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KIZILCIK

'Belediyeyi yok saymak Şefaatli’yi yok saymaktır' diyen Başkan Karaca;

ŞERBETi iÇTiK

Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, göreve başladığı 15 Nisan 2019 tarihinden bu tarafa Şefaatli
için var gücü ile mücadele ettiğini ve bundan sonra da bu mücadelesine devam edeceğini söyledi.
Karaca, göreve başladığı ilk günden bu
tarafa herkese aynı mesafede durduğunu ve
kesinlikle partizanlık yapmadığını söyledi.
Yoğun bir çalışma temposu içinde olduğunu
anlatan Karaca, “Gerek devraldığımız mali
tablo, gerekse diğer olumsuzlukları tersine
çevirebilmek için yoğun bir çalışma içinde
olduğumuzu bilmenizi isterim. Ve İnşaallah
kısa süre sonra bu olumsuzları aştığımızı hep
beraber göreceğiz” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı
Müjdat Karaca,
Milliyetçi
Hareket Partisi
Genel Başkan
Yardımcısı
Sadir Durmaz
ve MHP Yozgat
Milletvekili
Ethem Sedef’in
de her zaman
desteğini aldığını
belirterek, Sadir
Durmaz ve Ethem
Sedef’e teşekkür
etti.

ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILDI
Karaca, göreve başladığı ilk günden bu
tarafa herkese aynı mesafede durduğunu ve
kesinlikle partizanlık yapmadığını söyledi.
Yoğun bir çalışma temposu içinde olduğunu
anlatan Karaca, “Gerek devraldığımız mali
tablo, gerekse diğer olumsuzlukları tersine
çevirebilmek için yoğun bir çalışma içinde
olduğumuzu bilmenizi isterim. Ve İnşaallah
kısa süre sonra bu olumsuzları aştığımızı hep
beraber göreceğiz” şeklinde konuştu. >> 3'TE

YOZGAT OLUNCA
Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin Yozgatlı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay, ülkenin en önemli
gazetecilerinden olan Yozgatlı
Ahmet Hakan’ın hazırlayıp
sunduğu ‘Tarafsız Bölge’
programının konuğu oldu.
Türkiye’nin Yozgatlı iki önemli
isme kilitlendiği programda
Yozgat da konuşulurken,
Cumhurbaşkanı Oktay’ın
Yozgat’a dair duygu yüklü
ifadeleri dikkat çekti. 2'DE

Yozgat’a yaptığı birçok eser ve eğitime
verdiği destek ile adından söz ettiren
Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, Bozok
Üniversitesi’ne desteğini
sürdürüyor. Hayırsever İş
İnsanı Bilal Şahin, Bozok
Üniversitesi
Bilal Şahin İlahiyat
Fakültesi Dil
laboratuvarına
60 adet,
hocalarına
ise 35 adet
olmak
üzere
toplamda
95 adet
bilgisayar bağışladı.
>>> 4'TE

DESTEK Menekşe evlerde
ALDIM süreç devam ediyor
Şefaatli

PARTİZANLIK YAPMADIK

SÜRMELi OLUYOR

Bilal Şahin’den
eğitime destek

Yozgat Belediye
Başkan Yardımcısı
Serdar Açıkgöz, projeler
hakkında bilgi verdi.
Açıkgöz, Menekşe
evler ve Millet Bahçesi
projesinde sürecin devam
ettiğini belirtti.
>>> 3'TE

YOZGATSPOR 1959 FK

KUPA'DA 3. TURDA

Ziraat Türkiye Kupası'nda
2. tur heyecanı sürüyor.
Günün ilk maçında,
Erbaaspor ile Yozgatspor
1959 FK ile karşı karşıya
geldi. >>> 8'DE

Hayırlı olsun
Selma Hanım
Yozgat’ta ilk
kadın ilçe başkanı
seçim kurulundan
mazbatasını
alarak görevine
başladı. AK Parti,
Yenifakılı’da Selma
Uçar başkanlığında
yol devam kararı
alarak, geçtiğimiz
günlerde kongreyi
gerçekleştirdi.
>>> 4'TE

FECİ KAZA

Yozgat’ta hatalı sollama yapan otomobilin karşı
yönden gelen taksi ile çarpışması sonucu 2 kişi
öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza dün öğle saatlerinde
Yozgat-Kayseri karayolu Topçu Göleti mevkiinde
meydana geldi. Kayseri istikametine giden Hakkı
Uyar yönetimindeki 07 FK 686 plakalı Fiat marka
otomobil Yozgat istikametine giden Ahmet Güneş
yönetimindeki 66 T 0013 plakalı Fiat marka ticari
araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde
bulunan Ahmet Pekyürek (73) olay yerinde, Ahmet
Güneş ise Hastanede hayatını kaybetti.
Bir yaralı ise, 112 Acil Servis ambulanslarıyla
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve
Uygulama Hastanesine kaldırıldı. IHA

Maske ve dezenfektan

Ülkücü gençlerden
Ülkü ocakları Üniversite Birim
Başkanı Gökhan Şahiner ve yönetim
kurulu üyesi gençler, Yozgat Bozok
Üniversitesinin fakültelerini tek tek
ziyaret edip öğretim görevlilerine
ve çalışanlarına, korona virüsle
mücadele kapsamında yanlarında
olduklarını belirterek dezenfektan
ve maske hediye ettiler. >> 4'TE

GÜNCEL
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Allah İsraf Edenleri Sevmez !

AHMET
SARGIN
Yüce Rabbimiz
Kuran’ı Kerim’inde
mü‘minlerin özelliklerini anlatırken şöyle
buyuruyor: “Onlar,
harcama yaptıklarında
ne israf ederler, ne de
cimri davranırlar. Bu
ikisi arasında bir yol
tutarlar.”(Furkan-67)

Başka bir âyetinde
ise Cenab-ı Hakk: “Akrabaya, yoksula, yolda
kalmışa haklarını ver!
Malını israf ile saçıp
savurma! Zira saçıp
savuranlar, şeytanın
dostları, kardeşleridir.”(İsra 26-27) buyurmaktadır.
Peygamber Efendimiz ise bir hadis-i
şeriflerinde buyuruyor
ki : “İnsanoğlu kıyamet günü beş şeyden
hesaba çekilmedikçe
yerinden kımıldayamayacaktır. Ömrünü nasıl
tükettiğinden, gençliğini nasıl yıprattığından,
malını nerede kazanıp
nereye harcadığından
ve öğrendiği bilgilerle

nasıl amel ettiğinden.“(Tirmizi)
Bir gün Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)
abdest almakta olan
Sa’d b. Ebi Vakkas’ın
yanına uğrar. Abdest esnasında onun
suyu fazla kullandığını
görür ve ikaz ederek “Bu ne israf!” buyurur. Sa’d, “Abdestte
de israf olur mu ya
Resûlallah?” diye
sorunca efendimiz
(s.a.s.): “Evet, akan
bir nehirden bile
abdest alsan israf
olur” şeklinde karşılık
verir.
Efendimiz’in ikazlarından anlıyoruz ki
mü‘min, cimrilikten

sakınması gerektiği
kadar israf etmekten,
saçıp savurmaktan,
ölçüsüz harcama yapmaktan da sakınmak
zorundadır.
Dünyamızda istifademize sunulan hiçbir
nimet insanın keyfi ve
sorgusuz-sualsiz tasarrufuna bırakılmamıştır.
Ancak insanın tabiata
karşı sergilediği bencil,
dikkatsiz ve vurdumduymaz tasarrufları
sonucu çevrenin maruz
kaldığı tahribat, bugün
endişe verici ve telafi
edilmesi zor bir hal almıştır. İsraf ve tüketim
çılgınlığı insanlık krizi
doğuracak boyutlara
ulaşmış durumdadır.

