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Vedat Ali Özışık, Cezaevinde Biten ve Yeniden Çiftçinin
Temsilciliğine Giden Süreci Anlattı

MiLLi MÜCADELE

BAŞLATTIK

Kayseri Şeker Fabrikaları ve Pancar Ekicileri Kooperatifinin yaklaşık
10 yıl yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten ve FETÖ kumpası
sonucu cezaevinde kalan Vedat Ali Özışık, iade-i itibar davalarını da
kazanarak yeniden çiftçinin temsil makamına talip oldu.
ÇAMLIK TV’YE KONUŞTU
Çamlık TV ekranlarında yayınlanan ve
Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp, sunduğu Gündem
Programına konuk olan Özışık, çiftçilikten
yönetim kurulu başkanlığına, oradan ceza evi
sürecine uzanan yolculukta bilinmeyenleri
paylaştı. >>> 3. SAYFADA
Vedat Ali
Özışık,
başlattığı
çiftçi hareketi
ile yönetim
kurulu
başkanlğını
bir kez
daha aday
olduğunu
duyurdu.

Yozgatspor 1959 FK
YOZGATSPOR YOZGAT’IN Başkanı
Kazım Arslan,

MARKA DEĞERİ

GENÇ SPORCULARI

ZİYARET ETTİ
8'DE

Yozgatspor Yozgat’ın
en önemli marka
değeri olduğunu
belirterek, "Sportif
alanda zaman zaman
en büyük başarılara
imza atmış bir kulüp.
Buna yakışır
şekilde davranmak
suretiyle yeni sezon
hazırlıklarımızı hızlı
bir şekilde devam
ettiriyoruz" dedi.
>>>7'DE

ÖRNEK PROJE
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse Tarihi
Çapanoğlu Büyük Camii çevre düzenleme
çalışmalarını yerinde inceledi. 2'DE

ÖDÜLLÜ BISIKLET TURU YARIN
Akdağmadeni Belediyesi
tarafından Ödüllü Bisiklet Turu
düzenlenecek.
Başkan Yalçın, Akdağmadeni
Kültür Turizm ve Salep Festivali
kapsamında yarın Ödüllü
Bisiklet turu düzenleyeceklerini
söyledi.

8'DE

7'DE

ÖPÜLESI ELLER
Yozgat Valisi Ziya Polat, her fırsatta makamında
Yozgatlıları ağırlamaya gayret ediyor. Vali Polat’ın bu seferki
konuğu Yozgat’ın ulu çınarlarından Hatun Teyze oldu.

YÜZ YÜZE

66 GÜN
AK Parti Yozgat İl Başkanlığı
'Yüz Yüze 66 Gün' programı
çerçevesinde vatandaşlarla bir
araya gelmeye başladı.
Ak Parti İl Başkanı Yusuf

Başer, Ak Parti Yozgat teşkilatı
olarak 2023 yılında yapılacak
olan seçimler için çalışmalara
başladıklarını söyledi.
>>>2'DE

BAŞKAN CODAR’DAN DAVET:

HERKESi BEKLIYORUZ
Yozgat'ın
Çayıralan ilçesinde
gerçekleştirilen
ve bu yıl 12.’si
düzenlenen Bal ve
Kültür Festivali, 27-28
Ağustos’ta yapılacak.
Çayıralan Belediye
Başkanı Ömer
Codar, herkesi Bal
Festivali'ne davet etti.

4'TE

VATANDAŞIN AYAĞINA
ÇAMUR DEĞMEYECEK

6'DA

YOZGATSPOR’DA

ALPER YEŞiL DÖNEMi
Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan
temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK’nın yeni teknik
direktörü belli oldu.
Yozgatspor 1959 FK’dan yapılan açıklamada,
“Yozgatspor’umuzun yeni Teknik Direktörü Alper
Yeşil oldu" ifadeleri yer aldı.
>>>8. Sayfada

GÜNCEL
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Yine Çapanoğlu Camii Çevresinden Söz Edeceğiz ?
Yozgat Merkezde
ikamet eden hemşehrilerim iyi bilirler; bizim bir
geleneğimiz var:
Ya Saat Kulesi- Lise
Caddesinde dolaşırız ya
da Çapanoğlu Büyük
Camii çevresinde ...
Gelmişken bi abdest
alalım Büyük Camii de
namazımızı kılalım üç
beş dost bulup biraz
muhabbet edelim diye
düşünürüz.
Yozgatlı’nın bir önemli geleneği de cenazesini
Büyük Camiiden kaldırmaktır.
Bunun nedenini de bilirsiniz:
Büyük Caminin cemaati kalabalık olur, kalabalık cemaatin sevabının da fazla olduğuna inanırız.

Cenazeye katılan
ne kadar çok insan
olursa mevtaya
dua eden Fatiha
okuyan da o kadar
çok olur, inancımız
budur.
Bunun için
Büyük Camiiye ilgi
fazladır...
Konu şu ki:
Büyük Camii çevre
düzenlenmesinin
önemi vardır.
İnşallah bu
düzenleme bir an
önce biter de insanımız rahatlamış olur.
Çevre düzenlemesine ek olarak camii çevresindeki yolların
da düzenlenmesi şart.

AHMET
SARGIN

Camiinin üst caddesinin yolu,
Şeker Pınardan inen yol ve merkez karakolundan inen yolların
da geniş ve rahat olması gerekiyor.
Çünkü cenaze olduğu gün bu
yollar tıkanıyor ve insanlar perişan oluyor.
Yanlış bir anlayış var o da
dar yolları bölüyoruz.
Dar yolu bölüp trafiği daha
sıkıntılı hale getirmenin anlamı
yok.
Bunu da giden belediye başkanı arkadaşımız seviyordu.
Yolları bölüp ortasına bir ağaç
dikmek ve kenarlarını koca koca
taşlarla süslemek!..
Maalesef bu bir çok arkadaşımızın kaza yapmasına aracına
zarar vermesine neden oldu.

Sözünü ettiğimiz bu yolların
genişletilip rahatlatılması gerekiyor.
Büyük Camii üzeri yolu ve
aşağı doğru inen iki yan yol
genişletilirse Büyük Camii trafiği
rahatlatılmış olacaktır.
Buna da acilen ihtiyacımız
var.
Ayrıca bu bölgeye park yasağı
da getirilmelidir.
Sadece cenazenin olduğu
günler için izin verilebilir.
Kısacası alternatif yollar
açılana kadar; Lise Caddesinin,
Büyük Camii çevresinin trafik
akışının rahatlatılması elzem
gözüküyor.
Onun için de ben olsam Lise
Caddesine de park yasağı getiririm; sadece 15 dakikalık alış

veriş izni vermek şartıyla...
Maalesef araç çoğaldı, trafik sıkıntılı hale geldi ve şehirler
araç mezarlığına dönüştü.
Artık kapalı ve geniş park
alanlarının yapımı çok büyük
önem arz eder hale geldi.
Bina yapmaktan çok park
yeri yapımı daha önemli gözüküyor...
Şehrimizin yerleşim konumu
gereği bu durum da çok zor.
Yani yeni bir Yozgat yerleşim
alanı ufukta gözüküyor dersek
yanlış ifade etmiş olmayız.
Şimdilik biz olanı en güzel
şekilde değerlendirmenin gayretinde olalım yeter.
İnsanımız şehrinde huzurla
yaşasın !...

