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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY

iSCiLERLE BiRLiKTE SAHUR YAPTI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, Ankara’da bir fabrikayı ziyaret
ederek işçilerle sahur yaptı. Oktay,
“G-20 ülkeleri arasında çalışanına
en fazla nakit desteği sağlayan
ülke olarak lider Türkiye” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, Ankara’da bir fabrikayı ziyaret
ederek işçilerle sahur yaptı. Oktay,
“G-20 ülkeleri arasında çalışanına
en fazla nakit desteği sağlayan ülke
olarak lider Türkiye” dedi. >> 2'DE

SIRALAMASI
YUKSELiYOR
Yozgat Bozok Üniversitesi’nden önemli başarı

“ZAMANI

"ATATÜRK’ÜN MiRASINA

SAHiP ÇIKTIK"

PAYLAŞIYORUZ”
Yozgatlı hemşerimiz Şair
Yazar Murat İnce, Bengütürk
TV ekranlarında, Sorgun’dan
yayınlarını yapmaya devam
ediyor. İnce, Çamlık
Gazetesi’ne yaptığı özel
açıklamada, memleketinden
yayın yapmanın mutluluğunu
yaşadığını söyledi. >> 5'TE

Çayıralan
Cumhuriyet Köyü
Projesi Mühendisi
Serdar Sevil,
Çayıralan’da
başladıkları
Cumhuriyet
Köyü
projesi ile
Atatürk’ün
mirasına
sahip
çıktıklarını
söyledi. 4'TE

Yozgat Bozok Üniversitesi URAP Türkiye ve Dünya üniversiteleri
sıralamasında önemli başarı yakaladı. Buna göre Yozgat Bozok Üniversitesi

Dünya Üniversiteleri Sıralamasında 2 bin 66’ncı sıraya yükseldi.
2 BİN 66’NCI SIRAYA YÜKSELDİ
URAP Dünya Üniversiteler sıralamasında
Üniversitelerin makale sayısı, atıflar, toplam
doküman sayısı, makale etki alanı, atıf etki
toplamı ve uluslararası işbirliği başlıklarında
yayınlanan değerlendirme raporuna göre
bir önceki yıl dünya üniversiteleri arasında
2215’inci sırada olan Yozgat Bozok Üniversitesi
bu yılki rapora göre 2066’ıncı sıraya yükselerek
önemli bir başarı elde etti. Rapora göre Yozgat
Bozok Üniversitesi, özellikle makale sayısı,
atıflar, makale etki alanı ve atıf etki alanında bir
önceki yıla göre ciddi bir artış sağladı.

YOZGAT’TA INSANLARIMIZ
BIRBIRLERINE HASET EDIYOR
Çamlık Gazetesi esnaf
köşesinin konuğu 52
yaşındaki taksici Birol
Kaya oldu. 1978 yılında
tuhafiye mesleği ile
esnaflığa başladığını
belirten Kaya’ya
mesleğinin geçmişten
günümüze yaşadığı
değişimleri sorduk.
>>> 5'TE

KENEViRDE DENEME EKiMi
Kenevire dayalı
sanayinin Yozgat ve
yöresinde çeşitlenmesi,
kenevirin bütün
biyokütlesinin endüstriye
kazandırılması

hedefleriyle “Endüstriyel
Kenevir” alanında
ihtisaslaşan Yozgat Bozok
Üniversitesi'nde deneme
kenevir ekimi yapıldı.
>> 3'TE

Merkez:Bodrum / Muğla

0541 388 70 07

KROM RAF - KROM DOLAP - YEDEK PARÇA PROJE - BULAŞIKHANE EKİPMANLARI - TEL RAFLAR
BAR EKİPMANLARI - PİŞİRME ÜRÜNLERİ - DETERJAN POMPALARI - WAFFLE MAKİNESİ - IZGARA
ÇAY MAKİNESİ - PORTAKAL SIKMA - BULAŞIK MAKİNESİ - FIRIN - OCAK - BAR BLENDER - FRİTÖZ
DOLAP - DÖNER OCAĞI - SALAMANDER - TOST MAKİNESİ - ÇAY MAKİNESİ - EKMEK KIZARTMA

SATIŞ - TEKNİK SERVİS
YEDEK PARÇA PROJE

PORTAKAL SIKMA - AYRAN MAKİNESİ - SALEP VE SICAK ÇİKOLATA MAKİNESİ - SU SEBİLİ
HAMUR YOĞURMA - KIYMA MAKİNESİ - SEBZE DOĞRAMA - KUMPİR MAKİNESİ - MİKRODALGA

NE ZAMAN
AÇILACAK?

7'DE

Taşköprü Mh. Şeyhzade Cd. Çamlık Sitesi C Blok (Eski hastane yolu)
Şeyh Ahmet Efendi Camii Karşısı YOZGAT/MERKEZ

Makale, toplam atıf, toplam bilimsel doküman, doktora
mezun öğrenci sayısı ve öğretim üyesi/öğrenci kriterlerine
göre değerlendirme yapan URAP’ın 2020-2021 yılı Türkiye
Üniversiteleri sıralamasında ise Yozgat Bozok Üniversitesi
78’inci sırada yer aldı. 166 Devlet ve Vakıf Üniversitesinin
yer aldığı listede Yozgat Bozok Üniversitesi, makale
puanında 31’inci sırada, atıf puanında 44. sırada, bilimsel
doküman puanında ise 66’ıncı sırada yer aldı. >> 3'TE