Dünyamızın bir çok
bölgesinde açlık ve
yoksulluktan kaynaklanan ölümlerin ve yaşanan trajedilerin çoğunun, dünyanın diğer
bölgesindeki aşırı israf
ve sorumsuz insanların
çılgın tüketiminin bir
sonucu olduğu unutulmamalıdır.
Bugün hepimiz
gençliğimizi, sağlığımızı, zamanımızı zenginliğimizi, geleceğimizi,
her şeyimizi israf ettiğimizin farkında mıyız?
İsraf ve savurganlığın
maddi imkânlarımız
kadar hayatımıza anlam katan manevi
değerlerimizi de tehdit
ettiğinin farkında mı-

yız?
Hiç düşündük mü,
ömrümüzün en büyük
sermayesi olan zamanı
nasıl ve nerede harcıyoruz? Bir günün kaç
dakikasını inancımıza
uygun ve insanlığa
faydalı şeylerle geçirebiliyoruz? Sosyal
medya mecralarında
tükettiğimiz saatlere
ve amaçsızca geçirdiğimiz zamanlara acıyor
muyuz?
Alıp verdiğimiz her
nefesin hesabının bizden sorulacağı endişesini taşıyor muyuz? Ya
kaybettiğimiz sağlığımıza ne demeli! İçki,
sigara ve dengesiz
beslenme ile heba etti-

ğimiz sağlığımızın hesabını verebileceğimize
gerçekten inanıyor
muyuz?
İsraf büyük bir
günahtır. Nitekim bir
ayet-i kerimede “Allah
israf edenleri sevmez.”
buyurularak nimetleri
sınırsız ve sorumsuzca tüketenlerin hoş
karşılanmadığı belirtilmiştir. Bir başka ayet-i
kerimede ise ’saçıp
savuranların şeytanların kardeşleri’ olduğuna dikkat çekilmiştir.
Çünkü israf, rızkı veren Allah‘ın nimetlerine karşı saygısızlık
dünyayı paylaştığımız
diğer ortaklarımız için
ise bir zulümdür.

YOZGAT OLUNCA SÜRMELi OLUYOR
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Yozgatlı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ülkenin en önemli gazetecilerinden olan
Yozgatlı Ahmet Hakan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Tarafsız Bölge’ programının konuğu oldu. Türkiye’nin Yozgatlı iki önemli isme
kilitlendiği programda Yozgat da konuşulurken, Cumhurbaşkanı Oktay’ın Yozgat’a dair duygu yüklü ifadeleri dikkat çekti.

oldu.
VE KONU YOZGAT’A GELİNCE…
Gazeteci Ahmet Hakan, programın son
bölümünde kendisinin de Oktay gibi Yozgatlı
olduğunu hatırlatarak; “Efendim Yozgat’a
sıksık gidip gelir misiniz” sorusunu yönelterek
klasik araba tutusunu hatırlattı. Bunun üzerine
Oktay; “Memleket olunca başka bir şey” yanıtı
verirken, klasik otomobillere özellikle vitesli
otomobillere olan ilgisinden bahsetti.
YOZGAT PİLOT OLACAK!
“Yozgat’ın bir özelliği vardır, ekonomide
yerelden kalkınma çalışma başlattık” diyen
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay;
“Ekonomik anlamda yerelden kalkınma
ile alakalı çalışmamız var. Sadece Ankara
merkezden yapılan yatırımlardan ziyade
yerelden olmalı çalışmalar. Pilot çalışmayı
Yozgat’ta başlattık eğer olursa ekonomik
anlamda diğer dezavantajlı olan illerde
uygulayacağız. Yozgat organize sanayi
bölgesinde doluluk yüzde 95’leri aştı. Kovid
döneminde istihdam sayısı 3 bini geçti. Yeni
iki OSB ikisinin inşasına karar verdik” dedi.
Gazeteci Ahmet Hakan, klasik otomobildeki
şarkıyı hatırlatması üzerine Oktay, bugüne

kadar çok
bahsetmediği sanata ilgisi ve sanatçı kimliğini
de ortaya koydu:
“Yozgatlı olunca Sürmeli oluyor. Türk
Halk Müziğine merakım var. Benimkisi kendi
dünyamda. Eve gittikten sonra gece bir, iki,
üç… odada kimse kalmadığında bağlama ile
ilgili bir alakam var. Türk Halk Müziği bizim
özümüzü anlatan bir şey. Sanat müziği, Türk
Halk Müziğini çok sevdiğim kendimi bulduğum
bir olay. O türküler bizim insanımızı anlatıyor.
Her bir yöremizin güzelliklerini yaşıyorsunuz.”
Tarık YILMAZ
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CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafız
Bölge’de konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay, Gazeteci-Yazar Ahmet Hakan’ın
Türkiye gündemine dair sorularını yanıtladı.
Hemşerilerin buluşmasında Oktay, ilk olarak
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden
bahsetti.
TERÖR ÖRGÜTÜ
MİLİTANLARI AZERBAYCAN’DA
Azerbaycan’daki son durumu değerlendiren
Oktay; “Ermenistan işgalcidir, işgal ettiği
topraklardan çıkmalıdır. Azerbaycan davasında
haklıdır ve şuan durumu çok iyidir. Sahada
durum iyi, 100’ün üzerinde (özellikle güneyde)
yerleşim birimi kurtarılmış durumda.
Terör örgütü militanları Ermenistan’da
savaşçı olarak değerlendirilmeye çalışıyor.
Bu olay yeni de değil çok öncesinde de olmuş
durumlar.
Türkiye ile Azerbaycan arasında askeri iş
birliği anlaşması vardır Azerbaycan’ın böyle bir
ihtiyacı olursa zaten Türkiye bunu açıktan yapar.
Dolaylı yönden bu duruma gitmeye gerek yok”
dedi.
DEĞİL BİR KARIŞ TOPRAK BİR
DAMLA SUYU KİMSEYE VERMEYİZ
Kıbrıs seçimlerine ilişkin de önemli
değerlendirmelerde bulunan Oktay, Kıbrıs
Türk’ü için;
“Kıbrıs Türkü bizim öz kardeşimizdir.
Uzaktan akraba da değil” ifadelerinde bulundu.
“Kıbrıs’ta biz 3 bin yıldır hükümranlık sürmüş
milletin torunlarıyız” diyen Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan’ın ortaya
koyduğu tutum karşısında Türkiye’nin ortaya
koyduğu tavrı şu sözlerle dile getirdi; “Türkiye
değil bir karış toprağını denizlerinden ne bir
damla suyunu ne de gelecek nesillerini hakkını
hiç kimseye ama hiç kimseye vermez.”
DEVLETİN DURUŞUNU ORTAYA KOYDU
İçerde ve dışarıda yaşanan gelişmelere
dair soruları devlet ciddiyeti dile getiren Oktay,
devletin dik duruşunu da net bir dille ifade
ederek Türk milletinin duygularına tercüman

Elbisede omuzları besleyen
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Tarık YILMAZ

SAYFA SEKRETERİ
Kadir GÖRGÜLÜ
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No: 33 Pursaklar/ANKARA
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ALDIM

Şefaatli
Belediye Başkanı
Müjdat Karaca,
Milliyetçi
Hareket Partisi
Genel Başkan
Yardımcısı
Sadir Durmaz
ve MHP Yozgat
Milletvekili
Ethem Sedef’in
de her zaman
desteğini aldığını
belirterek, Sadir
Durmaz ve Ethem
Sedef’e teşekkür
etti.

