Amacımız Yozgat’ımıza bir
tane de olsa fazla yatırım kazandırabilmek.”
Yozgat’a bir tane fazla hizmet getirebiliriz noktasında
gayretle çalıştıklarını vurgulayan Milletvekili Yusuf Başer,
OSB, Hayvan Pazarı, Et Süt Kurumu Süt Bölümünün
çalışmaları ve pek çok yatırımın aksaksız devam ettiğini
sözlerine ekledi. Eda DEMİREL

Başer’in Ankara’da yoğun
görüşme trafiği sürüyor.
Geçtiğimiz günlerde
Yozgat’ta yapımı devam eden
baraj ve göletlere ödenek
tahsisi ve yeni projeler
için DSİ Genel Müdürünü
ziyaret eden AK Parti Yozgat
Milletvekili ve Seçim İşleri
Başkan Yardımcısı Yusuf
Başer, yeni spor tesislerinin
Yozgat’a kazandırılması
hususunda Gençlik ve Spor
Bakanı Dr.Mehmet Muharrem
Kasapoğlu’nu ziyaret etti.
Bakanlık makamında
gerçekleşen görüşmede
Milletvekili Başer, Yozgat’ta
ihtiyaç duyulan spor tesisleri
hakkında Bakan Kasapoğlu’na
bilgi verdi.
Başer, bakan Kasapoğlu’na,
sağlıklı nesiller yetiştirmek
için sosyal hizmet desteğine
ihtiyacı olan çocuklar ile şehit
ve gazi çocukları ve diğer
çocukların sporla buluşmasını
sağlamak, salon sporlarını
geliştirmek maksadıyla
Yozgat’ta uluslararası
müsabakalara da ev sahipliği
yapacak donanımda bir
kapalı spor salonuna ihtiyaç
duyulduğunu, bu salonu
Yozgat Merkez Yukarı Nohutlu
Mahallesinde yapmayı
planladıklarını belirtti.
Yozgat’ın coğrafi konumu

NEZiH BAŞKAN’DAN BiRLiK MESAJI
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın,
vatandaşla bir araya gelmeye devam ediyor. ilçenin
problemlerine hep birlikte çözüm üreteceklerini
dile getiren Yalçın, istişareye de önem verdiğini
söyledi. Akdağmadeni Belediyesi olarak her
zaman vatandaşın yanında olduklarını kaydeden
Yalçın, “Esnaflarımızı, vatandaşlarımızı dinlemeye,
birlikte düşünmeye ve yanlarında olmaya devam
ediyoruz. “Bütüncül Yaklaşım, Birlikte Yönetim”
anlayışıyla, kış dönemini istişare ile geçirip yeni
sezonun planını vatandaşımızın taleplerine göre
şekillendireceğiz. Akdağmadeni Belediyesi olarak
her zaman vatandaşımızın ve esnafımızın yanında yer
aldık, birlikte düşünüp, birlikte çözüm üreteceğiz”
ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL

ve fiziki özellikleri nedeniyle
kamp eğitim merkezine
oldukça müsait bir noktada
olduğunu da vurgulayan
Milletvekili Başer, yatırım
programında olan Kamp
Eğitim Merkezi’nin yapımına
bir an öncel başlanılmasının
gerektiğini vurguladı.
Başer, görüşmede ayrıca
yatırım programında olan ve
halen başlanılmayan Sorgun’a
300 kişilik öğrenci yurdu ile
Yerköy Gençlik merkezi’nin
inşaatına başlanılmasını
gerektiğini söyledi.
Başer, Güreş Eğitim
Merkezi ve İl Müdürlüğü İdari
Binası Yapımı, Yozgat Merkez
Sentetik Çim Yüzeyli Futbol
Sahası, İkili Soyunma Odası
ve Tribün Yapımı, Sarıkaya
Gençlik Merkezi, Kadışehri,
Yenifakılı, Aydıncık ilçelerine
Spor Salonu Yapımının yatırım
programına alınmasını talep
etti.
Milletvekili Başer’in
ziyaretinden duyduğu
memnuniyeti ifade eden
bakan Kasapoğlu, yatırım
programına alınan projelerin
gerçekleşmesi ile yeni talep
edilen yatırımlar için fizibilite
çalışmalarının yapılması
noktasında gerekli talimatları
vereceğini ifade etti.
Murat KARATEKİN