Tarihi
Türbe
bakımsızlıktan dökülüyor

BODRUM'DAN SONRA ŞİMDİ YOZGAT'TA
ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI & SOĞUTMA VE ISITMA SİSTEMLERİ

Şube: Yozgat / Merkez

TÜRKİYE’DE 78’İNCİ SIRADA

Dulkadiroğulları’dan
Kayseri ve Bozok
Sancağı Mutasarrıfı
Akdağ Livası Emiri Keser
İsaoğlu Çerkez Beye
ait olan türbe Hicri 996,
Miladi 1588-89 yılında
yapılmış olup Çayıralan
ilçemizde Kümbetli
Camii avlusu içerisinde
bulunmaktadır. 5'TE

GÜNCEL
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Yollar Bozuk Ama Bizim Çayıralan

AHMET
SARGIN
Geçtiğimiz hafta
Çayıralan ilçemize
kısa bir ziyaret turu
gerçekleştirdik. İyi de
oldu; çünkü uzun bir
süredir Çayıralan’a
gidememiştim.
Ne garip ki 20 yıl
önce gördüğüm Çayıralan aynı eski haliyle
duruyor, en ufak bir
gelişme olmamış!...
Çayıralan: doğuda
Akdağlar, batıda Güvercin Dağı, Kuzeybatı

da ise Bey Dağları
arasında kalan yeşil bir
vadide yer alıyor. İlçe
soğuk suları, yeşil bitki
örtüsü ve verimli ovası
ile dikkatinizi çekiyor.
Çayıralan: Hani
deriz ya: “Orda bir
köy var uzakta, gitmesek de kalmasak da o
köy bizim köyümüz!”
diye...
İşte o hesap uzak
da olsa, unutulmuş
da olsa , o ilçe bizim
ilçemiz: “Bizim Çayıralan!”
Yozgat’tan çıktıktan
sonra hiç durmadan
yolumuza devam etmemize rağmen 2
saati aşkın bir sürede
Çayıralan’a ulaşabildik.
Dedik ya yollar da aynı
20 yıl önceki gördüğümüz virajlı, dar ve
sıkıntılı yollar! Sarıkaya’ya kadar sorun yok

Sarıkaya’ dan sonra
dar, virajlı ve sıkıntılı
yollar... Sarıkaya ilçe
içerisindeki EDS kamera sistemi şoförlere
kurulmuş tuzak gibi?..
Küçücük ilçede adım
başı kamera ve hız limiti bazı noktalarda 30
km; bana pek mantıklı
gelmedi.
Trafiğin akışı engelleniyor. Şehir içi hız
limiti 50 km yetmez
mi ?
İşin garibi Çayıralan
halkı hem yol sıkıntısından hem de otobüs
sorunundan dolayı alış
verişini Kayseri’ den
yapıyor, ihtiyaçlarını
oradan alıyorlarmış.
Bu bizim için hoş bir
durum değil; dedik ya
Çayıralan bizim Çayıralan ama gidemediğimiz, sahip çıkamadığımız diyar! Ne garip

ki: çevre iller içinde
yolu bozuk olan ilçeler
Yozgat’ın ilçeleri. Kimse kusura bakmasın,
her şey ayan beyan
ortada...İl genel Meclis
üyelerine ve siyasetçilerimize bu konuda büyük görevler düşüyor.
Çevre illeri gezsinler
bana hak vereceklerdir.
Çayıralan’ı kendi
haline bırakmışız dostlar. İlçe halkı tabiri
caizse kendi yağı ile
kavrulmaya çalışıyor.
Tarım, ticaret, hayvancılık, arıcılık, fidan
yetiştiriciliği ve orman
ürünleri imalatıyla
geçinen ilçe halkı ticaretini, alış verişini Kayseri esnafı ile yapmayı
tercih ediyor. Bu da
bizim için sıkıntılı durum ? Ayrıca oldukça
fazla sayılacak ölçüde

gurbetçi nüfusa sahip
ilçe. Yani göç veren
ilçelerimizden Çayıralan...
Belediye Başkanı
Ömer Codar’la da görüştük. Azimli, gayretli
bir başkan olarak gördük kendisini. “Siyasiler ayrım yapmasın
bütün belediyelere
sahip çıksın” diyor. Şu
ifadesi de hoşumuza
gitti: “ Ben seçim sonucuna kadar partimin
adayı idim; Başkan olduktan sonra halkımın
: Tüm Çayıralanlılar’ın
başkanıyım ve onların
hizmetindeyim!” diyor.
Ne diyelim tebrik edebilecek bir ifade. Kendisini gayretli, azimli
ve heyecanlı bulduğumuzu ifade ederiz.
Halkına hizmet etmenin çabasında olan
insanlar bizce kıymetli

ve takdire şayan insanlardır.
Yolları bozuk, halleri yaman, uzakta
kalmış bir ilçemiz olsa
da; Çayıralan: bizim
ilçemiz, bizim insanımız. Çayıralan da dahil
şehre uzak kalan ilçelerimizi Yozgat’a yakın
etmek Yozgat’ la bağını güçlendirmek için:
Birincisi siyasi kimlikleri bi kenara bırakmak
lazım. İkincisi Yozgat’ı
ilçeleriyle birlikte bir
bütün olarak kabul
edip hizmeti ilin tamamına yaymak lazım.
En önemli konu yol
ve ulaşım. İlçe yollarını kaliteli hale getirip
ulaşımı rahat ve kolay
hale getirmeliyiz. İkincisi dolmuş ve otobüs
seferlerini artırmalıyız
ve her ilçemize rahat
ulaşımı sağlamalıyız.