KIZILCIK

'Belediyeyi yok saymak Şefaatli’yi yok saymaktır' diyen Başkan Karaca;

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 8,69
Satış: 8,86

Çeyrek Altın

33/15

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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Muhtarları

unutmadı

Saraykent Köy ve Mahalle
Muhtarlarından oluşan yaklaşık 20 kişilik
bir heyet 19 Ekim “Muhtarlar Günü”
dolayısıyla Saraykent Kaymakamı Ömer
Tuğrul Kundakçı’yı makamında ziyaret etti.
Kaymakam Kundakçı, ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
pandemi sürecinde de görevlerini özveri
ile ifa eden muhtarlarımıza başarılarının
devamını dileyerek teşekkür belgesi
takdim etti. Muhtarlarla bir süre sohbet
eden Kaymakam Kundakçı, gerçekleşen
ziyarette ayrıca köy ve mahalle
muhtarlarını tek tek dinleyerek muhtarlar
tarafından dile getirilen sorun ve taleplerle
ilgili notlar aldı.
Kundakçı yaptığı açıklamada;
“Muhtarlar günü dolayısıyla köy ve
mahalle muhtarlarımızı misafir ettik
ve yoğun süreç içerisinde aldıkları
görevleri layıkıyla ifa eden muhtarlarımıza
“Teşekkür Belgesi” takdim ettik. Köy ve
mahallerimizin sorunlarını ve taleplerini
dinleyerek yeni yıl için yol haritamızı
oluşturmaya da başlamış olduk.
Bir kez daha tüm muhtarlarımızın
muhtarlar gününü tebrik ediyor, başarılar
diliyorum” dedi. Eda DEMİREL

ŞERBETi iÇTiK

Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, göreve başladığı 15 Nisan 2019 tarihinden bu tarafa Şefaatli
için var gücü ile mücadele ettiğini ve bundan sonra da bu mücadelesine devam edeceğini söyledi.
İlçedeki kamu yatırımlarının Cumhur İttifakı
sayesinde daha hızlı ilerlediğini belirten Karaca,
“Emeklerimiz yok sayılmaya çalışılmasına
rağmen bizler, Cumhur ittifakı adına hep kızılcık
şerbeti içtik. Israrla ve defaatle yok sayılmamıza
rağmen suskunluğumuzu muhafaza ettik” dedi.
PARTİZANLIK YAPMADIK
Karaca, göreve başladığı ilk günden bu
tarafa herkese aynı mesafede durduğunu ve
kesinlikle partizanlık yapmadığını söyledi.
Yoğun bir çalışma temposu içinde olduğunu
anlatan Karaca, “
Gerek devraldığımız mali tablo, gerekse
diğer olumsuzlukları tersine çevirebilmek için
yoğun bir çalışma içinde olduğumuzu bilmenizi
isterim. Ve İnşaallah kısa süre sonra bu
olumsuzları aştığımızı hep beraber göreceğiz”
şeklinde konuştu.
ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILDI
Seçim kampanyası sürecinde olumsuz algı
oluşturulmaya çalışıldığını hatırlatan Başkan
Karaca, şunları kaydetti; “Hepinizin malumu
seçim kampanyası sürecinde ilçemizdeki
bütün kamu yatırımlarının duracağı ve belediye
çalışanlarının işten çıkarılacağı şeklinde bir
takım kasıtlı ve olumsuz söylemler üretilmiştir.
Ancak geçen süre zarfında oluşturulmaya
çalışılan algının ne kadar boş ve geçersiz
olduğu apaçık ortaya çıkmıştır.”
İTTİFAK SAYESİNDE
Karaca, Cumhur İttifakı sayesinde ilçedeki

yatırımların daha hızlı bir şekilde ilerlediğini
belirtti. İlçedeki yatırımların daha hızlı ilerlemesi
adına çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan
Karaca, “ Karayolları Şehir İçi Geçiş Projesi'nin
kaldığı yerden başlaması ve hızlandırılması
için gerek Karayolları Genel Müdürlüğü,
gerekse Karayolları Bölge Müdürlüğüne sayısını
unutacağımız kadar gittik.
Aynı şekilde Dere Islahı Projesi'nin
tamamlanmasının hızlanması için defalarca
girişimlerde bulunduk. Doğalgaz hattı yapımı
konusunda aynı şekilde üst seviyede gayret
gösterdik” diye konuştu.
DESTEK ALDIM
Karaca, Milliyetçi Hareket Partisi Genel
Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve Yozgat
Milletvekili Ethem Sedef’in de her zaman
desteğini aldığını belirterek, Durmaz ve Sedef’e
teşekkür etti.
BAŞARISIZ OLMAMIZ İSTENDİ
Yaptıkları faaliyetlerde başarısız olmalarının
istediğini dile getiren Başkan Karaca, “Bizler,
çalışmalarımızda elbette birçok zorlukla da
karşı karşıya kaldık.
Bizler Cumhur İttifakına bağlılığımızı beyan
ettikçe özellikle ilçemizde birlikte hareket
etmemiz gereken paydaşlarımız tarafından
sürekli olarak ötekileştirildik ve adeta başarısız
olmamız istenildi.
Yıllarca herhangi bir bedel ödenmeden
yapılan işlerde dahi belediye söz konusu

olunca karşımıza bir takım ücretler çıkartıldı.
Belediyenin kendi bütçesi ile yapılan
Çımrıklı yolu ve Karalar Mahallesi yolu yama
çalışmalarına bile sanki belediyenin hiçbir dahli
yokmuş gibi sahip çıkıldı” dedi.
ŞEFAATLİ BELEDİYESİ MHP’LİDİR
“Şefaatli Belediyesini, düşman belediye
olarak görenler ve yok saymaya kalkanlar şunu
çok iyi bilsin ki Şefaatli Belediyesi MHP'li bir
belediyedir. Şefaatli Belediyesi'ni hiç kimse yok
sayamaz ve sayamayacaktır. Bu kimsenin hakkı
da değildir, haddi de. Bölge Milletvekillerimizin
ilçemizi ziyaretlerinde bile belediyemizi
programa dahil etmeyenler unutmasınlar
ki, bizler bütün milletvekillerimizi ziyaret
ettik, Ziyaret etmeye devam da edeceğiz.
Halkımızdan aldığımız güçle söz verdiğimiz
gibi ilçemiz için yılmadan, yorulmadan
çalışacağız. Kimseyi ötekileştirmeyerek,
herkesi kucaklayacağız. Liderimiz Dr. Devlet
Bahçeli beyefendinin çizdiği istikamette
Cumhur İttifakına bağlılığımız devam edecektir.
Yapılan bütün manipülasyonlara ve saldırılara
da Cumhur İttifakı ruhu ile karşılık vereceğiz.
Kimseden teşekkür beklemiyoruz, ancak
Şefaatli Belediyesi'nin yok sayılmasının
"Şefaatli Halkı"nın yok sayılması ile eşdeğer
olduğunu asla buna izin vermeyeceğimizi
tekrardan vurgulamak istiyoruz. Selam, sevgi ve
muhabbetlerimle” ifadelerine yer verdi.
Eda YILDIRIM