GÜNCEL

UĞUR
ÖZBEK

ugurozbek89@gmail.com

İhkak-ı hak, tüm
hukuk sistemlerinde
yasaklanan, kişinin
kendi hakkını kendisinin alması şeklinde
tanımlayabileceğimiz bir kavramdır.
Eski Ceza Yasası’nın
308. maddesinde
“bir kimse hükümete
müracaata muktedir
olduğu ahvalde id-
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Hukukun Anlam Arayışı...

dia eylediği bir hakkı
istihsal maksadiyle
eşya üzerinde kuvvet
sarfiyle kendiliğinden
hakkını ihkak ederse... mahkum olur”
denilerek bu hususun
altı çizilmişti. Tabi
teknik anlamda ceza
hukukundan bahsetmeyeceğiz burada.
Konuya farklı bir
pencereden bakalım;
Devletin bir toplum
sözleşmesiyle varlık kazandığı kabul
edilirse, toplumu
oluşturan bireyler bu
sözleşmenin tarafı
olarak güç kullanma
ve hak arama/alma
yetkisini devlet denilen aygıta teslim
etmişlerdir. Devlet,

bireylerin (toplum
sözleşmesi öncesinde)sahip oldukları bu
hakkı hukuk mekanizmasını işleterek
yerine getirir, ikame
eder.
İşleyen bir hukuk
mekanizmasının bulunduğu bir düzende bireylerin hukuk
dışı yollara tevessül
etmeleri ve kendi
haklarını kendilerinin
almaları söz konusu
olmayacaktır. Kişiler
hukuka ve işleyen
mekanizmaya güvendikleri için bu yola
başvurmayacaklardır.
Hukuk kamu vicdanını tatmin etmeli,
toplumun yarasına
merhem olmalı ve

en önemlisi hukukçu, yaptığı sosyolojik
ameliyatlarda neşteri
yanlış organa vurmamalıdır. Profesör
Yasemin Işıktaç “Pasajlar” dergisinin ilk
sayısındaki makalesinde, hukukun üç
temel fonksiyonundan söz eder; Adalete yönelmiş olmak,
toplumsal ihtiyaçları
karşılamak, normatif
tipikliğe sahip olmak.
Bu üç fonksiyon kümülatif olarak düşünülmelidir elbette.
Yani bu fonksiyonlardan biri, karşımıza
çıkan ve “hukuk” olarak nitelenen bir metinde çalışmıyor ise
söz konusu metnin

“hukuk” olmadığına
kanaat getirebiliriz.
Bu cümlelerden
olarak; kamu vicdanı
hukuk eliyle tatmin
olmazsa, yargı organlarının eliyle adalet tecelli etmezse,
sosyolojik travma
yaratan olay ve eylemlerde bir yargıç
cerrah titizliğiyle hareket etmezse; hukukun maksadı hasıl
olmayacak, toplum
sözleşmesi devlet
eliyle ihlal edilmiş
olacaktır.
Tabi burada hukuk derken, sadece yasa koyucunun
vaaz ettiği normatif kurallardan söz
etmemeliyiz. Yasa

ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANTI
AK Parti Genişletilmiş
İl Başkanları Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan
Başkanlığında yapıldı.
Toplantıya, Yozgat Belediye
Başkanı Celal Köse, AK
Parti Yozgat İl Başkanı
Yusuf Başer, İl Genel
Meclisi Başkanı İskender
Nazlı, Kadın Kolları Başkanı
İlknur Ünal, Gençlik Kolları
Başkanı Kazım Emiroğlu
Şimşek katıldı. Video
konferans yöntemi ile
yapılan toplantıda konuşan
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, AK Parti
7. Olağan Büyük Kongre
süreci çerçevesinde
il kongrelerine geçen

yıl 18 Ekim'de Şırnak'ta
başladıklarını, salgın
sebebiyle geçen yıl 22
Kasım'da ara verdikleri
kongrelere 13 Ocak'ta
yeniden başladıklarını
söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
toplam 42 il kongresinin
tamamlandığını dile
getirdi. Önümüzdeki
hafta da 10 il kongresini
gerçekleştireceklerini
kaydeden Erdoğan,
Şubat ayı sonunda
kongreleri tamamlamayı
hedefledikleri söyledi.
Erdoğan, kongrelerde
seçilen il başkanları ile
yönetimlerini tebrik etti.
Eda DEMİREL