Hizmet ve destek
konusunda eşit ve
adil olmalıyız. Bozok
Üniversitesinin bazı
bölümlerini ilçelere
taşıyarak üniversitemizi de halkımızla buluşturmalıyız.
Yemyeşil vadide
ağaçlarla süslü cennet
Anadolu’da Çayıralan
gibi güzel ve serin bir
ilçemiz var elhamdüllah! Bu güzellikleri
değerlendirmek halkımızla birlik olup kucaklaşmak, büyüyüp,
gelişmek bizlerin gayretine bağlı.
Modern, kalkınmış
ve güçlü bir Türkiye’yi
yaşatmak, el ele gönül
gönüle ve omuz omuza vermekle mümkündür... Bu vesileyle
Çayıralanlı hemşehrilerime selam ve saygılarımı sunuyorum.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY

iSCiLERLE BiRLiKTE SAHUR YAPTI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
Ankara’da bir fabrikayı ziyaret ederek işçilerle
sahur yaptı. Oktay, “G-20 ülkeleri arasında
çalışanına en fazla nakit desteği sağlayan ülke
olarak lider Türkiye” dedi. Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’da bir fabrikayı
ziyaret ederek işçilerle sahur yaptı. Oktay, “G20 ülkeleri arasında çalışanına en fazla nakit
desteği sağlayan ülke olarak lider Türkiye”
dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile
birlikte Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde
bulunan bir fabrikayı gece saatlerinde ziyaret
ederek işçilerle sahur yaptı. Oktay sahur
öncesi otomotiv sektörüyle bağlantılı üretim
yapan cihazları inceledi. Oktay, yetkililerden
bilgi alarak işçilerle sohbet etti. Oktay,
burada bir makinanın başına geçerek üretim
gerçekleştirerek daha sonrasında basın
mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oktay,
Covid-19 ile mücadele ederken, aynı zamanda
sanayinin çarklarının döndüğünü ifade etti. 2.
Sanayi bölgesinde bulunan fabrikada çalışan
vatandaşların dertlerini dinlediklerini ifade

eden Oktay, “Sadece burada sanayinin çarkları
dönmesini izlemek değil, aynı zamanda bu
hafta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve
Haftası. Emek veren tüm kardeşlerimizle
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün
Kabine olarak Türkiye olarak bir ve beraber
olduğumuzu tüm sorunlarıyla birebir onu
hissettiğimizi ve birlikte çözmeye çalıştığımızı
ve çözdüğümüzü ifade etmek üzere, bunun
göstergesi olarak da yine bu gece buradayız”
açıklamasında bulundu.
Oktay, Türkiye’nin salgınla mücadeleyi en
etkin yürüten ülkelerden olduğunu aktardı.
“G-20 ülkeleri arasında çalışanına en
fazla nakit desteği sağlayan ülke olarak lider
Türkiye”
Salgınla mücadele yürütülürken işçilerle
birlikte olmaya devam ettiklerini, yaklaşık 600
milyar TL’ye yakın bir destek sağladıklarını
vurgulayan Oktay şu ifadeleri kullandı:
“Biz Türkiye'de bunu söylediğimiz zaman
belki kimse buna kulak kabartmayabilir ama
özellikle muhalefetin kulak kabarttığı kaynaklar
2 gün önce bir istatistiği açıkladılar. Orada da
G-20 ülkeleri arasında çalışanına en fazla nakit

desteği sağlayan ülke olarak lider Türkiye.
Biz bunu Kabine olarak Cumhurbaşkanımızın
liderliğinde hamdolsun başardık ve bundan
sonra da başarmaya devam edeceğiz” diye
konuştu.
Tüm kaynakları seferber ederek
çalışanın yanında olduklarının altını çizen
Oktay, “Bugün de yine tüm ekip olarak yine
işçilerimize, mühendislerimize, emek veren
tüm kardeşlerimize ve işverenimize, ‘biriz,
beraberiz, dayanışma içerisindeyiz birlik
ve beraberlikle bu sıkıntıların üstesinden
geleceğiz’ demek üzere buradayız. Hamdolsun
biz morali de motivasyonu da çalışanlarımızın
oldukça yüksek bulduk” dedi.
Oktay, incelediği fabrikada tüm dünya ve
Türkiye’deki otomotiv sektörü için bağlantı
elemanları üretildiğini aktardı. Oktay, “Bir
taraftan Volkswagen’den alın diğer tarafta
Tesla’sına kadar, Ford'una kadar tüm alanlarda
bu bağlantı elemanlarını üreten bir firmadayız
bugün. Sadece bağlantı elemanlarını değil
bağlantı elemanlarının yapımında kullanılan
makinaları da üreten bir işletmemiz burası” diye
konuştu.

"Sanayimizin çarkının çok hızlı dönmesini
destekliyoruz"
Yıl sonu itibariyle bambaşka bir ihracat
rekorunu birlikte kutlayacaklarının bilgisini
veren Oktay, “Onun için üreten bir Türkiye şart.
Biz hizmet sektöründeki sıkıntıların farkındayız
biliyoruz. Onun da sebebi Covid-19’dan ötürü
kapanmadır. Bununla birlikte sanayimizin
çarkının çok hızlı bir şekilde dönmesi için de
sonuna kadar desteklerimizi sürdürüyoruz.
Bundan sonra da sürdüreceğiz. Esnafımızın
da yine aynı şekilde yanında olacağız ve
oluyoruz sıkıntıda olan ailelerimizin de yine
yanında olacağız, oluyoruz. Biz bugün burada
gördüğümüz manzaradan son derece mutlu
olduk ve yenilenme çalışmalarını da yine birlikte
gördük. Kapasite artışı ile ilgili çalışmalara şahit
olduk” açıklamasında bulundu.
Oktay, açıklamalarının ardından işçilerle
birlikte sahur yaptı ve sohbet etti. Oktay’a
ziyaretinde, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara
Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı
Nurettin Özdebir eşlik etti. Ayrıca, Oktay
işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
İHA
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Konuşmaya devam edelim…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Yozgat adına yapılan hesaplar ve zamanla kişisel hesaplar
üzerinden seyreden
şehir devranını konuşmaya bu gün de
devam edeceğimizi
söylemiştik.
Konuşalım o halde.
Zülfiyare dokunur
mu bilmem ama bizim
diyarda kimse kimsenin bırakın zülfünü,