AK Parti Teşkilatları Yozgat’ta sahaya indi

YÜZ YÜZE 66 GÜN

ÖRNEK PROJE

Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse Tarihi Çapanoğlu
Büyük Camii çevre düzenleme
çalışmalarını yerinde inceledi.
Köse, çalışmaların
tamamlandığında projenin
şehre yakışacak, yeni cazibe
noktası olacağını söyledi.
Tarihi Çapanoğlu Büyük
Camii Çevre Düzenleme
Çalışmalarımız tüm hızıyla
devam ettiğini belirten Köse,
“Çapanoğlu Büyük Camisi

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı 'Yüz Yüze 66 Gün' programı
çerçevesinde vatandaşlarla bir araya gelmeye başladı.
Ak Parti İl Başkanı Yusuf Başer, Ak Parti Yozgat teşkilatı
olarak 2023 yılında yapılacak olan seçimler için çalışmalara
başladıklarını söyledi.
Başer, “Ak parti olarak 100 yılda yapılmayan projeler 20
yıla sığdırıldı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ımızda da
Ak Parti icraatları 20 yıl içerisinde çok sayıda eser meydana
getirildi.
Genele bakıldığında son günlerde Türkiye’de
Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma hamlesi olan
konut projesi kapsama alındı. Bakıldığında 81 ilde
Cumhurbaşkanımızın talimatları ile dar gelirlilere 150 bin
konut yapılacağı müjdesi verildi. Son günlerde çiftçilerimize
verilen fiyatlar, işçi, memur ve asgari ücrete verilen zamlar
kamuoyunda çok büyük tepkiler yarattı” dedi.
MAHALLE BAKKALLARINDAN BAŞLADIK
Başer, “Ak Parti Yozgat İl Teşkilatı olarak Türkiye’de
yapılan güzel projeleri ve Yozgat’a yapılan güzel projeleri
anlatmak üzere aldığımız karar doğrultusunda 66 günde
yüz yüze projesini başlattık. Bu projemize öncelikle mahalle
bakkallarımızdan başlıyoruz. Gittiğimiz her mahalle
bakkalımıza Yozgat’ımıza yapılan hizmetleri kendilerine
broşür halinde veriyoruz. 2023 yılında yapılacak yerli
otomobilin Türkiye yollarında çıkacağı, mavi vatan olsun
diğer projelerle ilgili projeleri anlatıyoruz” dedi.
BİRÇOK PROJE YAPTIK
20 yılda Ak Partinin yaptığı faaliyetler hakkında bilgi

veren Başer, “Ayasofya’nın ibadete açılması, başörtüsü
zulmünün ortadan kaldırılması, yol, köprü inşaatlarının 20
yılda 100 yılda yapılamayacak olması bunları hem halkımıza
anlatmak hem de 66 gün üzerinde ana kadememize, gençlik
kollarımızla, kadın kollarımızla yönetim kurulu üyelerimizle
gruplar halinde gelecek projelerimizi, yapılanları anlatıyoruz.
Hem de Yozgat’ta insanlarımızın yapılması istedikleri
projeleri anlatmak, yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgi vermek
için anlatıyoruz” dedi.
66 GÜN SÜRECEK
6 gün proje kapsamında sürecek. Sadece merkezimizde
değil ilçe ve beldelerimizde, köylerimizde de bu projeyi
uygulamaya başladık. İl genel Meclisi üyelerimiz, Belediye
meclis üyelerimiz, ana kademelerimizle birlikte 66 günde
yüz yüze projemizde en az 66 bin kişi ile bu projemizi
gerçekleştirmiş olacağız. Bu projemiz Yozgat’ımıza ve
ülkemize hayırlı olsun. 2023 yılına giderken Yozgat halkı da
bunu değerlendirecektir. Bu değerlendirme seçimlerinde
Yozgat halkının sandıkları patlatacağına inanıyorum.
Projemiz hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.
ÇAMLIK MEDYA’YA TEŞEKKÜR ETTİ
Ak Parti Yozgat İl başkanı Yusuf Başer, “Buradan Çamlık
Gazetemize ve Çamlık Tv’ye de çok teşekkür ediyorum.
Yozgat’ımızın yapılması gereken sorunlarını dile getirerek
basın camiamıza katkı sunmaktadır. Bu vesile ile tarafsız
basın çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye
konuştu.
Çelebi YIKILMAZ

Çevre Düzenleme Projesi
kapsamında, 154 araçlık
kapalı otopark, kültür merkezi,
kent meydanı, aşevi, hocalar
kahvesi, yeşil alanlar ve süs
havuzları yapılacak” dedi.
Başkan Köse, “Örnek
oluyor, tarih kurtuluyor. Bölge
halkının yeni cazibe noktası
olacak. Çalışmalarımız
tamamlandığında projemiz
şehrimize yakışacak” diye
konuştu. Eda DEMİREL

YIL: 10

ÇAĞRI
EMLAKÇILIK, OTOMOTİV,
İNŞAAT, PETROL, TARIM
TEKN. TİC. LTD. ŞTİ.

MEKANI CENNET OLSUN
Akdağmadeni Arslanlı köyü
eşraflarından Mustafa Eker
Vefat etti.
Yozgat’ın Akdağmadeni
ilçesine bağlı Arslanlı Köyü
Eşrafından Akdağmadeni
İlçesinde ikamet etmekte olan
Ali Eker'in oğlu Mustafa Eker

vefat etti.
Merhum Mustafa Eker'in
vefatı Akdağmadeni İlçesi'nde
büyük üzüntüye neden oldu.
Yozgat Çamlık Medya
olarak merhum Mustafa Eker’e
Allah’tan rahmet, ailesi ve
sevenlerine başsağlığı dileriz.

KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK
YAPTIĞIMIZ İŞLEMLERE KEFİLİZ
OTOMOBİLDE YOZGAT’TAKİ
ADRESİNİZ ALTINSOY OTOMOTİV

ADRESİMİZ: Yozgat Ankara Karayolu Üzeri
4.Km, 66000 Merkez
İRTİBAT TEL: 0 354 212 03 03

FERHAT ÖZEN
ADRES
AĞAHEFENDİ MAH.
ANKARA BULVARI NO:
53/1 Sorgun/YOZGAT

İLETİŞİM
0544 838 97 20
0531 811 08 66
0354 415 09 08

* Hizmet yeterlilik belgeli “TSE Garantili” otomobil tamir-bakımı
* 30 Yıllık Tecrübe ile uzman teknik ekip
* Dynobil Oto Expertiz Hizmetleri
* Güler yüz-Güven-Memnuniyet
* Her marka ikinci el araba alınır satılır * İkinci elde garanti
*KAPORTA BOYA VE MEKANİK İŞLEMLER RANDEVUSUZ VE HIZLI SERVİS HİZMETİ

SAYI:3038 03 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

Kuruluş:

03 MAYIS 2012

SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK
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İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

MUHABİRLER

Murat
KARATEKİN
(İnternet Editörü)
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Çelebi YIKILMAZ
YAYIN TÜRÜ: Yerel Süreli Yayın
Yozgat Çamlık
Gazetesi
Basın Konseyi
üyesidir.

Gazetemiz basın
meslek ilkelerine
uymaya söz vermiştir.

YÖNETİM MERKEZİ
A. Nohutlu Mah. Yzb. Bahattin Çokdeğerli
Cad. Zafer İş Merkezi Kat:5 No: 9 YOZGAT
TEL: 0354 217 02 66 - 0505 610 5829
www.yozgatcamlik.com
camlikgazetesi@gmail.com

BASIM YERİ

Fevzi Çakmak 2 Sokak,
No: 32/11 Kızılay /Ankara
www.camlikankara.com
camlikankara@gmail.com

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

Alış:
Alış:
Alış:1473.44
1117.55
1.680
Satış:
Satış:1545.00
1193.00
1.694

DOLAR

Alış: 16.09
17.94
12.23
Satış: 17.96
16.38
12.36

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

31/14
7/2
30/13
6/1
29/13
3/-2
28/12
2/-4

ŞIFA ECZANESİ
DAMLA
ECZANESİ
YAŞAM
LEYLA
ELİF ECZANESI
ECZANESI
ECZANESI

Aşağı Nohutlu
Mah.
Kentpark
girişi Mektebim
Kentpark
Aşağınohutlu
yoluyeri
Yimpaş
Mah.Cad.
Hüzni
Avm
Meydan
Koleji karşısı No:1/3-4
Sokak
Karşısı
No:45/A
No:2

5020354
66 99
TELEFON:
217 62 78

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 18.34
13.82
18.17
Satış: 13.99
18.36
18.57

Çeyrek Altın

SALI

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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31/14
14/3

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03:51
06:11 05:32
07:40 12:52
12:37 16:45
15:02 20:02
17:23 21:36
18:47