Sahip Çıkılmasa Cenazesi Yakılacaktı

GURBETTE HEMŞERi VEFASI...
Yurt dışında yaşayan
kimsesiz Yozgatlı’nın
cenazesine hemşerileri
sahip çıkarak yakılmasını
önledi. Kimsesiz cenaze
defin için yakınlarının
bulunduğu Balıkesir’e
gönderildi. Dünya Yozgatlılar
Konfederasyonu (DUYKON)
Bayern Eyaleti Münih’te
faaliyet gösteren Bayern
Eyaleti Yozgatlılar Birliği
Derneği (BAYDEBİR) vefat
eden ve kimsesi olmadığı
için yakılacak olan Yozgat’ın
Kadışehri İlçesi Kabalı
Nüfusuna kayıtlı vatandaşın
cenazesine sahip çıkarak

SAHiBiNDEN
SATILIK DAiRE

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

memleketine ulaştırılmasını
sağladı. 40 yıldır Almanya’da
yaşayan kısa bir süre önce
Münih hastanesinde vefat
eden kimsesiz vatandaşın
yakılmasına karar verildi.
Şahsın durumunu öğrenen
dernek BAYDEBİR yöneticileri,
DİTİB cenaze fonuyla irtibata
geçerek cenaze masarfı
olan bin 700 EURO’yu ödedi.
Türk konsolosluğunun
araştırması neticesinde
ölen şahsın Balıkesir’de
kardeşinin bulunduğu tespit
edildi. Kardeşi ile irtibata
geçilerek cenaze Balıkesir’e
defnedilmek üzere gönderildi.

koyucunun ortaya
koyduğu kurallar,
hukukun içindedir
elbette. Ama hukuk
diye ifade ettiğimiz
şey daha çok, yasanın(mevzuatın) bir
yargıcın yorumuyla
topluma adapte edilmesi şeklinde vücut
bulan hükümlerdir.
Hukukun bu anlamı
daha toplumsal, daha
sorun çözücü ve
daha gerçekçidir. Buradan hareketle bir
yasaya ya da normlar
hiyerarşisine tabi her
hangi bir mevzuata
hukukçunun nazarı,
eli değmeden, bir
mevzuat hukukçunun
yorumuyla buluşmadan hukukun varlığı

dahi tartışılabilir.
Sizi daha fazla hukuk felsefesi tartışmaları ile sıkmadan
toparlayacak olursak; bireylerin kendi
haklarını kendilerinin
almalarına dair talepleri (ihkak-ı hak) ancak işleyen bir hukuk
mekanizmasıyla tatmin edilebilir. İşleyen
bir hukuk mekanizmasının saydığımız
temel fonksiyonları
içermesi gerekmektedir. Ve bu hukuk
mekanizmasının iyi
hukukçular eliyle
topluma sunulması
hukukun yaygınlaşması için de anlamını
bulabilmesi için de
elzemdir.
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Yozgat’ta Zehir

tacirlerine geçit yok
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin
yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda
uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi
yakalandı.
Yozgat İl Jandarma Ekipleri, zehir tacirlerine
göz açtırmıyor. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı
Ekipleri tarafından şüpheli şahısların kullandığı
otomobil Boğazlıyan Çalapverdi mevkii, Uzunlu
Beldesi yolu üzerinde durduruldu. Otomobilde
bulunan şüpheli 2 kişi ile otomobilde yapılan
arama sonucunda, 6 adet alüminyum folyoya
sarılı halde uyuşturucu madde ile uyuşturucu
madde içiminde kullanılan düzenek ele
geçirildi. Yakalanan 2 şahıs hakkında
soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Eda DEMİREL