yaresini umurunda
değil şehrin akıbeti.
Siyasi, ticari, bürokratik ve dahi sivil
teşkilatlanma temsili
noktasında bulunanlar
üzerinde bir ayrışma
var şu dönemde.
Diyeceksiniz ki, bu
ayrışma yeni, çok mu
bir aradaydık, memleket aşkını iliklerimize
kadar yaşıyor muyduk.
Yozgat’ta makamlar
arasında kuvvetler ayrılığı oluşmuş yıllar yılı.
Kimi zaman ast
üstün, üst de astın
yerine geçmiş ağabeylerinden aldıkları yetkilerle. Gölge hesabından yapılmış bilumum
işler.
Ve maalesef bu durum memleket ahvaline katkıda bulunmak,

tesir noktasında pozitif
etki oluşturmak, daha
çok çalışmak, üretmek
için gerçekleşmemiş.
Tam tersi bu durum,
siyasi yarıştan, üstünlük sağlamak, ego
tatmin etmekten öteye
gitmedi memleketimde.
Kuvvetler ayrılığı
memleketin kurumlarını koordinasyondan
uzak, başına buyruk,
kişiler üzerinden plan
yapan ve gelecek kurgulayan hale getirdi.
Ayrılıklar Yozgat’ı, arasında büyük yarıkların,
viyadüklerin oluştuğu
bir şehir hüviyetine
getirdi.
Görünürdeki siyasi rekabet, siyaseten
oluşan ayrılıklar, siyasi farklılıklar dahi

KENEViRDE

DENEME EKiMi

bahsettiğimiz ayrılığın
yanında masum kalır
dersem abarttığımı
düşünmeyin lütfen.
Ömrünün yaklaşık 20
yılını bu şehirde basın-yayın sektörüne
vermiş bir Yozgatlı
olarak, her daim ahvalimizi şu minvalde
gördüm:
- (En basit örnekle): Bir yer kazılacaktır, herhangi bir kurum tarafından. Diğer
hatlardan sorumlu
kuruma haber verme
tenezzülünde dahi bulunmamıştır.
Hülasa tenezzül etmeme adına yürütülen
işler millete menfaat
getirmediği gibi oluşan
kazanın neticesinde
şehrin mağduriyetler
yaşamasına neden ol-

muştur ki tüm bunları
pek çoğumuz yaşayarak gördük.
Bu çok ama çok basit bir örnekti bu şehrimin güzel insanları.
Peki iyi tamam,
biliyoruz, ayrılık-gayrılıklar bu şehre kene
misali yapıymış, kader
mi Allah’ın bize sunduğu diye bilirsiniz.
Değil elbette, tepkimiz, ortaya koyduğumuz refleks ayrılıkların bir an evvel sona
ermesi, hiç olmaz ise
nifak tohumu ekenlerin
yetki mekanizmasından bir şekilde pasife
edilmesi.
Yozgat’ta yeri geldiğinde masaya vuracak, yeri geldiğinde
kulak çekecek, yeri
geldiğinde sözü kılıç-

tan keskin, anne şefkati kadar merhametli
ağabey duruşuna ihtiyaç var.
Ve maalesef aslında
çok eskide kalması gereken bu tür durumlar
günümüz şartlarında,
içinde bulunduğumuz
ayrılık Yozgat’ın da olmazsa olmaz kurtarıcı,
nefes aldırıcı olacaktır.
Elbette ki tamamen,
sıfır düzeyinde bir sükunet, Yozgat adına
birliktelik, irade, sadece ve sadece Yozgat
adına hesapların yapıldığı bir dünya düzeni
istemeyecek kadar
gerçekçi düşünmeye
başladım.
Lakin biz de Yozgat
dışında her türlü ortak
paydamız var maalesef.

Bu şehrin bir ağabeyi olmalı, derken eskiye dönüş, ya da bir
tekrarı telaffuz etmek
değil, içinde bulunduğumuz süreçte maalesef sesini yükseltecek
ağabeyin duruşuna
olan özlem, ihtiyaç ve
eksikliği dile getirmek
niyetim.
Bu güne kadar ziyadesiyle eksikliğini
hissettik bu günden
sonra, özellikle de
ayrılık-gayrılıkların
aynı siyasi oluşumlarda dahi ziyadesiyle
yaşandığı bir süreçte
öylesine muhtacız ki.
Madem Yozgat ortak paydasında bir
araya gelemiyoruz o
halde paydayı Yozgatlıya bir bütün sunalım,
zorla da olsa.