Kayseri Şeker’inin tadı ve Yozgat!
Üretim denildiğinde
sının kurucusu, yine
buğdayla birlikte anılan
bölgede eğitim başta
çok önemli bir üründür
olmak üzere pek çok
şeker pancarı.
alanda önemli katEkonominin çalkankıları bulunan Vedat
tılı sürecinde artan
Ali Özışık’la konuşşeker fiyatları toprağın
tuk.
bereketini ve şeker
Kayseri Şeker
pancarının ne anlama
Fabrikaları ve Pancar
geldiğini çok daha iyi
Ekicileri Kooperatifinin efsane başkanı
anlattı insanlığa.
olarak hatırlıyorum
Dünyayı bekleyen
kendilerini.
gıda krizi meselesitryilmaz@gmail.com
Mesleğe yeni
ni ise konuşmak dahi
başlamıştım Boğazlıistemiyorum.
Yozgat, şeker pancarı üreti- yan Şeker Fabrikası’nın açıldığı
yıllarda.
minde hatırı sayılır bir potansiToprağıma değer katan bir
yele sahip.
adam vardı ve ne olursa olsun
Yıllar önce anlamsız bir şebenim için değerliydi.
kilde kotalı üretime geçilse de
Görkemli bir fabrikaya gerpancarda gerek Boğazlıyan
çekten görkemli bir açılış yapılŞeker Fabrikası gerekse Sorgun’daki Yozgat Şeker Fabrika- mıştı o günlerde.
O gün yaptığı efsane konuşları, alın terine değer katıyor.
ması ile hatırlıyorum Vedat Ali
Boğazlıyan Şeker Fabrika-

TARIK
YILMAZ

Özışık’ı…
Çok iyi giden bir sürecin
ardından cezaevinde devam
eden adına Ergenekon denilen
davaların ardından çıkan FETÖ
kumpası. Bu duruma şaşırmadık değil mi?
Aslında hayatının belki de
en zor geçen yıllarını konuştuk
Sayın Özışık’la.
Yaşadıklarını dinlerken aslında Yozgat’ın, Boğazlıyan’ın,
Sorgun’un, Sarıkaya’nın neler
kaybettiğini de anlamış oldum.
Yozgat ne kaybetmiş, ülke
ne kaybetmiş?
Özışık’ı dinlerken tüyleri
diken diken ‘evlat katili’ iftirasının ne denli acı verici olduğunu
gördüm.
Bu konuların detaylarını
haberimizde bulacaksınız fakat
bir gerçeği yüksek sesle dile
getirmek istiyorum.
Önümüzdeki süreçte Kayse-

ri’de Kayseri Şeker Fabrikaları
ve Pancar Ekicileri Kooperatifinin mali genel kurulu olacak.
Yaşadığı tüm zorluklar ve
hukuki sürecin ardından iade-i
itibar davasını kazanan Özışık,
kongrede yer alacak ve süreci
seçime götüren kararın alınması için şimdiden bir çiftçi hareketi başlattı.
Bu sürecin kazananı kim
olursa olsun Boğazlıyan Şeker
Fabrikası ya da konuşumuz
Kayseri’deki fabrikanın gerçek
manada neler yapabileceğinin
detaylarını tüm üreticilerle,
üretenin sunduklarından istifade edenlerle paylaşmak lazım.
Vedat Ali Özışık’ın anlattıklarından, sadece Şeker Fabrikalarının dahi ülkeyi ne denli
krizlerden kurtarabileceğini
gördüm.

Mesele fabrikaların kimler
tarafından yönetildiği ve siyasetin bu yönetimin neresinde
olduğu.
Mevcut başkan Sayın Hüseyin Akay ve ekibini tanımıyorum, bir bildiğim var ki o da
kayyum olarak atanmış sonrasından genel kurul oylamasından geçmiş bir isim olması.
Belki bir gün kendisini de
dinlemek kısmet olur.
Bugün için Sayın Vedat Ali
Özışık’ın anlattıkları çok manidar ve önemli.
Dilerim bu süreç toprağın
emektarları, milli servetimiz
olan fabrikalar ve ülkemiz için
hayırlı olur.
Sayın Özışık’ın da ifade ettiği gibi süreç aslında milli bir
seferberlik, milli bir mücadelenin ta kendisi.
Dilerim kazanan Türk çiftçisi
ve ülkem olur.

MiLLi MüCADELE
BAŞLATTIK
Kayseri Şeker Fabrikaları ve Pancar Ekicileri Kooperatifinin
yaklaşık 10 yıl yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten ve
FETÖ kumpası sonucu cezaevinde kalan Vedat Ali Özışık, iade-i
itibar davalarını da kazanarak yeniden çiftçinin temsil makamına
takip oldu.
Özışık, yaşadıklarını, süreci ve adaylığı hakkındaki
bilinmeyenleri Çamlık Gazetesi’ne anlattı.
Kayseri Şeker Fabrikaları ve Pancar Ekicileri Kooperatifi Mali
Genel Kurul’a hazırlanıyor.
Yozgatlı’nın Boğazlıyan’a kurduğu şeker fabrikası ve Bozok
Üniversitesi’ne sağladığı desteklerle tanıdığı Vedat Ali Özışık,
başlattığı çiftçi hareketi ile yönetim kurulu başkanlğını bir kez
daha aday olduğunu duyurdu.
ÇAMLIK TV’YE KONUŞTU
Çamlık TV ekranlarında yayınlanan ve Tarık Yılmaz’ın
hazırlayıp, sunduğu Gündem Programına konuk olan Özışık,
çiftçilikten yönetim kurulu başkanlığına, oradan ceza evi
sürecine uzanan yolculukta bilinmeyenleri paylaştı.
32 YAŞINDA BAŞKAN OLDUM
Sözlerine, “2001 yılında Kayseri Pancar Kooperatifinin başkanı
olduğumda 32 yaşındaydım” hatırlatması ile başlayan Özışık;
“Kayseri Şeker Fabrikası 4 bin ton günlük pancar kesen atıl
vaziyetteydi. Bir Tük köylüsünün, bir çiftçisinin, yönetiminin
neler yapabileceğini Türkiye’ye ve dünyaya Boğazlıyan Şeker’le
kanıtladık.
Boğazlıyan Şeker, eşi benzeri görülmemiş dünyanın en
modern teknolojisine sahip, uzay üssü gibi bir fabrika. Ekibimle
birlikte bunu başardık, güzel bir açılış oldu” dedi.
FETÖ KUMPASI VE CEZA EVİ SÜRECİ
Özışık, 2010 yılında FETÖ kumpası ile karşı karşıya kaldığını
ve 32 aylık ceza evi süreci yaşadığını söyledi.
Fabrikaların ürettiği, çiftçide yüzlerin güldüğü bir süreçte yapılan
operasyonun kayıplarına dikkat çeken Özışık, şunları söyledi: “O
zamanlar biz FETÖ’yü bilmiyoruz, bir anda ortalık karıştı. Başarılı
bir ivmemiz vardı, aslında 80 bin üyesi var ama aktif yaklaşık 25
bin çiftçisi olan bir kooperatif.
Herkes mutlu herkes kazanıyor ve müthiş bir başarı öyküsü.
Bunu kıskanan bu örgütmüş bunu sonradan öğrendik. Bu örgütü
bilmiyor, tanımıyoruz.
KARS’A OKUL YAPACAKSIN DEDİLER
Boğazlıyan’a fakülte yapılmasına Kayseri Şeker Fabrikası
olarak katkıda bulunduk. Bunu duyan örgüt o zaman vakıfları
aracılığı ile ‘Bu fakülteyi buraya yapmışın sen, aynısını Kars’a da
yapacaksın’ dediler. Kars, ne alaka dedim.
Kendi interlandımızda olsa biz destek verelim çünkü eğitim
ülkemizin en önemli kanayan yarası ve eğitimin çocuklara
ne verebileceği bir bilinçle destek oluyor. Ben interlandımın
dışında hiçbir yere okul yapamam dedim.
Pancar ekilen çiftinin olduğu yer olmalı dedim. Çok büyük
ivme ile çalıştığımız dönem, özelleştirme kapsamındaki 6 şeker
fabrikasını aldık ama elimizden yine onların oyunu ile elimizden
kaçırdık.
Kars’a okul yapmadığımız için bize karşı bir cephe oluştu.
Bir özel şirkete ilk defa Başbakanlık Yüksek Denetlemeden
müfettişler geldi. Biz hala anlamadık, çünkü herşeyimiz şeffaftı.
Aslında bize operasyonun alt yapısıymış.
SABAH OTELDE BASKIN YAPTILAR
Çok büyüdük, Türkiye’nin 500 sanayi kuruluşu sıralamasında
58’inci sıraya çıktık.
Devasa holdingler bizim altımızda eridi gitti. Kayseri
Şeker Fabrikası böyle bir büyüme trendi yakaladı. Bu başarıyı
yakaladığımız sırada mutlu bir çiftçi kesimi vardı. Örneğin
Boğazlıyan’da 1 milyon tona yakın pancar ekiliyordu.
Değerini ölçtüğünüz zaman katrilyonlarca ton pancar
Boğazıyan ve Yozgat’a gidiyordu. Bunun mutluluğunu yaşarken,