Atmaca emin
ellerde
Yozgat’ın Çandır
İlçesi’nde devriye
gezen Jandarma ekipleri
tarafından bitkin halde
bulunan atmaca, korumaya
alındı. Yozgat İl Jandarma
Komutanlığı tarafından
yapılan açıklamada; “Yozgat İl Jandarma
Komutanlığına bağlı Jandarma devriyesi
tarafından 20 Ocak 2021 günü Çandır ilçesi
kırsalında açlık ve susuzluktan dolayı bitkin
halde bulunan atmaca cinsi kuş korumaya
alınıp tedavi ve bakımının yapılmak üzere
Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube
Müdürlüğüne teslim edilmiştir” ifadelerine yer
verildi. Eda DEMİREL

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

ÇAYIRALAN'DA ÖĞRENCiLERLE BULUŞTU
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Çayıralan İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü'nün isteği üzerine, uzaktan
eğitim yoluyla ilçede okuyan ortaokul ve lise
öğrencilerine yönelik proje konulu seminer
verdi.
Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü
İlker Akdoğan'ın selamlama konuşmasıyla
başlayan ve Şehit Yarbay Yusuf Turgut
Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Sevda Demir'in moderatörlüğünde, 18 Ocak
2021 Pazartesi akşamı, öğretmenlerin de
katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya farklı
sürelerle yaklaşık 100 kişi iştirak etti. Prof. Dr.
Mustafa Böyükata "Proje Seven Öğrenciler için
TÜBİTAK Destek Programları ve Yarışmalarına
Hazırlık Stratejileri" başlıklı sunumunda sohbet
havasında bir seminer gerçekleştirdi.
Böyükata, proje döngüsü yönetimine ilişkin

genel bilgiler verdi ve öğrencileri TÜBİTAK
programlarına katılmaları yönünde teşvik
etti. Öğrencilerin sorularını da cevaplandıran
Böyükata, öğrencilere bilimle ilgilenmenin
önemini anlattı. Bu bakımdan da erken yaşlarda
proje faaliyetlerinin içerisinde yer almanın
onlara nelere kazandıracağı konularına değindi.
Prof. Dr. Böyükata; öğrencilerin yeni
tip bilgisayar tasarımı, depremlere bağlı
problemlere çözüm bulma, çevre kirliliği
açısından yenilenebilir enerjiyle çalışan
araç geliştirme, insanlara hizmet eden
robotlar geliştirme, yaşlıların ve engellilerin
karşılaştıkları sorunların giderilmesine dönük
çözüm üretme, yeni tıbbi aletler geliştirme,
kitap yazma gibi konulardaki paylaştıkları
hayallerinden hareketle nasıl proje fikri
geliştirebilecekleri yönünde önerilerde
bulundu.

Öğrencilerin öğretmenlerinden çok iyi
yararlanmaları gerektiğini ve proje fikirleriyle
ilgili onlardan rehberlik ve danışmanlık
yapmalarını istemelerinin altını çizerek, proje
yarışmalarında yer almalarını tavsiye etti. Bilim
insanlarından da örnekler vererek ilerde çok
farklı işler ortaya koyabileceklerini söyledi.
Toplantıya ilişkin yapılan
değerlendirmelerde katılımcı öğrencilerden
bazıları, TÜBİTAK hakkında bilgilendiklerini,
araştırmalarının daha açıklayıcı olması
gerektiğini öğrenmenin kendileri için faydalı
olduğunu, güzel ve verimli bir toplantı
olduğunu, fikirlerini projelendirip paylaşacakları
bir yerlerin olduğunu öğrendiklerini, üzerinde
çalıştığı bir fikri için bu buluşmanın çok
faydalı olduğunu, bu seminerden sonra proje
hazırlamak istediğini ve anlatılan her şeyi
beğendiklerini belirttiler.