SIRALAMASI
YUKSELiYOR
Yozgat Bozok Üniversitesi’nden önemli başarı

Yozgat Bozok Üniversitesi URAP Türkiye ve Dünya üniversiteleri
Kenevire dayalı sanayinin
Yozgat ve yöresinde
çeşitlenmesi, kenevirin
bütün biyokütlesinin
endüstriye kazandırılması
hedefleriyle “Endüstriyel
Kenevir” alanında
ihtisaslaşan Yozgat Bozok
Üniversitesi'nde deneme
kenevir ekimi yapıldı.
Pandemi döneminin
başlaması ile Yozgat Bozok
Üniversitesi’nde kenevirden
dezenfektan, sabun
gibi temizlik maddeleri
ile kenevirden ekmek,
unlu mamüller üretilmiş,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
hemşerimiz Fuat Oktay’a da
tanıtımı yapılmıştı.
Yerelden kalkınma
hamlesini başlatan Oktay’ın
özellikle önemsediği kenevir
de geçtiğimiz aylarda bir
yatırımcı da Yozgat’a gelerek
fabrika kurma çalışmalarına
başlanacağı duyurulmuştu.
HAMMADDE İMKANI
Ekimi yapılan kenevirler,
Kenevir Araştırma Enstitüsü
bünyesindeki araştırma
gruplarının akademik
çalışmaları, kısa, orta ve
uzun vadede hedeflenen
projelere ilişkin saha
çalışmalarına da hammadde
imkânı sağlıyor.
BİRÇOK ALANDA
KULLANILIYOR

Yozgat Bozok Üniversitesi
Rektör Yardımcısı ve
Kenevir Araştırmaları
Koordinatörü Prof. Dr.
Güngör Yılmaz, tekstilden
otomobil sektörüne, inşaat
malzemelerinden kozmetik
ürünlere, biyokütle yoluyla
enerji sektöründen gıda
sanayine kadar geniş
yelpazede kullanım alanı
bulunan endüstriyel
kenevirin gerekli yasal
düzenlemelerin yapılması
halinde ülke ekonomisine
önemli bir katma değer
sağlayacağını söyledi.
Yılmaz, kenevirin
doğal ekiminin yanı sıra
sektörlerin ihtiyaçlarına
göre laboratuvar
ortamında kenevir bitkisi
üretebildiklerine dikkat
çekti.

sıralamasında önemli başarı yakaladı. Buna göre Yozgat Bozok Üniversitesi

Dünya Üniversiteleri Sıralamasında 2 bin 66’ncı sıraya yükseldi.
Türkiye Üniversiteleri
sıralamasında 78’inci sıraya
yükselen Yozgat Bozok Üniversitesi,
95 Üniversite arasından makale
puanında 5, atıf puanında 8, bilimsel
dokümanda 17’nci sırada yer aldı.
ÖNEMLİ BAŞARI
Yükseköğretim kurumlarını
akademik başarıları doğrultusunda
değerlendirebilmek için bilimsel
metotlar geliştirmek ve yapılan
çalışmaların sonuçlarını kamuoyu
ile paylaşmak amacı ile çalışmalar
yapan URAP Araştırma Laboratuvarı
2020-2021 yılı Türkiye Üniversiteleri
ve Üniversitelerin Dünya Genel
Sıralamasındaki durumunu
yayınlandı. Raporda yer alan verilere
göre Yozgat Bozok Üniversitesi
URAP Dünya Üniversiteleri
sıralamasında bir önceki yıla göre
önemli bir başarı gösterdi.
2 BİN 66’NCI SIRAYA YÜKSELDİ
URAP Dünya Üniversiteler
sıralamasında Üniversitelerin makale
sayısı, atıflar, toplam doküman sayısı,
makale etki alanı, atıf etki toplamı
ve uluslararası işbirliği başlıklarında
yayınlanan değerlendirme
raporuna göre bir önceki yıl
dünya üniversiteleri arasında
2215’inci sırada olan Yozgat Bozok
Üniversitesi bu yılki rapora göre
2066’ıncı sıraya yükselerek önemli
bir başarı elde etti. Rapora göre
Yozgat Bozok Üniversitesi, özellikle
makale sayısı, atıflar, makale etki

alanı ve atıf etki alanında bir önceki
yıla göre ciddi bir artış sağladı.
TÜRKİYE’DE 78’İNCİ SIRADA
Makale, toplam atıf, toplam
bilimsel doküman, doktora
mezun öğrenci sayısı ve öğretim
üyesi/öğrenci kriterlerine göre
değerlendirme yapan URAP’ın
2020-2021 yılı Türkiye Üniversiteleri
sıralamasında ise Yozgat Bozok
Üniversitesi 78’inci sırada yer aldı.
166 Devlet ve Vakıf Üniversitesinin
yer aldığı listede Yozgat Bozok
Üniversitesi, makale puanında
31’inci sırada, atıf puanında 44.
sırada, bilimsel doküman puanında
ise 66’ıncı sırada yer aldı. Geçen
yıllara göre makale sayısı, toplam
atıf ve toplam bilimsel doküman
göstergelerinde önemli bir artış
sağlayan Yozgat Bozok Üniversitesi,
Devlet Üniversiteleri sıralamasında
66’ıncı sırada, 2000 yılından sonra
kurulan üniversiteler arasında ise

21’inci sırada yer aldı.
KARARLILIKLA BAŞARIYA
2000 yılından sonra kurulan
95 üniversite arasında yapılan
sıralamada ise Yozgat Bozok
Üniversitesi, makale puanında
5’inci, atıf puanında 8’inci ve toplam
bilimsel dokümanda ise 17’nci sırada
yer aldı.
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin
Türkiye’de ve Dünya Üniversiteleri
arasında ciddi bir başarı grafiği
yakalamasının ardında “İnanmak
Başarmanın Yarısıdır” ilkesini
esas alan “Kararlılıkla, Başarıya..”
mottosunun yattığını ifade eden
Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ,
“Bu başarı elbette çok önemli,
ancak potansiyellerimiz dikkate
alındığında; yeterli ve hak edilen
bir seviyede olmadığı içtenlikle
söylenebilir. Ancak, gelinen noktada
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin
istikrarlı bir şekilde ülkesinde ve
dünyada Akademi’yaya değer
kattığını görüyoruz. Yozgat Bozok
Üniversitesi dün olduğu gibi
bugün ve yarın da bölgesine,
ülkesine değer katmaya, üretmeye,
yorulmadan çalışmaya devam
edecektir. Bu başarıda emeği geçen
tüm akademik personelimizi tebrik
ediyorum, başarılarının ve dolayısıyla
da Üniversitemizin başarılarının
artarak devam etmesini temenni
ediyorum” ifadelerini kullandı.
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İSMAİL
CENAN
Bir Sarhoşun Hatıraları
Geçen haftaki kaldığımız yerden anılarımı
sizlere anlatmaya çalışacağım.
Sarhoşu gömen çobanı bulup ona sormuşlar.
Sen nasıl gömdün bu
adamı? Biz bu adamı rüyamızda hepimiz de çok
güzel gördük demişler.
Çoban anlatmaya
başlamış. Zavallı kadın
kocasının cesedini büyük bir çuvala koymuş
binbir zorlukla yalpalıya
yalpalıya götürüyordu.
Yanına gittim ne yaptığını sordum. O da bana
başından geçenleri bir bir
anlattı. Kasabalının bunu
yüz üstü bıraktıklarını,
hepsini anlattı. Ordaki
bulunanlar utançlarından
çobanın yüzüne bakamamışlar. Yüzleri kızarmış,
yaptıklarına çok pişman
olmuşlar.
Çoban anlatmaya baş-