İspanya’ya fabrika alımı için gideceğimiz bir günde sabah
otelde baskın yaptılar ve bizi aldılar.
BİZE OPERASYON YAPANLAR CEZAEVİNDELER
32 ay cezaevinde kaldık. Bize o gün operasyon yapan,
polis, hakim, savcılar bu gün FETÖ operasyonu
kapsamında ceza evindeler. Şuanda fabrikada görev
yapan mevcut yönetim, o hakimler ve savcılar tarafından
atanan kayyumdu.
Beni aldılar yerine kayyum atadılar, beni alan hakim-savcı
cezaevinde, ayrıca Kayseri Şeker ve Pancar Kooperatifine
kayyum atanan kişilerin 3 dosyadan FETÖ soruşturması devam
ediyor.
20-30 kişinin FETÖ’den sorgusu devam ediyor ve acı olan
3 dosya sümenaltı yapılıp çiftçi kurumunda FETÖ’nün hakim ve
savcıları tarafından bir kişi görev yapıyor.
Çiftçilikle alakası yok, hülle ile çiftçi yapılıyor, pancarı
bilmiyor, tarlayı bilmiyor, fabrikayı bilmiyor ve geldiği nokta da
şu, 4-5 katrilyona yakın borcu olan fabrika, pancardan uzaklaşmış
büyük bir çiftçi kesimi, üretimden uzaklaşmış büyük bir çiftçi
kesimi ve yok olan üretim değerleri.
FETÖ, seni ceza evine atmakla peşini bırakmıyor. Dışarıda
ailen varsa ona zulmediyor, sen içerdeysen sana işkence
yapıyorlar.
ÖZ OĞLUNU ÖLDÜRMEKLE SUÇLADILAR
1992’de trafik kazasında oğlumu kaybettim. Yine bir hasat
zamanıydı 7 yaşında ismi Ömür Özışık, trafik kazasında rahmetli
oldu. Tabi biz kaderciyiz, doğdum öleceğim. Bahaneler,
gerekçeler vardır, Allah verdi Allah aldı dedik. Annesi onun çok
büyük acılarını yaşadı hala yaşar.
Cezaevinin 42’nci günü gardiyan geldi ‘Vedat hazırlan
savcılıkta ifaden var’ dedi. Beni aldılar kampus içine götürdüler.
İçeri girdim küstahça bir hareketle ‘Getirin evlat katilini’ dedi
savcı. Önce algılayamadım. Anlayamadım Sayın Savcım dedim,
‘Oğlunu öldürmüşün, şuraya da gömmüşsün, hiç mi Allah’tan
korkmadın dedi’, iki sayfa var elinde imzasız ihbar mektubu,
altında kroki.
Olayı anladım ki hala bu örgüt cezaevinde yatan bir insana
ve dışarıdaki yakınlarına zulüm yapıyor. 92’de vefat oğlumu ben
öldürmüşüm gibi dışarıya bir imaj yansıtacak, yıllarca vermiş
oldukları kara propagandayı bu kez daha yukarı çıkararak
kamuoyunda ‘Vedat Ali Özışık oğlunu öldürmüş’ imajı vermek
için operasyon yapıyorlar. Aynı gün köye çevik kuvvetle
geliyorlar. Aynı gün sabah 05.00’de oğlumu, eşimi alıp emniyete
götürüyorlar.
Köyün muhtarı amcamın oğlu, hayırdır diyor, savcı da ‘Vedat
Ali Özışık oğlunu öldürmüş, krokideki yerleri arayacağız.’ Muhtar
da ‘Efendim ne gerek var, 1992 yılında hasat zamanı trafik kazası
oldu, ölüm raporu burada, kabri de belli’ diyor. Savcı ‘Çok ilginç
bize öyle anlatmadılar’ diyor ve gidiyor. İmzasız ihbar mektubu
hazırlıyor, kendileri oynuyorlar. Oğluma, eşime ‘Oğlunuzu Vedat
Ali Özışık mı öldürdü’ diyorlar.
CEZAEVİNDE DE BASKILAR BİTMEDİ
Çok psikolojik baskı yaptılar, zulmettiler, işkence yaptılar.
Ama hiçbir gün olsun yüzümüzden tebessüm eksik olmadı,
karşılarında dimdik durduk. Onlar onu yaparken içimdeki Türk
milliyetçiliği ruhu ile onların karşısında dimdik durduk. Camide
namaz dışında hiç kimseye eğilmedik.”
MİLLİ MÜCADELE BAŞLATTIK
Şuanda Şeker Fabrikası ve Pancar Kooperatifini yöneten,
FETÖ’den yargılananlara karşı büyük bir milli mücadele ve çiftçi
hareketi başlattık.
Kayseri Şeker Fabrikaları ve Pancar Ekicileri Kooperatifi eski
yönetim kurulu başkanı Vedat Ali Özışık, toprağın sahibi çiftçi ile
birlikte milli mücadele başlattığını söyledi.
Fabrikanın bu geldiği süreci de değerlendiren Özışık,

şunları kaydetti: “Değerlerimiz satıldı, Kayseri Şeker Fabrikası
bünyesine hastane katmıştık, İstanbul Bayrampaşa’dan 44 dönüm
arazi vardı, Gaziantep’te iki tane fabrika vardı bunların hepsini
satmışlar.
Katrilyonlarca borç var paranın nereye olduğu belli değil.
Kayıp kaçak var ve kripto siyasetçiler hala bunları destekliyor.
Ama bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın,
Cumhurbaşkanı yardımcısının, milliyetçi siyasetçilerin, tüm siyasi
partilerin desteği ile bu hareketi başlattık. Ve başarılıyız, şuanda
köy köy geziyoruz. Çiftçinin ekmek mücadelesi var şuanda.
Yönetim kurulu başkanı olduğumda çiftçiydim. Tarladan
çıktım, ayağım çamurluydu, elimde nasır, yaa bere vardı. Pancar
tarlasından gittim yönetim kurulu başkanlığına.
Varlıklı da bir aileden geliyorum ayrıca. Ekonomik hiçbir
sıkıntım yoktu. Herkes rahmetli babamı tanır, çok büyük saygı
duyarlardı. Hacı Arif Ağa’nın oğlu ise bu işi yapar diye başladık
bu sürece.
Ayak basmadığım köy, tarlasında pilav yemediğim çiftçi
kalmadı. Ve çok iddialıyım, 20 bin çiftçinin 20 bini de isim
isim sayarım. Biz çiftçiyiz, biz koskoca bir aileyiz. FETÖ bizim
birlikteliğimizi kıskandığı için içimize lanet operasyonu yaptı
ama başaramadı bizi koparamadı dağıtmadı.
15 Temmuz’dan sonra daha net anladılar ki Vedat Ali Özışık’a
ve bizim çiftçi ailemize lanet örgüt kumpas kurmuş. O yüzden
çok mutluyum ve inanılmaz keyifliyim.
31 Ağustos’a kadar genel kurulu yapmak zorundalar. O
bitirmek istedikleri, içine nifak sokmak istedikleri Vedat Ali
Özışık ve çiftçi ailesi bu genel kurulda makamına yeniden
oturacak.
Çiftçi hareketi yine üretmeye başlayarak, yine fabrika
yapacak, Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Boğazlıyan ve tüm çiftçiyi
ayağa kaldıracak. O inanç ve iman bizde var.
Ekip var, ruh var. Ben 32 yaşındayken buraya geldim ve 35
yaşındayken Boğazlıyan Şeker Fabrikasını yaptım ekibimle.
Eğer başkanlık süreci devam etseydi Yozgat’a çok önemli
kazanımlar sağlayacaktık. 30-40 bin kişinin çalışacağı bir entegre
tesis yapacaktık.
İnşallah yine de yapacağız. Kısmet olur yönetimi aldığımızda
çiftçi hareketi Boğazlıyan’a başlayacak. Göreve geldiğim ilk
birinci ayda Sorgun’daki şeker fabrikasını özelleştirmeden alıp,
kapasitesini yüzde 50 artırarak 8-10 bin işçinin çalışacağı bir
fabrika yapacağıma söz veriyorum.
Sarıkaya’ya bir Fizik Tedavi Merkezi planlıyorum. Sarıkaya
Belediye Başkanımıza saygı ve sevgi sunuyorum. Orada
yönetimde bizimle beraber hareket eden arkadaşım var Abdullah
Güngör kardeşim var onun olduğu ortamda sözüm oldu Sorgun
Fabrikasını alacağınız ve Sarıkaya’daki muhteşem şifalı suyla
rehabilitasyon kuracağız.
Türk çiftçisinin birlikteliği dünyada bazı şer odaklarını çok
rahatsız ediyor. Türk çiftçisine ürettirmedi bu örgüt. Kayseri’de
bu operasyonu yaptı ama pancar çiftçisinin geliri düştü,
pancardan uzaklaştı.
Biz kimseden bir şey istemiyoruz. Türk çiftçisi devletine
bağlıdır asla ihanet etmez. Hak olanı bize versinler, seçimimizi
demokratik ortamda yapalım.
Örgütleri buradan uzaklaştırsınlar. Bu gün biz görev aldıktan
1 yıl sonra Yozgat, Boğazlıyan, Sarıkaya’ya baksınlar. Türk
çiftçisine güvenin neler yapıyor görsünler.”
Tarık YILMAZ
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YOZGAT ŞEHIR