Öğretmenlerde TÜBİTAK'ı duymayan,
projenin ne olduğunu bilmeyen öğrencilerin
olduğunu, onlar için çok önemli bir farkındalık
olduğunu, toplantının bilgilendirici, öğrencileri
daha çok düşünmeye fikir üretmeye ve
paylaşmaya teşvik edici bir seminer
olduğunu, projenin nasıl yazılacağı ile ilgili
bilgilendiklerini, bir projeye en çok öğrencilerin
katkı sağlayacaklarını öğrendiklerini, çok
faydalı olduğunu belirterek hem kendileri
hem de öğrencileri adına Prof. Dr. Mustafa
Böyükata'ya teşekkür ettiler.
Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker
Akdoğan da faydalı bir toplantı olduğunu;
toplantının çocuklarla karşılıklı soru ve cevap
şeklinde devam ettirilmesinin de isabetli
olduğu belirterek, kendilerini hiçbir zaman
kırmayıp, özveriyle katkı veren Prof. Dr. Mustafa
Böyükata'ya teşekkür etti. Haber Merkezi
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GENÇLiK BAŞKANININ YANINDA
AK Parti Gençlik Kolları Başkanları,
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’yi
makamında ziyaret etti. Ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getiren
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “AK
Parti Gençlik Kolları İl Başkanımız Sayın
Kazım Emiroğlu Şimşek ve İlçe Gençlik
Kolları Başkanlarımız belediyemizi ziyaret
etti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın büyük değer verdiği

gençlerimiz, ilerde ülkemizin yönetiminde
söz sahibi olacak, Milletimiz için var
gücüyle çalışmaya devam edeceklerdir.
Kıymetli başkanlarımıza nazik ziyaretleri
için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Gençlik Kolları Başkanı Kazım Emiroğlu
Şimşek de her zaman şehrine hizmet eden,
mesai harcayan belediye başkanları Celal
Köse’nin yanında ve destekçisi olacaklarını
ifade etti. Eda DEMİREL

Kültür Merkezi'nde
çalışmalar hız kazandı

SEMPOZYUMA BAŞER DE KATILDI
Yozgat Belediyesi KOP
Eğitim ve Kültür Merkezi’nde
çalışmalar hız kazandı.
Belediye Başkanı Celal Köse,
buluşma noktamız artık
burası olacak” dedi.
Yozgat Belediye
Başkanı Celal Köse
yaptığı açıklamada;
“Sevgili çocuklar, kıymetli
gençler; Verimli zaman

geçireceğiniz, robotik
kodlama öğreneceğiniz,
sanat icra edip Akıl ve
Zeka Atölyesi'nde kendinizi
geliştireceğiniz Yozgat
Belediyesi KOP Eğitim
ve Kültür Merkezimizde
çalışmalarımız hız kazandı.
Buluşma noktamız, artık
burası olacak” dedi. Tarık
YILMAZ

TBMM Tören
Salonu'nda
gerçekleşen "1921
Anayasası’nın Kabul
Edilişinin 100. Yılı
Ulusal Sempozyumu",
saygı duruşunun
ardından İstiklal
Marşı'nın okunması ile
başladı. Sempozyuma
AK Parti Yozgat
Milletvekili Yusuf
Başer de katılım
sağladı. TBMM
Başkanı Mustafa
Şentop, TBMM Tören
Salonu’nda 1921
Anayasası’nın kabul
edilişinin 100. yılı
dolayısıyla düzenlenen
ulusal sempozyuma
katıldı. Sempozyumda
konuşan Şentop,
bir gazetede çıkan

‘TBMM Başkanı
hükümet sisteminin
başkanlık sistemi
olduğunu itiraf etti’
haberlerine ilişkin
olarak, “16 Nisan
2017 tarihinden
itibaren Türkiye’de
hükümet sistemi
başkanlık sistemi.
Bunu bilmeyen, ben
itiraf ettiğim zaman
öğrenen bir kişinin
bu kadar büyük bir
bilgi fukaralığı ile bir
şeyler yazıyor olması
cesaret ve cüret
isteyen bir şey. Farklı
düşüncelere sahip
olabilir ama bilgilerde
yanlışlık, çarpıklık
varsa ona itiraz
etmemiz lazım” dedi.
Eda DEMİREL