lamış. Bacımın getirdiği
bu mevtayı aldım, yıkadım, kefinledim ve mezar
kazıp gömdüm. Allah’ım
bu zavallı kadının bana
getirdiği bu hediyeyi ben
de sana hediye ediyorum. Bunun günahlarını
bağışla, kusurlarını affet,
yattığı yerde utandırma,
benim de bu cenazeyi
gömmemdeki eksikliklerimi, hatalarımı, affet dedim. Bacımı evine yolcu
ettim dedi.
Orda bulunan doktor,
kaymakam, cami hocası
ve komşuları yaptıkları
hataya pişman olmuşlar.
Kadın da bunlara dönerek
siz de şimdi benim anlattıklarımı iyice dinleyin
der. Sizlerin bu yaptığınız
kötülüklere karşı, Allah’ım
da sizlerin bu yaptıklarınızı gördü. Kocamı ahiret
hayatında en iyi derecede
mükâfatlandırdı. Benim
kocam ne kadar kötü bir
insan olsa da kimseye bir
zararı yoktu. Onun zararı
sadece kendine idi. O da
Allah’ımın yarattığı bir kul
idi. Asıl ben size teşekkür
ederim. Siz böyle etmekle farkında olmadan
kocama en büyük iyiliği
yaptınız dedi.
Bu olayın değişik bir
şekli de İbrahim Ethem
Hazretleri zamanında
oldu. İbrahim Ethem

Hazretleri Ramazanda
iftara her gün bir misafir
kabul edermiş. Bir gün
sonrasına bir ateşperest
gelmiş. İbrahim Ethem
Hazretleri bunun ateşperest olduğunu anlayınca
bunu sofrasından kovmuş. Kovmasıyla birlikte
Allah tarafından bir emir
gelmiş. Ya İbrahim!
Sen benim yarattığım bu
kulumu nasıl sofrandan
kovarsın? Ben onun rızkını bu zamana kadar verdim. Sen bir yemek vakti
ağırlayamadın. Koş git,
onu çağır, onu sofrana al
diye emir gelmiş. İbrahim
Ethem Hazretleri yaptığı
hatayı anlamış. Allah’a
tövbe etmiş, koşup bu
ateşperesti sofrasına
çağırmış. Ben sana karşı
çok büyük hata yaptım.
Rabbimden emir geldi.
Beni bağışla, soframa gel
yemek ye demiş. Ateşperest demek sizin dininiz
bu derece mükemmel bir
din demiş. O da orada
Müslüman olmuş.
Bazı kötülüklerin sonu
iyiliklerde biter aynı bu
olaylarda olduğu gibi.
1960’lı yıllarda küçük
kardeşim Kemal çok ağır
hastalandı, ateşler içinde
yanıyor. Rahmetlik babamın mali durumu iyi
değildi. O an için işsizdi.
Doktora götürecek parası

da yoktu. Mahallemizde
de Macit diye bir komşumuz vardı. Daha evvelki
yıllarda babamın yanında
çok muavinlik yapmıştı. Bunun bir kötü huyu
vardı. Devamlı içki içerdi.
Çok iyi, çok merhametli
biriydi. Elinden geldiği
kadar herkese iyilik yapmak isterdi. Son zamanlarda içki almaya parası
olmadığından onun yerine ispirto içerdi. İspirto
da alkollü içki ihtiyacını
bununla giderirdi. Onu
bu içkiye alıştıranlardan
Allah hesap sorsun.
Macit abi bize geldi.
Bu çocuk çok hasta benim tanıdığım doktorlar
var dedi. Çocuğu hazırlan, ona götürelim dedi.
Yozgat’ın bütün doktorları
Macit abimi çok severlerdi. Annem kardeşimi
hazırladı. Macit abimle
birlikte o zamanın doktoru Feridun Kulaklıoğlu’na
götürdük. Bizim durumumuzu da doktor beye kısaca anlattı. Allah kendisinden razı olsun. Feridun
Bey kardeşimi özene bezene iyice muayene etti.
İğnesini yaptı. Yazıhanesinde bulunan en kaliteli
ilaçlarından bize verdi. 3
güne kalmaz iyileşir dedi.
Şayet iyileşmezse bana
yine getirin dedi. Bizden
para almadı. Bizi kapıya