HASTANESI'NDE BIR ILK
Yozgat Şehir Hastanesinde ilk kez yapılan Laparoskopik
Sürrenal Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi.
Genel Cerrahi Hekimi Op. Dr. İsmail Kamacı, “Adrenal
adenomlar (böbreküstü bezinin kitleleri), böbreküstü bezinin
iyi huylu tümörleridir. Adrenal adenomlar, adrenal bezin
en sık görülen kitle lezyonlarından olup görüntülemelerde
sıklıkla rastlantısal olarak tespit edilirler. Genellikle
küçüktürler nadiren boyutları 4 cm’yi geçebilir. Boyutu 6 cm
ve üzerinde ise adrenal kitlenin malign olma olasılığı yüzde
85’e çıkar” dedi.
Fonksiyonal adrenal adenomların tedavisi etkilenmiş
olan adrenal bezin cerrahi olarak çıkartılması olduğunu
belirten Kamacı, “Mümkünse Laparoskopik Adrenalektomi

tercih edilmelidir. Adrenalden kaynaklanan 4 cm üstündeki
MRG’de şüpheli görünüm veren tüm kitlelere adrenal
kanser olasılığına karşı cerrahi tedavi yapılmalıdır. Bizde
hastamızda Laparoskopik Adrenalektomi yöntemini tercih
ederek başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Hastamızı 1-2
gün burada misafir edeceğiz. Taburcu olduktan sonrada
düzenli aralıklarla kontrollerini sağlayacağız, geçmiş olsun’’
dedi.
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Kozan ise,
“Yozgat Şehir Hastanesi olarak bizde hastamıza acil şifalar
diler, Op. Dr. İsmail Kamacı ve emeği geçen tüm çalışma
arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.
Kadir GÖRGÜLÜ

YOZGAT’I TANIYACAKLAR
Sorgun Gençlik Derneği
(SORGED), Gençlik ve Spor
Bakanlığı tarafından başlatılan
"Seyahatsever Projesi" kapsamında
Yozgat ilini keşfetmek isteyen
gençlere ücretsiz Yozgat gezisi
düzenleyecek.
Sorgun Gençlik Derneği
(SORGED) Yönetim Kurulu Başkanı
Halil Uğuz, program kapsamında
Türkiye'nin dört bir yanından gelen
gençlere Yozgat'ın tarihi ve kültürel
mekanlarını kolayca tanıma ve
gezme fırsatı bulacaklarını söyledi.
ÜCRETSİZ ŞEKİLDE
YARARLANACAKLAR
Uğuz, “Bu programa
Yozgat dışında ikamet eden
gençler başvuru yapabilir.
Proje kapsamında gençler,
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)
yurtlarında 3 gün boyunca ücretsiz
konaklayabilecek.
Yurtlardan 18-30 yaş arasındaki gençler yararlanabilir.
Öğrenci olma şartı aranmamaktadır. Yurtlarda konaklayan
gençlere kahvaltı ve yemek hizmeti sunulmayacaktır.
Katılımcıların ulaşımları karşılanmayacaktır. Sorgun Gençlik
Derneği tarafından programa katılan gençlerimiz arasından

2 (iki) kişi ücretsiz Erasmus+ projesi ile yurt dışına
gönderilecek. Programa katılan gençlerimize Erasmus+ ve
ESC programları hakkında eğitim düzenleyeceğiz. Programın
düzenlenebilmesi için en az 15 kişilik grubun olması
gerekmektedir” diye konuştu.
HABER MERKEZİ

BAŞKAN CODAR'DAN DAVET:
HERKESi BEKLiYORUZ
Yozgat Çayıralan ilçesinde
bu yıl 12.’si düzenlenen Bal
ve Kültür Festivali, 27-28
Ağustos’ta yapılacak.
Çayıralan Belediye Başkanı
Ömer Codar, 12’inci Çayıralan
Bal ve kültür Festivalinin
27-28 Ağustos tarihlerinde
yapılacağını söyledi.
Başkan Codar, “27-28
Ağustos 2022 Cumartesi-Pazar,
Çakmak Çetin-Kaynarpınarmesire alanında 12. Çayıralan

Bal ve Kültür Festivali
düzenleyeceğiz.
Halkımız ve tüm
dostlarımız davetlidir.
Festival ile ilgili
programımızı ileriki günlerde
paylaşacağız” dedi.
Festivali coşku içerisinde
geçireceklerini dile getiren
Başkan Codar, tüm Yozgatlıları
Çayıralan Bal ve Kültür
Festivali'ne beklediklerini dile
getirdi.

GENÇ YAŞTA VEFAT ETTI
Yozgat'ın Sorgun İlçesi'ne bağlı Bahadın
Kasabasından Haydar Turan’ın kızı Gülhan Ak geçirdiği
kalp krizi sonrasında genç yaşta vefat etti.
Merhume Gülhan Ak, Öğle namazına müteakip
kılınan cenaze namazı sonrasında Bahadın’da toprağa
verildi.
Genç yaşında hayatını kaybeden Gülhan Ak'ın vefatı
Bahadın Kasabası'nda büyük üzüntüye neden oldu.
Bahadın Kültür Derneği tarafından yapılan
açıklamada, “Kasaba sakinlerimizden Haydar Turan
(Karaca) kızı Gülhan Ak, Muğla Milas’ta geçirdiği kalp
krizi nedeni ile maalesef genç yaşında vefat etmiştir.
Cenaze nedeni ile şenlik programının Pazartesi günü
programı iptal edilmiştir. Gülhan Ak’ın mekanı cennet
olsun. Devr-i daim olsun. Ailesi ve yakınlarının başı
sağolsun” ifadelerine yer verildi.
Yozgat Çamlık Medya olarak merhumeye Allah’tan
rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Siz değerli Yozgat
Halkını Lezzete davet
ediyoruz. Ailenizle
temiz, refah ve rahat
yemek yiyebileceğiniz
işyerimizde kusursuz
hizmet veriyoruz.