Menekşe evlerde süreç devam ediyor
2020 yılı III. Dönem İl Koordinasyon
Kurulu Toplantısı ve İl İdare Şube
Başkanları Toplantısı Yozgat Valisi
Ziya Polat başkanlığında yapıldı.
Toplantıda konuşan Yozgat Belediye
Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz,
projeler hakkında bilgi verdi.
Menekşe evler ve Millet Bahçesi
projesinde sürecin devam ettiğini
belirten Açıkgöz, “Millet bahçesi ve
menekşe evleri ile ilgili daha önce
TOKİ tarafından bir konut ihalesi
yapıldı. Vatandaşlarımızın proje ile
ilgili bazı itirazları oldu. Bu konu tekrar
görüşülünce proje çalışması yapılıyor
ve süreç devam ediyor” dedi.
Büyük Cami Çevre projesinin
ihalesinin ve müteahhite yer tesliminin
yapıldığını belirten Açıkgöz, “İnşaat
kısmen de olsa başladı. Kamulaştırma
ile ilgili acele kamulaştırma
çalışmalarımız devam ediyor. Bununla
ilgili yargı yoluna başvuruldu”

şeklinde konuştu.
ÇALIŞMALARIMIZ
DEVAM EDİYOR
Yozgat için hazırladıkları projeler
ile çalışmaların devam ettiğini anlatan
Açıkgöz, “Şehir içme suyu ile ilgili bir
projemiz var. Bununla ilgili projemiz
hazırlandı. İl Banka projemiz sunuldu.
Kaynak bekleniyor ve çalışmalarımız
son aşamada. Güneş enerjisi ile
ilgili projemiz hazırlandı ve bağlantı
protokolümüz ÇEDAŞ ile yapıldı. Bu
da yine İl bankta kaynak bekleme
aşamasında. E-88 yolunun peyzaj
çalışması ile ilgili Karayolları ile
eş zamanlı olarak çalışmalarımız
devam etmektedir. O da çok yakında
başlayacak ve kış gelmeden yapmayı
planlıyoruz. Kapalı otoparkımızın
üzerindeki meydanda da çok az bir
şey kaldı. Tamamlandı ve halkımızın
hizmetine sunuldu” ifadelerine yer
verdi. Eda DEMİREL

Battal Çöker

Vefat etti

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat
Yılmaz Türkmen Abdal kültürünün son
neferlerinden Battal Çöker’in vefatını
sosyal medya hesabından yaptığı
paylaşımla duyırdu.
Başkan Yılmaz paylaştığı taziye
mesajında şu ifadelere yer verdi;
“Türkmen Abdal kültürünün, ilçemizde
yaşayan çınarlarından, Abdal geleneğinin
son neferlerinden, hoşgörüsü ve engin
yüreğiyle gönül telimize dokunan, kültür
mirasımız, baba dostumuz zurnası Battal
Ustamızı kaybettik. Battal ustamıza
Cenab-ı Allah'tan rahmet, geride kalan
ailesine ve ilçemize baş sağlığı diliyorum.
Kabrin nur, makamın Cennet olsun."
Biz de Yozgat Çamlık Medya olarak
merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve
yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Tarık YILMAZ
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Bilal Şahin’den eğitime destek
Yozgat’a yaptığı birçok eser ve eğitime verdiği destek
ile adından söz ettiren Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin,
Bozok Üniversitesi’ne desteğini sürdürüyor.
Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, Bozok Üniversitesi
Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Dil laboratuvarına 60 adet,
hocalarına ise 35 adet olmak üzere toplamda 95 adet
bilgisayar bağışladı.
Bilgisayarların kurulduğunu belirten Hayırsever İş
İnsanı Bilal Şahin, Yozgat’ta eğitime her zaman olduğu
gibi bundan sonra da sürdüreceğini söyledi.
Şahin, “Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat
Fakültesi Dil laboratuvarına 60 adet bilgisayarı teslim
ettim ve montajı yapıldı. Ayrıca Fakültemizdeki
öğretmenlerimize de 35 adet laptop
hediyesinde bulundum. Bu bilgisayarlar ile
Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi’nde eğitimlerini
sürdüren öğrencilerimiz derslerinde ve
araştırmalarını rahatlıkla yapabilecekler”
dedi.
TEFSİR VE DERS
KİTAPLARI HEDİYE ETTİ
Bozok Üniversitesi Bilal Şahin
İlahiyat Fakültesi’nde okuyan
öğrencilere 200 adet tefsir ve
ders kitaplarından oluşan hediye

paketi yaptırarak teslim ettiğini belirten Şahin,
“Fakültemizde okuyan bütün öğrencilerimizin kitap
ihtiyaçlarını karşıladım. Bu konuda İlahiyat Fakültesi
Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Orhan Yılmaz ve Öğretim
Görevlisi Hüseyin Yüner hocalarımla iki ay süren
bir çalışma sonrasında kitap konularını çözdük.
Öğrencilerimizin kitaplarının bir bölümünü elden
dağıtırken bir bölümünü ise kargo ile gönderdik”
dedi.
Şahin, “Bir şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik
yönden gelişip kalkınmasında eğitim ve
eğitim kurumlarının çok önemli. Yozgat’ta da
üniversitemizin hızla büyüyüp gelişmesi,
öğrenci sayısının her geçen gün
artması bizleri mutlu etmektedir.
Eğitim konusunda sadece
devletimiz değil, iş adamlarımız,
sanayicilerimiz, sivil toplum
kuruluşları ve vatandaşlarımızın
da sorumluk duyması
gerekmektedir. Bizlerde
elimizden geldiği kadar doğup
büyüdüğümüz topraklara hizmet
etmek istiyoruz” diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ

Maske ve dezenfektan Ülkücü gençlerden
Yozgat Ülkü Ocakları, korona virüsle
mücadelede ilk günden itibaren işi şansa
bırakmıyor. Ülkücüler bu kez de üniversitede
dezenfektan ve maske dağıttı.
Ülkü ocakları Üniversite Birim Başkanı
Gökhan Şahiner ve yönetim kurulu üyesi
gençler, Yozgat Bozok Üniversitesinin
fakültelerini tek tek ziyaret edip öğretim
görevlilerine ve çalışanlarına, korona virüsle
mücadele kapsamında yanlarında olduklarını
belirterek dezenfektan ve maske hediye ettiler.
Ülkücü gençlerin duyarlılığı karşısında
öğretim görevlileri ve üniversite çalışanları
teşekkür ederken, aynı hassasiyetin
tüm insanlar tarafından da gösterilmesi
temennisinde bulundular. Ziyaretlerde sosyal
mesafe, hijyen ve maske kuralına dikkat
çekilerek, daha sağlıklı bir Yozgat için korona
virüsle topyekun bir mücadele edileceği ifade
edildi. Tarık YILMAZ

Hayırlı olsun Selma Hanım
Yozgat’ta ilk kadın
ilçe başkanı seçim
kurulundan mazbatasını
alarak görevine
başladı. AK Parti,
Yenifakılı’da Selma
Uçar başkanlığında yol
devam kararı alarak,
geçtiğimiz günlerde
kongreyi gerçekleştirdi.
Tek adayla girilen
kongrede başkan

seçilen Selma Uçar,
önceki gün de seçim
kurulundan mazbatasını
alarak görevine
başladı. Partinin 7’nci
olağan kongresi
sonunda Yenifakılı İlçe
Başkanlığına seçilen
Selma Uçar, Yozgat’ın
da ilk kadın ilçe
başkanı seçilmiş oldu.
Tarık YILMAZ

201506110 öğrenci nolu Bilim Üniversitesi’nden
almış olduğum geçici mezuniyet belgemi
kaybettim. Hükümsüzdür. Fatmanur Ayar
T.C. No: 59809451674
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Sevâbı
en çabuk
verilen
iyilik...