kadar da uğurladı. Allah
Macit abimden de Doktor
Feridun Beyden de razı
olsun. Her ikisinin de büyük iyiliklerini gördük.
Kardeşim bu sayede
iyileşti. Macit abim devamlı ispirto içtiğinden
kendisine ispirtocu Macit derlerdi. Annesinin,
babasının canı yandığından Macit abimi eve
almazlardı. Çoğu zaman
bizim evde kalırdı. Sabah
ezanları okunmaya başlamadan uyanırdı. Kelime-i
şehadet getirirdi. Zikir
çekerdi. Şefaat ya Resulullah derdi. Hep ağlardı.
Bizleri de ağlatırdı. Çok
iyi, çok temiz bir abimizdi. Bütün zararı kendine
idi.
Sonra bunun bir akrabası anneme, Cemile
hanım sen bunu evine
alıyorsun ama yarın bu
ölürse senin başın belada kalır. Annesi babası
gelir seninle uğraşır, sen
bunu ne yap yap evinden
çıkar dedi. O zamanlar
annesinin babasının canı
çok yandığından kim
bana oğlum Macit’in ölüm
haberini getirirse, onu
mükâfatlandıracağım
derdi.
Rahmetlik annemde gitti. Macit yavrum
senin bizde iyiliğin çok.
Biz senin iyiliğini hiçbir

zaman ödeyemeyiz. Oğlum Kemal önce Allah’ın,
sonra senin sayende
iyi oldu. Yanlış anlama
burda durman iyi olmaz
dedi. Zavallı Macit abim
anlıyorum Cemile teyze
ben burda ölürsem sizin
başınıza sorun yaratırım
dedi. Bizden ayrıldı.
Macit abimi bu şekilde
göndermek istemezdik.
Ev halkı olarak da çok
üzüldük. Macit abim ispirto içmeye devam etti. Bir
zamanlar Zafer Otobüs
Yazıhanesinde çalışırdı.
Şoförler buna şaka yapmak için şişeye mazot
koyup vermişler Macit al
bunu iç diye. Macit abim
de sarhoş kafayla almış
mazotu “Magirus mazot
içerde Macit içemez mi”
demiş, mazotu tepesine dikmiş. Aradan fazla
bir zaman da geçmeden
rahmetlik oldu.
Akrabasının dediği gibi
öldükten sonra annesinin,
babasının ciğeri yandı.
Çok üzüldüler, günlerce
ağladılar. Gedikhasanlı
kasabasındaki kabristanda yatanların çoğunun soyadı SUNTAY’dı.
Macit abimin de soyadı
SUNTAY’dı. Onlarla bir
akrabalığı var mıydı,
yok muydu bilmiyorum.
Benim bildiğim Macit
abim çok temiz kalpli,

çok iyi bir insandı. Allah
gani gani rahmet eylesin
mekânı cennet olsun.
Bugünkü anlatacaklarım bundan ibaret olup
haftaya değişik bir makalede buluşmak üzere
yazımı Faruk Nafız Çamlıbel’ in şiiriyle kaldığımız
yerden devam ediyorum.
Hepinize selamlar, sayılar, sevgiler…
FARUK NAFIZ
ÇAMLIBEL
HAN DUVARLARI
Gökler bulutlanıyor,
rüzgâr serinliyordu.
Serpilmeye başladı bir
yağmur ince ince
Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince
Nihayetsiz bir ova
ağarttı benzimizi.
Yollar bir şerit gibi
ufka bağladı bizi.
Gurbet beni muttasıl
çekiyordu kendine
Yol, hep yol, daima
yol… Bitmiyor düzlük
yine.
Ne civarda bir köy
var, ne de bir evin hayali.
Sonunda ademdir diyor insana yolun hali.
Ara sıra geçiyor bir atlı
iki yayan.
Bozuk düzen taşların
üstünde tıkırdayan.
Tekerlekler yollara bir
şeyler anlatıyor.
Uzun yollar bu sesten
silkinerek yatıyor.

"ATATÜRK’ÜN MİRASINA SAHİP ÇIKTIK"
Çayıralan Cumhuriyet Köyü Projesi Mühendisi Serdar
Sevil, Çayıralan’da başladıkları Cumhuriyet Köyü
projesi ile Atatürk’ün mirasına sahip çıktıklarını
söyledi. Sevil, Tarık Yılmaz ve Basri Akdağ’ın
hazırlayıp sunduğu Yozgat Gündemi Ramazan
Özel programına konuk oldu.
PROJEYİ ANLATTI
Çayıralan’da devam eden Cumhuriyet Köyü
projesine Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar
ile başladıklarını anımsatan Sevil, “Cumhuriyet
köyü noktasına getirdik, Mustafa Kemal
Atatürk’ün de mirasına sahip çıkmış
olduk.
Cumhuriyet köyünü tasarlarken
burada yaşayan insanların
her türlü ihtiyacını burada
karşılayabilecekleri bir yaşam alanı
oluşturmaya çalıştık.
Mesela bizim projemizde 19
tane sosyal alanımız var. Burada
gencinden yaşlısına herkesin
vakit geçirebileceği, ihtiyaçlarını
giderebileceği bir yaşam alanı tasarladık.
1+1’den 4+1’e kadar ve her kesimden
insanın alabileceği, maddi gücünün
yetebileceği bir proje ortaya çıkardık”
şeklinde konuştu.
HEPSİ DOĞAL GAZLI
Sevil, proje kapsamında inşa
edilen konutların doğalgazlı olduğunu
belirterek, “Mesela Cumhuriyet
köyündeki en önemli özellik
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de taşıma doğalgazla buradaki konutlarımızın hepsini
doğalgazlı hale getirdik.
Yani başkanım doğalgazı daha önceden Çayıralan’a
getirmiş oldu. Cumhuriyet köyünde dökme doğalgazla
bütün evlerin hem ısınmasını hem ocağını hem sıcak su
ihtiyacını çözmüş olduk” dedi.
ÇOĞU TAMAMLANDI
“Biz yasal süreçlerimizin çoğunu tamamladık” diyen
Sevil, şunları kaydetti; “Pandemiye bayağı bir takıldık,
pandemide bayağı bir gecikmelerimiz oldu. Biz o süreçleri
de beraber aşıverdik.
Şu anda pandemiden dolayı yine
beklemedeyiz, inşallah pandemi kısa sürede
biter ve biz de kısa süre içinde Cumhuriyet
köyüne kazmamızı vurup insanlarımıza
evlerini kısa süre içinde teslim etmeye
başlarız.”
DOĞRU VE YERİNDE BİR PROJE
Projeye pandemi sürecinden önce
başladıklarını anımsatan Sevil, “Biz bu
projeyi pandemiden önce yaptık ama
pandemi bizim projemizin ne kadar
doğru ve yerinde bir proje olduğunu
gösterdi.
Herkesin ortak yaşam alanı ve
yaşadığı alanda bütün sosyal ihtiyaçlarını
giderebileceği bir mahalle oldu burası.
Bütün Yozgatlı hemşerilerime iyi ramazanlar
diliyorum. İnşallah kısa süre içinde pandemi
biter ve herkes normal hayatına döner, biz de
projemize başlayabiliriz” ifadelerini kullandı.
Eda DEMİREL
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iTFAiYE EKiBiYLE