ADRES:Bilal Şahin Mahallesi Kentpark Karşısı Özçaylar Manav yanı Yozgat
İLETİŞİM: 0554 66 333 66
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Memeli
bir
hayvan
Taklit

Avare

Boya
inceltici

Bir pasta
türü
Kavisli
olan

İktisat

Demir
yolu
Kez,
defa

Yurt
dışına
satma

Bir tür
koyun

Kraliçe

Yavaş,
sessiz

Hazırlayan

A
Z D İ
A İ L
A
F
E R H
R A
H E
H İ P
A P İ
T
K
A K
A R
K L E
R A Y
O N O
K
N
İ K
A R
U S U
R E N

Rütbesiz
asker

Bayağı
Utku

Tanrı

Arka,
geri

Keşiş

Kısa iç
giysisi

Destansı

Seslenme
sözü
Yanlış,
yanılgı

Bazen
Artan
sayı

Durmadan
Mağaza
bölümü

Ön gün
Taslak

Gece
bekçisi

Derince
çanak

Belge

Göktürk
harfleri

Bulmaya
çalışma
Tümör

E
R M
O
R T
A T
D O
Y
O T
U
A H
H A
İ F
R
D
M İ
A Z
V E
A M
L
T

Su
taşkını

İlkesöz

Peki,
hayhay

Bir iletişim
aracı

Piston
kolu

Garip,
şaşılacak

Erkek
hizmetçi

Sonra,
en sonra

Yılanın
attığı deri

Bir zaman
birimi

Ritm,
tartım

Asılsız
söz

Terek

Asılı
taşıt

S
E
L D
A
O Ğ
N
B İ
E Z
Ş A
F
B İ
E
K A
A K
U
U R
S İ
A
R A
E L
Bir
devlet
Nemli

Bir
yeryüzü
şekli

Bir
Amerikan
füzesi
Bir sayı

Büyük
derslik

Göreceli

Birdenbire
öfkelenme
Kalıcılık,
ölmezlik

Kedi,
köpek
yavrusu

Hint omleti

Boyu
büyümek
Öz su

Erler

Kırmızı

U
R
U
G
U
A
Y
Saat
zinciri

Yemeklik
bir sebze

K
E
R
E
V
İ
Z

Sürüm
Terazi
gözü

K
E
F
E

S
O
U T U B E
E M İ
E N A
K
Z
M O R
M F İ
O
E L
A Ş
K Ö S T E
R A M
V E R A N
E
A K E
N İ K
F
M A N İ
K A
İ S
A M A K
R E V A Ç
A
A H U
R A T
B
T A B U
F E R İ K
Kimono
kuşağı

Makineli
tüfek

İtikleme

Beşinci
tat

Bir tembih
sözü

Bir deniz
memelisi

Üstünden
geçmek

Boksta bir
yumruk

Bir ipek
kumaş

Bir renk
Eskrim
kılıçı

Muhtemel
Fırlatmak

Ondalık
Alay,
istihza

Bilgisayar
belleği

Kahveci
tepsisi

Toplar
damar

Çok
güzel

Yaşlı
kurt

Tespih
tepeliği

Küçük
bir kuş
Evlilik
akdi

Engel
Kesin
yargı

İskambilde
sinek
İnternette
kullanıcı
resmi

Açıkça
duyurma

Ankara'da
bir baraj

Ceylan,
karaca

Tanrı
tanımaz

Kimya'da,
Bizmut

Tekinsiz

İ
T
T L İ
M O R S
E M H A
B O T
L A S I
A R
L
K
E M
A S K I
K E Ş
L A
Ş
A N T A
D E H
P A T İ
İ L A N
Küpeşte
deliği

Sardalye
balığı

Alt
resimdeki
Hayırsever
iş insanı

Küçük
gemi

Reçineli
zamk

Kurnaz,
açıkgöz

İlaç,
deva

Büyük
rezalet

Bir çeşit
peynir
Bir nota

Yunanca
bir harf

Ata verilen
emir
Sabit
bir sayı

SUDOKU

İki kare
bulmacamızdaki her
satır, her sütün ve
3x3'lük
1'den 9'a kadar
rakamlar
ylerleştirilecektir.
Her satır, her sütün
ve 3x3'lük kutu
bölümlerinde 1'den
9'a kadar sayılar
ilk kez kullanılacaktır

DÜNKÜ
SUDOKU'NUN
CEVABI

V
S E
F
S A
S
A
I
R B Ü Z
A A T
O K
N
İ S P E
A Y L
T H A L
E
İ T
N E K
E K
E
R İ M E
H E R
E R R E
C A L
E Ç İ Ö
Hakikatsiz

Yozgat'ta
bir köy

Yaban
koyunu

Bir bayan
adı

Müşkül
pesent
İki tuğla
arası

Bir göz
rengi

Sonra,
en sonra

Üye

Haydar Demirer
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Kadınlarımız Kızlarımız ve Teşhir
Kadın istihdamı, kadın özgürlüğü ve
kadın erkek eşitliği adı altında kadınlarımızı kızlarımızı bir obje haline getirenlerin suçu yok mu?
Var elbette…
Dekolte ve mini etekle araba tanıtmak kadın özgürlüğü mü?
Afişleri süslemek kadın özgürlüğü
mü?
Ahlaksız yerlerde hizmet etmek kadın
özgürlüğü ve istihdamı mı?
Bir kadın her işi yapabilir demek gerçekten istihdam mı?
Sokaklarda temizlik yapmaları istihdam mı?
Ayakları altına cennet bahşedilen
annelerimizi istihdam ve kadın hakları diyerek evden çıkarmak çocuklarını
kreşlerde büyümeye itmek gerçekten
istihdam mı?
Sokaklarda yarı çıplak gezmeleri ger-

çekten özgürlük
mü?
Ziynetini milletin gözüne sokarcasına açılıp
saçılması gerçekten kadın özgürlüğümü yoksa haya
edep yoksunluğumu?
Evinde çocuklarına bakan kadın
özgür değil mi?
Eşi ile çocukları
ile tarlada bağda bahçede çalışan kadın
özgür değil mi? onlar istihdama katkı
sağlamıyor mu?
Ahlaksızlığın bu kadar gün yüzüne
çıktığı bir dönemde kadınlarımızla ilgili
öne sürülen ayetler hadisler neden bazı
dinden bihaberlerin zoruna gidiyor?

AKiF
REÇBER

Gerçekler neden onları çıldırtıyor.
Amaçları gerçekten kadın hakları mı
kadın özgürlükleri mi kadın istihdamı mı
yoksa bunlar adı altında dinden rahatsız
olmaları mı?
Allah Resulü, deyyuslar cennetin kokusunu alamazlar diyor.
Kim bu deyyuslar eşini kızını çıplak
gezdiren kıskanmayanlardır.
Geçenlerde Melike Hatun Cami İmam
Hatibi Halil Konakcı Hoca ayetler ile
kadınlar ve kızlarımızdaki teşhirciliğe
vurgu yaptı.
Allah’ın ayetini dile getirmesine rağmen nerede dinsiz var saldırıya geçti.
Aslında onların saldırısı Halil hocaya
değil onun üzerinden İslam’adır.
Kadınların helal rızık kazanma mükellefiyeti yok denildiğinde neden kadın
savunucuları hemen saldırıya geçerek
bizleri kanunlar koruyor.

Elbette kadınlar çalışmalı eşi dahi
olsa kimseye minnet etmemeli söylemine geçiyorlar.
Kadın kendi ayakları üstünde durmalı
özgür olmalı diyerek ortada aile bırakmadılar maalesef.
Kadınlarımız cahiliye döneminde bile
bu kadar suistimal edilmemiştir.
Boşanma oranlarının evlilik oranlarını
geçtiği söyleniyor.
Kızlarımızı kadınlarımızı bir obje olmaktan kim kurtaracak?
Kadın erkek eşitliği diyenler mi?
İnadına mini etek, inadına dekolte,
inadına çıplaklık diyenler mi kurtaracak?
Kim kurtaracak siz söyleyin.
Bismillahirrahmanirrahim.
“Siz, haddi aşan kimseler oldunuz
diye, sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz mı
geçelim?”
(Zuhruf Sûresi: 5)

VATANDAŞIN AYAĞINA
ÇAMUR DEĞMEYECEK
Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban
Altıntaş, Yamaçlı Yeşil Mahallede
bulunan 450 metre yolun yapımına
başlandığını söyledi.
Altıntaş, “Söz verdiğimiz gibi
vatandaşlarımızın ayağını çamurdan
tozdan kesene kadar mücadeleye
devam.
Yeşil Mahallemizde bulunan 450
metre uzunluğunda olan yolumuzun

yapımına başlamış bulunmaktayız” dedi.
Altıntaş, “Burada yaşayan
kardeşlerimize hayırlı olsun. Zengin
ve Çalışkan bir Belediyemiz var. Siz
kıymetli hemşehrilerimizden sadece
sabır istiyorum. Yapılmadık Yol
Çözülmedik Sorun kalmayacak. Yamaçlılı
Kardeşlerim her şeyin en iyisine layık”
diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ

YOZGAT MERKEZ VE İLÇE KÖYLERİN İÇME SUYU VE
KANALİZASYON ŞEBEKESİNDE KULLANILMAK ÜZERE
MALZEME ALIM İŞİ
YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Yozgat Merkez Ve İlçe Köylerin İçme Suyu Ve Kanalizasyon Şebekesinde Kullanılmak Üzere
Malzeme Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/753652
1-İdarenin
a) Adı : YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
b) Adresi :Aşağı Nohutlu Mah. Sakarya Cad. Güneş Sokak No:1 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
c) Telefon ve faks numarası : 3542121048 - 3542121257
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Yozgat Merkez Ve İlçe Köylerin İçme Suyu Ve Kanalizasyon Şebekesinde Kullanılmak Üzere
Malzeme Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen çeşitli miktarlarda 4 kısım halinde alımı
planlanan; toplamda 16 kalem İçme Suyu borusu ve bağlantı malzemeleri ile 6 kalem Kanalizasyon
borusu ve bağlantı malzemeleri alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İl Özel İdaresi Merkez Asfalt Plent Tesisi Çalatlı Mevki / YOZGAT
ç) Süresi/teslim tarihi : Alıma konu malzemeler İdarenin talimatları doğrultusunda teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten 5 (beş) gün içinde başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.08.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya
Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGAT
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci
maddesine göre açıklama istenecektir.
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

ILN01668667

YERKÖY'Ü DÜNYAYA

TANITACAKLAR

Amasya’da düzenlenen 81 ilden
5000 sporcunun katıldığı Taekwondo
minikler Türkiye şampiyonasında,
Türkiye birincisi ve ikincini olan
sporcular, Yerköy Belediye Başkanı
Ferhat Yılmaz’ı makamında ziyaret
ettiler.
Başkan Ferhat Yılmaz, Antrenör
Ahmet Gün ve Taekwondo
şampiyonasında dereceyle dönen
öğrencilerin, Yerköy ‘ün adının
sadece Türkiye’de değil dünyada da
duyurmaları gerektiğini söyledi.
Yerköy Belediyesi olarak sporcuların
her zaman yanında olacaklarını ifade
eden Başkan Yılmaz, şu ifadelerde
bulundu:
“Amasya’da düzenlenen 81 ilden 5000
sporcunun katıldığı Taekwondo minikler
Türkiye şampiyonasında dereceye giren
minik erkeklerde Muhammed Bünyamin
Önal 6 maç’da Türkiye şampiyonu
olurken, +57 kg minik bayanlarda
Buğlem Doğan 6 maç’da ikinci yine
+57 kg minik bayanlarda Yasemin
Ecrin Soldamlı 4 maç’da beşinci
olmuşlardır. Minik yavrularımızın bu

başarısı bizleri bir hayli mutlu etmiştir.
İnanıyoruz ki, bu yavrularımız Türkiye
birincilikleri yanı sıra, Avrupa ve Dünya
Taekwondo şampiyonalarında da
Yerköy ilçemizin adını duyuracaklar ve
şanlı Türk Bayrağımızı dalgalanmasını
ve İstiklal Marşımızın okunmasına vesile
olacaklardır. Bu duygu ve düşünce ile
başta Antrenör Ahmet Gün hocamıza
ve öğrencilerine spor hayatlarında
başarılar dilerim” dedi.
Antrenör Ahmet Gün ise 81 ilden
5000 sporcunun katıldığı minikler
Türkiye şampiyonasında şampiyonlukla
dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını
belirterek, “Bu başarı sporcularımızın
ve onlara her şartta destek olan
ailelerimizindir. Yürekten tebrik
ediyorum. Bu başarı uzun süren sabırla
azimle özveri ile yapılan çalışmaların
sonucudur öncelikli hedefimiz Türkiye
şampiyonu olmaktı şimdiki hedefimiz
Avrupa ve Dünya şampiyonasıdır”
şeklinde konuştu.
Başkan Yılmaz, konuşması sonrası
sporculara ve Antrenör Ahmet Gün’e
çeşitli hediyeler takdim etti.
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KOMŞUDAN

ÖPÜLESI ELLER
Yozgat Valisi Ziya Polat, her fırsatta
makamında Yozgatlıları ağırlamaya gayret
ediyor.
Vali Polat’ın bu seferki konuğu Yozgat’ın ulu
çınarlarından Hatun Teyze oldu.
Polat, kendisi ile tanışmak isteyen Hatun
Teyze’yi makamında ağırladı, Hatun Teyze
ile bir süre sohbet ederek taleplerini dinledi.
Hatun Teyze de kendisine ilgi gösteren
Polat’a dua etti. Polat, Hatun Teyze’ye bir de
teşbih hediye ederek, hayır duasını aldı.
Eda DEMİREL

BiR HABER

YOZGATSPOR YOZGAT’IN

MARKA DEĞERİ

Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım Arslan,
Yozgatspor Yozgat’ın en önemli marka değeri
olduğunu söyledi.
Arslan, “Sportif alanda zaman zaman en
büyük başarılara imza atmış bir kulüp. Buna
yakışır şekilde davranmak suretiyle yeni
sezon hazırlıklarımızı hızlı bir şekilde devam
ettiriyoruz. Gelişmeleri de zaman zaman
kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.
TEKNİK HEYET BELİRLENDİ
Yeni teknik heyetinin belirlediğini
belirten Arslan, “Alper Yeşil hoca ile anlaştık.
İnşallah Yozgatspor’a çok büyük katkılar
sağlayacağına inanıyorum. Yine yardımcı
hocalıklarını da kaleci hocası Serkan Koşar
ve yardımcı antrenör Temin Süngüllü görev
yapacak. Her üçü de mesleki olarak kariyerli
hocalar. Umut ediyoruz ki, Yozgat’ta da
hep birlikte bir büyük başarıyı yakalarız ve
Yozgatspor’u layık olduğu üst liglere çıkartma
imkanımız olur” dedi.
KAMUOYU ZAMAN İÇERİSİNDE
HOCALARIMIZI TANIYACAK
Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım Arslan,
“Kamuoyu zaman içerisinde hocalarımızı
tanıyacak. Hocalarımızın çok başarılı futbol
geçmişleri ve hocalık geçmişleri var.
İnşallah Yozgatspor bunla istifade edecek.
Yozgatspor’a yakışan ne ise onu yapmaya
devam edeceğiz” dedi.
SIKINTILI SÜREÇLER YAŞANDI
Sezon öncesinde Yozgatspor ile ilgili bir
takım sıkıntılı süreçlerin yaşandığını ifade
eden Arslan, “Bu noktada Belediye tarafından
Yozgatspor tesisleri ile ilgili bir takım bizlere
olumsuz gelişmeler bize yaşatıldı. Biz bunları
çok fazla kala almıyoruz. Çünkü Yozgatspor
çok büyük bir camiadır. Yozgatspor bu
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tür engellenmelerden de etkilenmeyecek
bir camiadır. Biz her zaman olduğu gibi
önümüze bakıyoruz. Her zaman olduğu gibi
işimize bakıyoruz. İnşallah en güzel kadroyu
oluşturuyoruz. Bir hafta içinde kamuoyu ile
paylaşacağız” dedi.
İÇ TRANSFERLERİ BÜYÜK ÖLÇÜDE
BİTİRDİK
Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım Arslan,
“İç transferleri büyük ölçüde bitirdik. Dış
transferde görüşme yaptığımız futbolcuların
büyük bir kısmı ile de anlaştık. Eksiklerimizi
de hocalarımızla birlikte tamamlayıp Yozgat’a
yakışır bir Yozgatspor kadrosu oluşturacağız”
dedi.
LİG 25 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK
Liglerin 25 Eylül tarihinde başlayacağını
belirten Arslan, “Yozgatspor olarak en geç
15 Ağustos tarihinde takımımızı toplamayı
hedefliyoruz. Kamp dönemini de başlatmış
olacağız. İnşallah bu gelişmeler olarak gerek
teknik heyet gerekse yeni kuracağımız takım
Yozgatspor’u için büyük bir başarıya vesile
olur. Yozgatspor’un başarıları ile hep birlikte
seviniriz” diye konuştu.