HÜSEYİN
KOÇ
Sıla-i rahim, yani
akraba, dost ziyaretlerini ihmal etmemek
lazım. Unutmayalım ki,
salih akraba ziyaretlerinin dünya ve ahiret için
nice faydaları vardır...
Resûlullah aleyhisselâm, sıla-i rahimin,
kişiyi Allahın rahmetine
yaklaştırdığını ve Cehennemden uzaklaştırdığını beyân buyurmaktadır. Peygamber
efendimiz bir gün buyurdu ki:
“Sıla-i rahim kadar,
sevâbı çabuk verilen
bir iyilik daha yoktur.
Zulmetmek ve sıla-i
rahimi terk etmek öyle
birer günâhtır ki, Allah
onları işleyenleri hemen bu dünyâda cezâlandırır. Ayrıca âhiret
için de azâp hazırlar.
Allah tarafından cezâları hemen verilmeye
onlardan daha lâyık
yoktur.”
Bir gün Peygamberimize “sallallahü aleyhi ve sellem” bir adam
gelerek sordu:
- Yâ Resûlallah,
benim akrabâlarım, yakınlarım var. Ben onları
ziyâret ediyorum, fakat
onlar bana zulmediyorlar. Ben onlara
iyilik ediyorum, onlar
bana kötülük ediyorlar.
Ben de onlara aynen
mukâbele edeyim mi?
Peygamberimiz
buyurdu ki:
- Hayır! O takdirde
aranızda fark kalmaz.
Zirâ sen böyle davrandığın müddetçe Allahın
yardımı senden aslâ
kesilmez.
Bir bedevi, Peygamber efendimize
geldi ve devesinin
yularını tutarak;
- Yâ Resûlallah,

beni Cennete yaklaştırıp Cehennemden
uzaklaştıracak şeyi
söyler misin? dedi.
Resûl aleyhisselâm
ona şu cevâbı verdi:
- Seni Cennete yaklaştırıp Cehennemden
uzaklaştıracak şeyler;
yalnız Allaha ibâdet
etmen, ona, hiçbir şeyi
eş, ortak koşmaman,
namaz kılman, zekât
vermen ve sıla-i rahim
yapman, yani dost,
ahbâb, akrabâ ziyâretlerinde bulunman,
onlarla bağlarını koparmaman.
***
Bir Arefe akşamı,
Resûlullah efendimiz
eshâbı ile sohbet ederken şöyle buyurdu:
- Akrabâsından
herhangi biriyle dargın
olarak akşam eden,
benim sohbetimde
oturmasın, kalksın!
Arka taraflarda
oturmakta olan birisi
kalkıp gitti. Kısa bir
müddet sonra geri
geldi ve tekrar oturdu.
Resûlullah efendimiz,
kendisine nereye gidip geldiğini sorunca
o kimse şöyle cevap
verdi:
- Ey Allahın Resûlü, bir teyzem vardı.
Benim ile konuşmazdı.
Söylediklerinizi duyunca hemen kalkıp ona
gittim.
Bunun üzerine
Peygamber efendimiz
şöyle buyurdu:
- İyi yaptın. Haberiniz olsun, aralarında
akrabâsıyla dargın
kişiler bulunan bir topluluğa Allahın rahmeti
inmez.
Bu hadise, akrabâ
ile bağları koparmanın
büyük bir günâh olduğuna delâlet eder. Zîrâ
böyle bir durum, hem
akrabâ ile bağlarını koparmış durumda olan
kişinin, hem de beraberindekilerin Allahın
rahmetinden mahrûm
kalmalarına sebep
olmaktadır...
Hayırlı Cumalar..

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

KORSAN EMLAKÇILIĞA GEÇiT YOK

Yozgat Emlakçılar Odası Başkanı Asım Çelikel, bundan
sonra korsan emlakçılığa geçit verilmeyeceğini söyledi. Çelikel,
“Yetki ve yeterlilik belgesi ile alakalı olarak sistemimiz artık
sona ermiştir. Bununla alakalı olarak Ticaret Sanayi Müdürlüğü
yetki ve yeterlilik belgesi olmayan kişilere kanunlara uygun
bir şekilde başarılı olanlara belgeleri verilmiştir. Yetki belgesi
almak için insanların müracaat ederek imtihana tabi tutuldular.
Alan kişilerimiz almışlar alamayanlar için ise yeni yasamız
uzatılmıştı” dedi. Bugünden itibaren bu denetim yetkisinin Yozgat
belediyesine verildiğini belirten Çelikel, “Yozgat Emlakçılar
Odası olarak Yozgat belediyesi Zabıta Ekiplerince denetimlerimiz
Pazartesi günü itibari ile başlayacak. Emlakçılar ile alakalı olan

huzuru toprakta buldu

denetimler Ticaret Sanayi müdürlüğünden kanunen alınmıştır ve
Yozgat Belediyesine tüm yetki verilmiştir” dedi. Çelikel, “Yetki
ve yeterlilik belgesi almayan yapan kişiler var. Onunla alakalı
zaten idari işlemler yapılacak. Korsan emlakçılığa son diyeceğiz.
Bundan sonraki emlakçılık yapacak arkadaşlarımız evraklarını
düzenli bir şekilde takip edip bu işi devam edeceklerdir. Belgesi
olmayanlar arkadaşlarımız satış yapamayacaklar. Yozgat’ta tapu
kadastro müdürlüğünde emlak yetki belgesi olmayan kişiler
tapu memurlarınca giriş yapılmayacak. Her hangi bir emlakçının
eksik belgesi olduğunda tapudan işlem yapılmayacak. Yeni bir
düzenleme ve sistem ile insanlar mağdur olmayacak şekilde titiz
çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu. Kadir GÖRGÜLÜ
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SORGUN’DA AKIL ALMAZ KAZA
Yozgat’ta otomobilin köy yolunda koyun
sürüsüne çarpması sonucu 11
koyun telef oldu. Kalan koyunların
kaçması sonucu jandarma köylüler
arama çalışması başlattı. Sorgun
İlçesi Külhüyük Köyü’nde meydana
gelen trafik kazasında 11 koyun
telef oldu. Sürücüsü belli olmayan
otomobil yolda Külhüyük Köyü’nde
koyun sürüsüne çarptı. Kazada

sürücü yaralanmazken otomobilde maddi hasar
meydana geldi. 11 koyunun telef
olduğu kazada çarpmanın etkisi
ile oluşan gürültüden korkan
koyunlar kaçtı. Bunun üzerine
köylüler akşam karanlığında
koyun arayama çıkarken olay
yerine gelen jandarma ekipleri
çalışma başlattı.
Tarık YILMAZ