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

Evde aşılama başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca’nın korona virüs ile
mücadele kapsamında 90
yaş ve üstü vatandaşların
aşılanacağını bildirmesinin
ardından Yozgat’ta da
evlerde aşılama çalışmaları
başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca’nın korona virüs ile
mücadele kapsamında 90
yaş ve üstü vatandaşların
aşılanacağını bildirmesinin
ardından Yozgat’ta da
evlerde aşılama çalışmaları
başladı.
Yozgat İl Sağlık
Müdürlüğü ve 112 ekipleri,
ilk olarak Bahçeşehir
Mahallesinde ikamet eden
93 yaşındaki Mürüvvet
Yıldırım’a evinde aşı
yaptı. Sağlık ekipleri daha
sonra aynı evde yaşayan

ve annesinin bakımını
üstlenen 65 yaşındaki
kronik hastalığı bulunan
Fatma Yıldırım’a da aşı
uyguladı. Sağlık çalışanları
herhangi bir olumsuzluk
yaşanmaması için aşılama
öncesi vatandaşların sağlık
kontrolünü yaparken
devamında da aşı olan
vatandaşları en az 15 dakika
gözetim altında tuttu.
Ekiplerin evlerine
gelerek aşı yapmasından
duydukları memnuniyeti dile
getiren Fatma Yıldırım, aşı
olduğu için kendisini şanslı
olduğunu söyledi. Annesine
baktığı ve kronik rahatsızlığı
olduğu için kendisine de aşı
yapıldığını belirten Yıldırım,
aşı sonrası herhangi bir
sorunla karşılaşmadığını dile
getirdi. Eda DEMİREL

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
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SALGIN GÖLGESiNDE KARNE SEViNCi
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf
Yazıcı, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1.
Dönemin tamamlanması münasebetiyle bir
mesaj yayımladı. Yazıcı, Yozgat genelinde
okul öncesinde 4 bin 334, İlkokulda 21
bin 470, Ortaokulda 22 bin 842 ve Lise
kademesinde 22 bin 749 olmak üzere 71 bin
395 öğrencinin birinci dönemi tamamladığını
söyledi. Yazıcı, mesajının devamında, şunları
kaydetti; “ Bu salgın ortamında siz değerli
öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz
eğitimin tüm paydaşlarının öncelikle
sağlıklı kalmalarını sağlamak, salgından
etkilenmelerini önlemek için çok yönlü
tedbirler alınarak EBA TV, Ulusal TV kanalları,
uzaktan eğitim platformları aracılığıyla
sevgili öğrencilerimize ulaşılmış, yönetici ve
öğretmenlerimizin de üstün fedakarlıklarıyla
tüm Dünyaya örnek olacak şekilde derslerin
kesintiye uğramadan uzaktan devam etmesi
sağlanmıştır. Sevgili Öğrenciler;
Tatil; psikolojik ve fizyolojik olarak
dinlenmeye, rahatlamaya, eksiklerimizi
gözden geçirip tamamlamaya fırsat
bulacağımız zaman aralığıdır. Yarıyıl tatili
de eğitim-öğretim sürecinde yaptığımız
yolculuğun mola durağı gibidir. Yenilenmek
ve motivasyon için önemli bir fırsattır.
Salgın süresince sağlığınızı korumak için
evlerinizde kaldınız. Doğal olarak zorlu
yaşam olayları karşısında stres ve kaygı
tepkileri göstermeniz beklendik bir durumdur.
Kendiniz, aileniz, arkadaşlarınız, sevdikleriniz
ve yakınlarınız için endişe, kaygı, panik
ve korku yaşamanız oldukça olağandır.