YARALI BULUNDU
TEDAViYE ALINDI
Kayseri'nin Develi
ilçesinde bir vatandaş
tarafından yol kenarında yaralı
halde bulunan Kocagöz kuşu
tedavi edilmek üzere Kayseri
Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekiplerine
teslim edildi.
İlçeye bağlı Sindelhöyük
Mahallesinde uçma güçlüğü
çeken yaralı Kocagöz kuşu,
bir vatandaş tarafından yol
kenarında bulunarak Kayseri
Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğüne teslim
edildi.
Ekiplerce teslim alınan
Kocagöz kuşu Büyükşehir
Belediyesine bağlı Harikalar
Diyarı'nda bulunan veteriner
hekimler tarafından gerekli
tedavi ve bakımını yapılmak
üzere teslim edildi.
Yaralı kuş gerekli tedavi ve
bakımın yapılmasının ardından
doğal yaşam ortamına
bırakılacak.

Boğa ortalığı bir birine kattı

Tokat'ta mezbahaneye götürüldüğü araçtan
atlayan boğa ortalığı bir birine kattı.
Tokat'ta Kurban bayramını aratmayan
görüntüler yaşandı. Mezbahaneye götürüldüğü

OTOMOBIL SU KANALINA

DEVRILDI: 2 YARALI
Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin
devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, H.İ. idaresindeki 06
VV 071 plakalı otomobil, Keskin ilçesindeki
Şekerpınarı mevkiinde su kanalına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü H.İ. ile yanında
bulunan R.İ., ambulansla Yüksek İhtisas
Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan
iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu
öğrenildi. Kazada maddi hasar alan otomobil,
çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya
ilişkin inceleme başlatıldı.

“İşinizi Garanti ile Yapın Hayata Güvenle Bakın”
Hayri ALKAN & Batuhan ALKAN

Emlak - Gayrimenkul - Aracılık Hizmetleri

12 yıllık tecrubemiz ile daima güven duyduğunuz adres...
Profesyonel ekibimiz ile haftanın 6 günü hizmetinizdeyiz.

Lise Caddesi H. Bozkurt Apt. No:2 YOZGAT
TEL: 0354 212 33 11 - GSM: 0532 652 60 70
garantigrupemlak.sahibinden.com Garanti Grup Emlak Garanti Grup Emlak

@garantigrupemlakyozgat

Garanti Grup
Gayrimenkul Aracılık
Hizmetleri
@garantigrupemlakyozgat

araçtan yola atlayan boğa hareketli anların
yaşanmasına neden oldu.
Yoldan geçen araçların arasına dalan boğa
ortalığı bir birine kattı.
Boğayı biranda karşısında görenler korku
dolu anlar yaşadı. Bir türlü yakalanmayan boğa
sahibine ecel terleri döktürdü.
Belediye ekipleri uyuşturucu iğne ile
boğaya müdahale etti. Vatandaşlar tarafından
cep telefonu ile görüntülenen boğa Yeşilırmak
nehri yanındaki yolda sıkıştırıldı. Bir bisikletli
çocuğa çarpan boğa uyuşturucu iğnenin etkisi
ile sersemleyince yakalanabildi. Yakalandığı
yerde kesilen boğa kepçe yardımı ile araca
konularak mezbahaneye götürüldü.
Boğanın çarptığı bisiklette maddi hasar
meydana gelirken, çocuk olayın şokunu bir
süre atlatamadı.

TERMOMETRELER 40
DERECEYI GÖSTERDI
Sıcak hava dalgası tüm yurtta kendisini
iyiden iyiye hissettirirken, Çorum'un Sungurlu
ilçesinde termometreler 40 dereceyi gösterdi.
Sungurlu'da sıcak hava nedeniyle vatandaşlar
gölgelik alanlara sığındılar.
Parklara akın eden vatandaşların kimi
banklarda oturmayı, kimileri de gölgeliklerde
uyumayı tercih etti. Muhsin Yazıcıoğlu
Caddesi üzerinde bulunan termometre saat
17.00 itibarıyla 40 dereceyi gösterdi.

KEKLIKLER

DOĞAYA SALINDI
Kırşehir'de, Doğa Koruma ve Milli
Parklar Müdürlüğünce doğaya keklik salımı
programı düzenlendi.
İl genelinde 2010 yılından itibaren 12
yılda 6 bin 825 keklik doğaya bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü
Hasan Tezer, popilasyon dengesi ve
sürdürülebilirliğin sağlanması için
kekliklerin doğaya salındığını ifade etti.
Tezer; "Kırşehir'de bulunan keklik
türlerinden kınalı keklikler gerek besin ve
gerekse avcılık sektöründe önemli bir yer
işgal ederler.
Keklik türlerinin doğal ortamda
aşırı avlanma, çevresel kirlilik, yaşam
alanlarının daralması gibi birçok
sebepten sayıları hızla azalmakta, azalan
keklik türlerinin popülasyon dengesinin
ve sürdürebilirliğinin sağlanması,
üretim merkezlerinde yetiştirme ile
karşılanmaya çalışılmaktadır. Doğada
bulunan süne, kene, çekirge ve tarım
alanlarında bulunan diğer zararlılar ile
mücadele amacı ile doğaya keklik salımı
gerçekleştirilmektedir. Keklik, özellikle
tarım zararları ile mücadelede en iyi doğal
mücadele yöntemidir" ifadelerine yer verdi.

GENÇ SPORCULARI

ZiYARET ETTi
Yozgat’ın Boğazlıyan Belediyesi tarafından
açılan futbol okulunu Belediye Başkanı Gökhan
Coşar ziyaret etti.
Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Belediye
tarafından düzenlenen Yaz Futbol Okulu’nu
ziyaret ederek genç sporculara forma takımı
hediye etti.
Başkan Coşar, Çocukları sporla
buluşturmaya devam ettiklerini belirterek,
Bu yaz döneminde 9-15 yaş grubu çocuklarımız
için ücretsiz düzenlediğimiz “Yaz Futbol Okulu”
ziyaret ettik" dedi.
Boğazlıyan Belediyesi tarafından düzenlenen
Yaz Futbol Okulu’nu ziyaret ederek genç
sporculara forma takımı hediye ettiklerini
belirten Coşar, “Yaz boyu devam edecek futbol
okulumuzda her daim yanlarında, destekçisi
olduğumuz çocuklarımız hem arkadaşlık ve
dostluklarını paylaşıyor hem de sporun ve tatilin
keyfini çıkartıyorlar” diye konuştu.
Eda DEMİREL
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YOZGATSPOR’DA

ALPER YEŞiL DÖNEMi
Bölgesel Amatör Ligde mücadele
edecek olan temsilcimiz Yozgatspor 1959
FK’nın yeni teknik direktörü belli oldu.
Yozgatspor 1959 FK’dan yapılan
açıklamada, “ Yozgatspor’umuzun
yeni Teknik Direktörü Alper Yeşil
oldu. Geçtiğimiz hafta Yozgat'a
gelerek başkanımız Kazım Arslan ve
yöneticilerimizle görüşen hocamızla yeni
sezon için anlaşıldı. Alper Yeşil Hocanın
yardımcılıklarını ise yardımcı antrenör
Temin Süngürlü ve kaleci hocası Serkan
Koşar yapacaklar.
Teknik ekibimize ve takımımıza
başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
Eda DEMİREL

ÖDÜLLÜ BISIKLET

TURU YARIN
Akdağmadeni Belediyesi
tarafından Ödüllü Bisiklet Turu
düzenlenecek.
Belediye Başkanı Nezih
Yalçın, Akdağmadeni Kültür
Turizm ve Salep Festivali
kapsamında4 Ağustos
Perşembe günü Ödüllü Bisiklet
turu düzenleyeceklerini
söyledi.
Başkan Yalçın,
“Akdağmadeni Kültür
Turizm ve Salep Festivali
kapsamında düzenleyeceğimiz
etkinliklerimizden bir tanesi
olan “Ödüllü Bisiklet Turu”
4 Ağustos Perşembe günü
saat: 13.00' da 15 Temmuz
Demokrasi ve Şehitler Parkı
Bisiklet yolunda düzenlenecek”
dedi.
Tüm çocukları, gençleri

ve kendini genç hisseden
vatandaşları etkinliğe
beklediklerini belirten Yalçın,
“Etkinlik başlangıcında
katılımcıların bilgileri alınacak
ve kura ile 10 adet bisiklet
hediye edilecektir. Tüm
vatandaşlarımız davetlidir.
Etkinlik alanında ikramlar
yapılacaktır” dedi.