ANKARA - KAYSERİ HATTI KM 190+760 DA KÖPRÜ YAPILMASI VE KM
190+000 İLE KM 191+000 ARASI GÜZERGAHIN DEPLASE YAPILMASI
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) 2. BÖLGE SATINALMA SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA - KAYSERİ HATTI KM 190+760 DA KÖPRÜ YAPILMASI VE KM 190+000 İLE KM
191+000 ARASI GÜZERGAHIN DEPLASE YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası: 2020/565831
1-İdarenin
a) Adresi: Anadolu Bulvarı üzeri Behiçbey YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası: 3122111449-5208781 - 3125208949
c) Elektronik Posta Adresi: 2.bolgesatinalma@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 98360,58 m3 Her cins ve klastaki zeminde ocak ariyeti kazısı yapılması
ve kullanılması(Nakliye Dahil) ve diğer işler
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: YOZGAT
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 450 (DörtYüzElli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: TCDD 2.Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati: 16.11.2020 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter
tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir
yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Teknik şartnamede herhangi bir belge istenmemektedir.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde benzer iş grupları
tebliğinde yer alan A/VI Grubu İşler yapmış olmak
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak
belirlenecektir.
Tekliflerin değerlendirilmesi
Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak
belirlenecektir. Değerlendirme; “fiyat puanlaması” ile “kalite ve teknik nitelik puanlaması” (fiyat dışı
unsur puanlaması) olmak üzere iki bölümde yapılacaktır.
Teklif fiyatı puanlaması;
Teklif Puanı=Fiyat Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
*FİYAT PUANI: Fiyat Puanı= [(Geçerli en düşük toplam teklif fiyatı)/(İsteklinin Toplam Teklif Fiyatı)] X 60
*FİYAT DIŞI UNSUR PUANI: Fiyat dışı unsur puanı 40 tam puan(37+3) üzerinden yapılacaktır.
Geçerli teklif veren isteklilere ait Fiyat dışı unsur puanlamasına konu iş kalemleri Tablo-1’ de verilmiştir.
1. Fiyat Puanı (FP) (60 Puan)
Geçerli teklif veren İstekliler için fiyat puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır.
Geçerli teklifler içinde en düşük teklif fiyatına sahip istekli 60 tam puan alacak olup, diğer isteklilere
ait fiyat puanı; FPist = (TFmin / TFist) x 60 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan
FPist değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Bu formülde; FPist: İsteklinin fiyat puanını, TFmin: Geçerli teklifler içinde en düşük teklif fiyatını,
TFist: İsteklinin teklif fiyatını ifade eder.
2. Kalite ve Teknik Nitelik Puanı (KTNP) (40 PUAN) (Fiyat Dışı Unsur Puanı)
Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite ve teknik nitelik (fiyat dışı unsur) puanlaması
toplamda 40 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak hususlar aşağıda belirtilmektedir.
2.1 Sınırlandırılmış Teklif Bedeli Puanı Değerlendirmesi
Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan sınırlandırılmış teklif bedeli puanlaması, belirlenen
iş kalemleri için toplam 40 puan üzerinden yapılacaktır.
Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için, isteklinin teklif ettiği toplam bedelin isteklinin teklifinin
genel toplam bedeline oranı hesaplanacak ve oran İdarece belirlenmiş ALT SINIR ile ÜST SINIR
değerlerine eşit veya bu değerler arasında kalıyorsa tabloda belirtilen tam puan verilecektir. Söz
konusu iş kalemleri için tespit edilen oranlar, tabloda belirtilen alt ve üst sınır aralığının dışındaysa
o iş kalemi için istekliye 0 (sıfır) puan verilecektir.
Hesap sonucu bulunan değer, o iş kalemine ait alt ve üst sınırlar için virgülden sonra kullanılan
basamak sayısına kadar yuvarlanacaktır. (Örnek: Alt sınırı 0,002 ve üst sınırı 0,004 olan bir iş
kalemi için hesap sonucu bulunan değer 0,0023456789 olsun; alt ve üst sınırda virgülden sonra 3
basamak olduğundan, bu değer 0,002’ ye yuvarlanacaktır.)
-Fiyat Dışı Unsur Olarak Belirlenen İş Kalemleri için (37 tam puan)
İhale tarihi itibariyle güncellenmiş tutarı en az 4.000.000,00 TL (DÖRT MİLYON TÜRK LİRASI)
değerinde Demiryolu işleri AVI (Altyapı+Üstyapı) iş deneyim belgesine sahip olmak (3 tam puan)
İhaleye istekli olarak katılmak için sunulan mevcut iş deneyim belgesi veya isteklinin başka bir işe
ait iş deneyim belgesi bu kapsamda sunulabilir. İş ortaklığı şeklinde ihaleye girilmesi halinde bu iş
deneyim belgesi pilot ortak veya özel ortak tarafından sunulabilir.

Tablo1: Fiyat Dışı Unsur Olarak Belirlenen İş Kalemleri
POZ NO 			

İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI

KGM/16.072/HR

Köprülerde veya heyelanlı bölgelerde Ø 100 cm Çapında her boyda yerinde 2.400,00 m
dökme kazık yapılması ( C 30/37 Hazır beton harcı ile) Nakliye dahil

KGM/16.133/K-HR Köprülerde kuruda veya suda her dozda demirli beton ( C 30/37
Hazır beton harcı ile)

MİKTAR BİRİM

2.875,64 m³

İsteklinin İş Kalemi için teklif ettiği
Toplam Bedelin İsteklinin Teklifinin
Genel Toplam Bedeline oranı
ALT SINIR (%)
7,00%
6,95%

İsteklinin İş Kalemi için teklif ettiği
Toplam Bedelin İsteklinin Teklifinin
PUAN
Genel Toplam Bedeline oranı
ÜST SINIR (%)
8,85%

2

8,74%

2

3,10%

2

1,45%

3

22,10%

5

0,90%

2

KGM/16.137/K-H

Köprülerin Öngerilmeli (Önçekim-Artçekim) Boyuna ve Enine Kirişlerinde 706,25
Her Dozda Demirli Beton (C 40/50 Hazır Beton Harcı ile)

m³

2,15%

KGM/2200

Her cins ve klastaki zeminde yarma kazısı yapılması ve kullanılması Nakliye dahil 23.961,22

m³

0,95%

KGM/2202

Her cins ve klastaki zeminde ocak ariyeti kazısı yapılması ve kullanılması(Nakliye Dahil) 98.360,58

m³

16,00%

KGM/2204

Dolgu altlarındaki her cins zayıf (bitkisel toprak vs.) ve oynak (batak ve bal- 23.387,19
çık) zeminlerin kazılması ve kullanılması Nakliye dahil
Dolguya gelen her cins ve klastaki kazı malzemesinin sulanması ve sıkıştırılması 98.360,58

m³

0,70%

m³

3,75%

5,00%

3

m³

1,25%

1,85%

5

m

0,55%

0,74%

KGM/2209
TCDD.KAT.0087

Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış Malzeme ile Alttemel Yapılması Nakliye dahil 6.150,00
3.200,00
SEYİR TELİ (107mm2) (Cu)

TCDD.KAT.0092

PORTÖR TELİ 70 mm2 Bz II

3.200,00

m

0,63%

0,77%

2
2

TCDD.KAT.0122

KONSOL-HOBAN TAKIMI

56,00

set

0,48%

0,61%

2

KGM/6100/3

Plent-Miks Temel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) Nakliye dahil 7.550,22
6.144,00
Balast serilmesi Nakliye dahil)

Ton

1,90%

3,10%

5

m³

1,75%

KGM/6000

TCDD Ü.021

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x ETP) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam
puanı, ETP: En yüksek Teklif Puanı ifade eder. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu
tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.
En avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği durumlarda fiyatların eşit olması halinde teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak 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 TCDD 2.Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü İhale Bürosu Kat: Zemin No:17 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

2,80%
TOPLAM PUAN

2
37

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle 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 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
03.05.2016 tarih ve 29701 sayılı Resmi Gazeteye göre T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu
İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2 maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan
"N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir. 					
(İ-49)
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Kıbrıs‘ta yeni bir dönemece doğru

ÖMER
TANSEL
Geçen Pazar günü
Kıbrıs’ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri
sonucunda Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nin 5.
Cumhurbaşkanı olarak
seçilen Sayın Ersin Tatar
ile birlikte Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti adına
adanın kuzeyinde yeni bir
dönemin başladığını söyleyebiliriz.