Önümüzde artık bir yarıyıl tatili var. Tatilde
de tedbiri elden bırakmadan bu dinlenme
dönemini en iyi şekilde değerlendirip,
okullarımıza kendimizi hazır hale getirmeliyiz.
Maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına
bağlı kalmak kaydıyla size izin verilen
saatlerde sevdiğiniz etkinlikleri yapabilirsiniz.
Kitaplar bizim en iyi arkadaşlarımızdır. Bu
dönemi çok iyi değerlendirip ailenizle birlikte
bol bol kitap okumalısınız. Büyüklerimizin
rehberliğinde ev işlerine yardımcı olabiliriz.
Ailece bisiklete binebilir, sağlıklı kalmak
için spor aktiviteleri yapabilirsiniz. Satranç
oynayabilir, büyüklerinizle birlikte seçtiğiniz
bir filmi evde ailece izleyebilir, film üzerine
tartışmalar yapabilirsiniz. Tasarım ve
becerilerinizi geliştirecek etkinliklerde
bulunabilirsiniz.
Sokak hayvanlarını besleyebilir, evde
büyüklerinizle birlikte yemek yapabilirsiniz.
Eksik olan ders konularını tekrar ederek
eksiklerinizi giderebilirsiniz. Resim yaparak
duygu ve düşüncelerinizi ifade edebilirsiniz.
Böylelikle zamanı da en etkili ve aktif olarak
değerlendirmiş olacaksınız.
Online ortamda sanal müze gezileri
yapalabilirsiniz. Her gün dışarı çıkabileceğiniz
saatlerde büyüklerinizin refakatinde doğa
yürüyüşü yapabilir, mesafeye dikkat edilerek
oyunlar oynayabilir ve spor yapabilirsiniz.
Birinci dönem içerisinde öğrenilenlerin
pekiştirilmesi ve ikinci döneme hazırlık
büyük önem taşımaktadır. Bu aktiviteyi
gün içerisinde sizin belirlediğiniz bir
saat aralığında yaparak hem derslerden

kopmamış, hem de pekiştirmiş olacaksınız.
Uyku, okul çağı çocuklarının fizyolojik ve
psikolojik gelişimleri için çok önemlidir. O
nedenle zaten uzun zamandır evlerimizde
olduğumuz gerçeğini de unutmadan çok geç
saatlere kadar oturmamalı, uyku düzenimizi
ayarlamalıyız.
Saygıdeğer Veliler; Yarıyıl tatili sürecinde
çocuklarınızın olumlu gördüğünüz yanlarını
desteklemeyi ihmal etmeyiniz. Sorunlarla başa
çıkmalarına yardımcı olunuz. Yaşanan olaylara
pozitif bakmalarını, iyimser olmalarını bir rol
model olarak destekleyiniz. Duygularını ifade
etmeleri noktasında onları dinleyiniz. Mizahın
sorunlarla başa çıkmadaki rolünü unutmayınız.
Uzun zamandır evlerde olan çocuklarımız
da salgın sürecinden kaynaklı stres, kaygı,
uyku bozukluğu vb. görülebilir. Bu tepkilerin
çocuklarımızda görülebileceği gerçeğinden
hareketle, onlara salgın süreciyle ilgili doğru
bilgilendirmeler yapınız. Neden okulların
kapalı olduğu, neden evlerimizde kalmamız
gerektiğinin mantıklı izahını yapınız. Özellikle
okul öncesi ve ilkokul çağı çocuklarımız için
bu açıklamalar onların gerçeği kavramalarına
ve sağlıklı neden-sonuç ilişkisi kurmalarına
yardımcı olacaktır.
Çocuklarınızın evde kaldıkları zaman
içinde aktiviteleri birlikte planlayıp, onlara
çok fazla hissettirmeden denetim ve
izleme yapınız. Birlikte iş yapma alışkanlığı
kazandırmak adına bazı aktivelerde sizin
de bulunmanız önemlidir. Böylelikle hem
rol model sürecini de pekiştirmiş olacak,
hem de onların psikolojik sağlamlıklarına

katkıda bulunmuş olacaksınız. En önemlisi de
çocukların yapmasını istemediğimiz hususları
öncelikle bizlerin terketmesidir. Çünkü,
örnekliğini göstermediğimiz bir hususla ilgili
sözlerin etkisi olmadığı gibi, sessiz tepkilere
de neden olabilir.
Değerli Meslektaşlarım, Yaklaşık bir
yıldır Dünyayı etkisi altına alan salgın
sürecinin olumsuz etkilerine rağmen eğitim
camiası olarak, fiziken uzak olduğumuz
öğrencilerimizle her zaman olduğu gibi
zihin ve gönül bağını devam ettirerek onların
evlerine misafir olduk. Bu süreçte değişen
şartlara uyum sağlama ve normal çalışma
usulleri dışındaki çalışma sistemine uygun
şekilde büyük fedakarlıklar göstererek
her öğrencimize ulaşıp her türlü desteği
sağlamaya çalıştık. Sadece eğitim-öğretim
faaliyeti değil, salgınla mücadelenin
her aşamasında büyük bir özveri ve
örneklik gösterdik. Bu süreçte hastalığa
yakalananlarımız ve vefat edenlerimiz oldu.
Ama bizlerin azmi ve gayreti ivmeli bir şekilde
devam ederek en ücra köydeki öğrencimizle
hemhal olmak için ziyaretler de bulunduk.
Çünkü bizler, sevginin membaı. fedakarlığın
timsali öğretmenleriz.
Gayretiniz, azminiz, fedakarlığınız ve
çalışmalarınız için çok teşekkür eder, sizlere
ve öğrencilerimize sağlık ve esenlik dileğiyle
iyi tatiller dilerim.
Bu duygu ve düşüncelerle eğitim
faaliyetlerimize katkı ve destek sağlayan
herkese teşekkür eder, saygılar sunarım.”
Eda DEMİREL
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FİYATI: 1.00 TL

Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

facebook.com/Yozgatcamlikcom youtube.com/YozgatCamlikTV

twitter.com/CamlikGazetesi

Sorgun Belediyespor'a

anlamlı destek

STADYUMDA YIKIM
ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yozgat Bozok Şehir Stadyumunda yıkım
çalışmaları sürüyor.
Demir aksamı sökülen stadyumun
duvarlarının yıkımı ise sürüyor. İhaleyi alan
firmanın maraton tribünündeki yıkım çalışmaları
sürüyor. Firma 70 gün içerisinde yıkım
çalışmaları tamamlanmış olacak.
500 GÜNDE TAMAMLANACAK
3 firmanın katılımı ile yapılan ihalede en

düşük teklifin 43 milyon 751 bin lira olduğu
öğrenilirken, ihaleye katılan firmaların
evraklarının incelenmesinin ardından ihalenin
hangi firmada kalacağının netlik kazanacağı
bildirildi.
Stadın yıkım işleminin tamamlanmasının
ardından yapım ihalesini alan firmaya yer
tesliminin yapılacağı ve 500 gün içerisinde de
stadın tamamlanacağı kaydedildi.

SORGUN’DA OYNAYACAK
Öte yandan Yozgatspor 1959 FK, ligin
ikinci yarısında ki iç saha maçlarını Sorgun
İlçe stadyumunda oynayacak.Türkiye Futbol
Federasyonu tarafından stadyumda yapılan
inceleme sonrasında stadyum için onay verildi.
Kırmızı-siyahlı takım ligin ikinci yarısında
iç saha maçlarını Sorgun İlçe stadyumunda
oynayacak. Murat KARATEKİN

Ankara'da ikamet eden Atmanlıoğlu
Gayrimenkul Emlak ve Yatırım A.Ş
Yönetim Kurulu Başkanı işadamı
hemşehrimiz İsmail Atmanlıoğlu
Yozgat’ın Sorgun Belediye Başkanı
Mustafa Erkut Ekinci’yi makamında
ziyaret ederek Sorgun Belediyespor’a
nakdi destekte bulundu.
Sorgun Belediye Başkanı
Erkut Ekinci ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek şu
ifadelere yer verdi;
“Ankara'da ikamet eden
Atmanlıoğlu Gayrimenkul Emlak ve
Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı
işadamı hemşehrimiz Sayın İsmail
Atmanlıoğlu’na nazik ziyaretlerinden
ve Sorgun Sporumuza verdiği kayda
değer nakdi desteklerinden dolayı
şahsım ve belediyemiz adına teşekkür
ederim.” Eda DEMİREL

Yozgatspor ikinci
hazırlık maçını yaptı
Misli.com 3. Lig ikinci grupta mücadele
eden temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK’da
devre arası hazırlık kampı sürüyor. Kırmızısiyahlı takım ikinci hazırlık maçını yaptı.
Sorgun İlçe Stadyumunda Bölgesel Amatör Lig
takımlarından Talasgücü Belediyespor ile karşı
karşıya gelen Yozgatspor 1959 FK sahadan
1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Kırmızı-siyahlı
takımın golünü ise yeni transfer Tayfun Bebek
kaydetti. Bebek, Mamak FK ile oynanan hazırlık
maçında da atılan iki golün asistini yapmıştı.
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