Ersin Tatar’a karşı
federal çözümün destekçisi olarak seçime giren
Mustafa Akıncı’nın seçimi
kaybetmesi sonucunda
Ersin Tatar’ın iki devletli
çözüm önerisinin önümüzdeki günlerde resmi
ağızlardan gündeme getirileceğini söyleyebiliriz.
Bu noktada önümüzdeki
dönem için sormamız
gereken temel soru Kıbrıs
sorunu açısından iki devletli çözüm önerisi yeni bir
öneri mi ve gerçekçi mi?
sorusu olmalıdır.
Bu sorunun cevabını
1975 yılından bu yana
Kıbrıs Türk ve Rum kesimi
arasında aralıklı bir biçimde diplomatik görüşmeleri
tahlil ettiğimizde anlayabiliriz. 1975 yılından bu
yana gerçekleşen Kıbrıs

meselesi noktasında uluslar arası hukuk açısından
temel yaklaşım federalizm
yaklaşımı olmuştur. Adanın kuzeyinde var olan
KKTC hiçbir zaman başta
büyük devletler olmak
üzere resmi olarak tanınmamış ve adanın kuzey
kesimine dönük Uluslar
arası ambargo 1974 yılından itibaren 46 yıldan
bu yana aralıksız süregelmiştir. Kıbrıs meselesinin
çözümü noktasında bir
çok çözüm önerisi ve plan
ortaya konulmasına rağmen Kıbrıs meselesi bir
türlü diplomatik ve siyasi
çözüme kavuşamamıştır.
KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Sayın Tatar’ın
ortaya attığı KKTC’nin
tanınmasına dayalı İki
taraflı devlet çözümü ise

1997-2002 yılları arasında
KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı rahmetli Rauf
Denktaş tarafından gündeme getirilmiş ve müzakere edilmeye çalışılmışsa
da maalesef bu konuda
uluslar arası hukuk açısından her hangi bir pozitif
gelişme sağlanamamış ve
KKTC’li iki devletli çözüm
teklifi kabul görmemiştir.
Bu itibarla yeni dönemde ikili devlet formülü
üzerinden cereyan etmesi
düşünülen Kıbrıs görüşmelerinin uzlaşma ile sonuçlanması pek mümkün
gözükmemektedir. Kıbrıs
meselesini biraz yakından
herkesin bildiği en temel
gerçek KKTC’nin Uluslar
arası hukuk açısından asla
tanınmayacağı olmakla
birlikte çözümün federal

Aylık kayıp
Türkiye Kamu-Sen Yozgat İl Başkanı Mahmut Sunay Kabayel:

bir çözüm dışında mümkün gözükmemesidir. Kıbrıs’ta denenmişi denemek
maalesef çözüme hizmet
etmeyeceği gibi en az bir
beş yılın daha kaybedilmesi sonucunu doğuracaktır.
Kıbrıs meselesi noktasında
Türkiye’nin iki devletli çözümün gerçekleşmeyeceğine dönük algısının artması ve meseleyi KKTC’nin
Türkiye’ye ilhakı biçiminde
bir formül ile çözmeye çalışması durumunda Kıbrıs
sorunu çok daha karmaşık
ve çözümsüz bir sorun haline gelecek ve bu formül
başta Türkiye ‘nin Avrupa
Birliği ile tüm köprüleri atması anlamına gelecektir.
Kanaatimce Türkiye Kıbrıs
meselesi noktasında bu
derece sert bir yaklaşımdan Uluslar arası ilişkileri

gözeterek uzak durmakla birlikte önümüzdeki
dönem Kıbrıs meselesi
noktasında söylem düzeyinde çok daha milliyetçi
bir tutumun takınılacağını
şimdiden öngörebiliriz.
Önümüzdeki aylarda BM
gözetiminde tekrardan
başlayacak olan görüşmelerin nasıl bir seyir izleyeceğini zaman geçtikçe
çok daha net bir biçimde
göreceğiz. Sayın Tatar’ın
müzakereler süresince
takınacağı tavır ve yaklaşımlar Kıbrıs görüşmelerinin Türk tarafı açısından
seyrini belirleyecek. Rum
tarafının iki devletli çözüm
seçeneğine son derece
uzak bir tutum takındığını
bilmekle birlikte ABD başta
olmak üzere büyük güçlerin ve soruna taraf olan

Covid-19 Denetimleri sürüyor

Yozgat İl Salgın Denetim
Ekiplerince İçişleri Bakanlığı tarafından
gönderilen ek genelge kapsamında
denetimlere devam etti. İçişleri
Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine
gönderilen ek genelge göndermesinin
ardından Yozgat’ta da denetimler
aralıksız devam ediyor.
Yozgat İl Salgın Denetim
Ekiplerince İçişleri Bakanlığı tarafından
gönderilen ek genelge kapsamında
OSB başta olmak üzere toplu işçi
çalıştıran firmalarda Covid-19 denetimi
yapıldı. Denetimler esnasında Maske,
mesafe, temizlik kurallarına uyulması
konusunda uyarıldı. Eda DEMİREL

% 4,6’YA ULAŞTI
Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme
Merkezi’nin yaptığı 2020 Eylül ayına ait asgari
geçim endeksi sonuçları açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Eylül
2020 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan
tek kişinin yoksulluk sınırı 3.704,19 TL olarak
hesaplandı. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim
haddi ise 7.567,11 lira olarak belirlendi.
Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim
haddinin bir önceki aya göre 60,15 TL, %0,80
oranında arttığını gösteriyor.
Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki
aya göre 19,74 TL, %0,69 oranında yükseldi ve
2.865,51 lira olarak hesaplandı.
Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda
ve barınma harcamaları toplamı ise 2020 yılı Eylül
ayında 2843,08 lira olarak tahmin edildi.
Araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık
kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde
beslenebilmesi için gerekli harcamanın Eylül
2020 verilerine göre günlük 58,324 lira olduğu
belirlendi.
Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise
1.749,72 lira oldu.
Eylül 2020 itibari ile ortalama 4.478,00 TL
ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda
harcaması, maaşının %39,07’sini oluştururken,
Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 1.093,36
lira olarak belirlenen kira gideri ise Eylül 2020
ortalama maaşının %24,42’sine denk geldi.
Buna göre bir memur, Eylül ayında ortalama
maaşının %63,49’unu yalnızca gıda ve barınma
harcamalarına ayırmak zorunda kaldı.
Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin
ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi
diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Eylül
2020 maaşından geriye yalnızca 1.634,92 TL
kaldı.
MAAŞLARDAKİ KAYIP
AYLIK %4,6’YA ULAŞTI
Araştırma hakkında
değerlendirmelerde bulunan Türkiye
Kamu-Sen Yozgat İl Başkanı Mahmut
Sunay Kabayel , “2020 yılının tamamı
için maaşlar, enflasyon farkıyla birlikte
ortalama 463 lira arttı ama ailenin
harcamaları sadece 9 ayda 669 lira
zamlandı. Memurlarımız şimdiden
aylık 206 lira kaybetti.” dedi. Her
geçen ay aile bütçesindeki açığın
büyüdüğüne dikkat çeken Kabayel,
maaşlardaki oransal erimenin
%4,6’ya ulaştığını ifade etti.
Alım gücündeki erimenin

telafi edilmemesi durumunda daha vahim
sonuçlarla karşılaşılacağını ifade eden Kabayel,
“Önümüzde bütün masrafların artacağı sonbahar
ve kış ayları bulunuyor. Bu dönemde hem
masraflar artacak hem de fiyatlar yükselecek.
Bu şartlar altında çalışanlarımız hayat pahalılığı
karşısında kredi kartına borç yaparak yaşamlarını
sürdürüyor. Bu durum ileride büyük sorunlara yol
açacak, gelirler harcamalar kadar artmazsa, borç
ödemelerinde aksaklıklar yaşanacak. Bu nedenle
mutlak surette önümüzdeki dönem için memur
maaşlarının gözden geçirilmesi gerekiyor.”
şeklinde konuştu.
Murat KARATEKİN

NEViM PERDE
SERKAN GÖĞÜŞ

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

Türkiye ve Yunanistan’ın
bakış açıları da müzakere
sürecinin geleceğine ışık
tutacaktır. Özetle Sayın
Ersin Tatar ile Kıbrıs meselesi noktasında yeni bir
dönemin eşiğinde olduğumuz çok açık bir biçimde
ortadadır. Rahmetli Rauf
Denktaş’ın kabul ettiremediği iki devletli çözümün
Sayın Tatar tarafından ne
derece kabul ettirileceğini
ilerleyen süreçte yakından
takip edeceğiz.
Kıbrıs meselesinde hak,
hukuk ve adalet zemininde
bir çözümün bulunmasının
Türk ve Rum her iki tarafın hayrına olacağına olan
inancımızı bir kez daha dile
getirirken çözümün diplomasi ve uzlaşma zeminde
olması hiç şüphesiz en
büyük temennimizdir.

KÖYLÜ PAZARI
İRFANOĞULLARI TİCARET

CP YEM BAYİİ, UN-YEM-KEPEK-KÜSPE ÇEŞİTLERİ,
İTHAL KÖMÜR (ATAKAŞ), BÜYÜK-KÜÇÜK BAŞ KURBANLIK,
ZAHİRE ALIM-SATIMI
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haci_ihsan66@hotmail.com
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Sorgun’da

galibiyet sevinci
Axa Sigorta Efeler Liginde
mücadele eden temsilcimiz Sorgun
Belediyespor ligin 10’uncu haftasında
Afyon Belediyespor’u konuk etti.
Sarı-siyahlı takım Afyon ekibini
3-2 mağlup ederek ligdeki ikinci
galibiyetini aldı.
Maça iyi başlayan Sorgun
Belediyespor, ilk seti 25-21 alarak 1-0
öne geçti.
Sarı-siyahlı takım ikinci sette 2225 mağlup olarak durumu 1-1 getirdi.
Oyunun hakimiyetini Afyon ekibine
kaptıran Sorgun Belediyespor, üçüncü
seti 18-25 kaybederek 1-2 mağlup
duruma geldi.
Dördüncü baş antrenör Bahadır
Aksoy’un oyuna müdahaleleri ile
toparlanan sarı siyahlı takım önce 2517 ile skora eşitliği getirdi. Ardından
da son seti 15-11 alarak galibiyete
uzandı.
İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI
Öte yandan Sorgun Belediyespor,
Afyon Belediyespor Yüntaş takımı
karşısında aldığı galibiyetle ligdeki
ikinci galibiyetini aldı.
Sarı-siyahlı takım daha önce de
Halkbankasını 3-1 mağlup etmeyi
başarmıştı. Sorgun Belediyespor
topladığı 6 puanla ligde 12’inci sırada
yer alıyor.
YİNE ERTELENDİ
Bu sezon Koronavirüs salgını
nedeniyle ligde bir çok maç
erteleniyor. Sorgun Belediyespor’un
bu sezon ligdeki üçüncü maçı
da koronavirüs salgını nedeniyle
ertelendi.
Sarı-siyahlı takımın ligin 11’inci
haftasında karşılaşacağı Ziraat Bankası
maçı rakip takımın oyuncularının
koronavirüs testlerinin pozitif çıkması
nedeniyle ertelendi.
Murat KARATEKİN

YOZGATSPOR 1959 FK

KUPA'DA 3. TURDA

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı sürüyor. Günün ilk maçında, Erbaaspor ile Yozgatspor 1959 FK
ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan konuk ekip Yozgatspor 1959, tur atlayan taraf oldu.
Kapanış gününün ilk
karşılaşması Erbaaspor
ile Yozgatspor 1959 FK
arasında oynandı.
Corona virüsü salgını
nedeniyle, tek maç
üzerinden oynanan
müsabakada kazanan taraf
Yozgatspor 1959 FK, adını
bir üst tura yazdırdı.
PROTESTE
İLE BAŞLADI
Erbaaspor-Yozgatspor
1959 FK maçı proteste ile
başladı. Her iki takımında
oyuncuları maçın başlama
vuruşu ile birlikte 30
saniye boyunca topa
vurmadı. Erbaaspor ile
Yozgatsporlu oyuncular
8 aydır antrenman
yapmayan, maç
oynamayan ve ligleri
başlatılmayan Bölgesel
Amatör Ligde mücadele
eden oyuncular için
protesto yaptı.
KADRO DA
ROTASYON
Yozgatspor 1959
FK Teknik Direktörü
Nihat Tinel, Erbaaspor
karşısında kadro da
büyük oranda rotasyona
gitti. Genç teknik adam
Tokat ekibi karşısına
gençlere forma şansı
verdi. Ligde fazla forma
şansı bulamayan İsmail,
Alihan, Arif, Uğur, Ömer
Can Laçin, Ebubekir
Taşkıngül, Doğukan Kaya,

Baran Berkay Karpuz,
Yiğitalp Kırcalı, Erbaaspor
maç kadrosuna alındı.
DİNLENDİRİLDİLER
Öte yandan Yozgatspor
1959 FK’da bazı oyuncular
Erbaaspor maçında
dinlendirildiler. Teknik
Direktör Nihat Tinel,
ligdeki Mardin Fosfatspor
maçını düşünerek bazı
oyuncuları kadroya
almadı. Tinel, Çağrı Tekin,
Göksal Özkara, Beytullah
Ersoy, Semih Oğuz, Ziya
İstek’i Erbaaspor maçı
kadrosuna almadı.
İKİNCİ GALİBİYETİ
Yozgatspor 1959 FK,
bu sezon çıktığı 7 resmi
müsabakada ikinci
galibiyetini aldı.
Kırmızı-siyahlı takım
daha önce de Ziraat
Türkiye Kupasında
Çarşambaspor’u 1-0
yenmişti. Lig de henüz
galibiyeti bulunmayan
Yozgatspor 1959 FK,
ligde çıktığı 5 maçta iki
beraberlik alırken, üçte
mağlubiyeti bulunuyor.
3. TURA YÜKSELDİ
Yozgatspor 1959 FK
tarihinde ilk kez Ziraat
Türkiye kupasında 3. Tura
yükseldi. Kırmızı-siyahlı
takım kurulduğu günden
bugüne ilk defa kupa
maçında üçüncü turda
oynayacak.
Murat KARATEKİN