iFTARDA BULUŞTU
Yozgat’ın Akdağmadeni
Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih
Yalçın Belediye İtfaiye Amirliği
personeliyle iftar yaptı yaparak
yapılacak işlerin koordineli
bir şekilde ilerlemesi için fikir
alışverişinde bulundu.
Akdağmadeni Belediye
Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın,
“Akdağmadeni Belediyesi her
birimi ve personeliyle ilçemize
değer katacak projeler için gece
demeden gündüz demeden
büyük bir şevkle çalışmaya
devam edecektir” dedi.
Başkan Yalçın iftar sonrası
yaptığı açıklamada; “Bugün
iftarımızı Belediyemiz İtfaiye

Amirliği personeli ile birlikte
yaptık. Belediye Başkan
Yardımcımız Mustafa Akpınar,
Belediye Meclis Üyemiz Erol
Kızılkaya ve gerek duyulan her
alanda özveriyle görevlerini
yerine getiren personellerimizle
çalışmalarımızın yoğunlaştığı
bu süreçte yapılacak işlerin
koordineli bir şekilde ilerlemesi
için fikir alışverişinde bulunduk.
Akdağmadeni Belediyesi her
birimi ve personeliyle ilçemize
değer katacak projeler için gece
demeden gündüz demeden
büyük bir şevkle çalışmaya
devam edecektir" diye konuştu.
Tarık YILMAZ

“ZAMANI PAYLAŞIYORUZ”
Yozgatlı hemşerimiz Şair Yazar Murat İnce, Bengütürk
TV ekranlarında, Sorgun’dan yayınlarını yapmaya devam
ediyor. İnce, Çamlık Gazetesi’ne yaptığı özel açıklamada,
memleketinden yayın yapmanın mutluluğunu yaşadığını
söyledi. Her akşam saat 19:00’da yayına başladıklarını
dile getiren İnce, “Programlar İftar Saati adı altında iftara
yakın bir vakitte saat 19:00’da Bengütürk TV ekranlarında
yayına giriyoruz. Bizi izleyenlerle beraber zamanı paylaşıp
iftarda beraber oluyoruz. Şu an 10 gündür Sorgun’dayız.
Sevgili hemşerim Mustafa Erkut Ekinci, bizi burada misafir
ediyor, kardeşlik ediyor. Çok keyifli çok güzel geçiyor. Yıllar
sonra babamın doğduğu, benim çocukluğumun geçtiği
bu topraklarda bütün dünyaya buradan program yapıyor
olmak son derece onur verici. Memlekete sahip çıksınlar.
Başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennemden kurtuluş

olan Ramazan Ayı’nı tebrik ediyorum. Şimdiden Ramazan
Bayramlarını kutluyorum” şeklinde konuştu.
MUTLULUK DUYUYORUZ
Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekici de, “Yaklaşık 10
gündür her gün Bengütürk TV iftar programı yapıyor. Her
gün de farklı farklı konuklarla iftar programı yapılıyor. Daha
önce ilçe belediye başkanlarımız ve ben konuk olmuştum.
Yozgat Müftümüz, Sorgun Müftümüz konuk oldu. Kıymetli
büyüklerimiz konuk oldu. Hem Sorgun’da hem Yozgat’ta bir
üste çıktığımızda da Dünya’nın her tarafından izlenen bir iftar
programını Sorgun’da yapmış olmanın mutluluğun yaşıyoruz.
Bizi mutlu ediyor. Bengütürk ile 10 gündür böyle bir
maratonumuz var. Bundan da mutluluk diliyorum. Herkese
hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul
etsin” ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL

Tarihi
Türbe
bakımsızlıktan dökülüyor
Dulkadiroğulları’dan
Kayseri ve Bozok Sancağı
Mutasarrıfı Akdağ Livası Emiri
Keser İsaoğlu Çerkez Beye
ait olan türbe Hicri 996, Miladi
1588-89 yılında yapılmış olup
Çayıralan ilçemizde Kümbetli
Camii avlusu içerisinde
bulunmaktadır.
Çerkez Bey: meşhur şehit
Keser İsa Beyin oğludur.
Keser İsa Bey 1552 yılında
Tebriz de şehit olmuştur.
Cami ve türbenin bulunduğu
alan Çerkez Bey tarafından
vakfedilmiş ve külliye olarak
yapılmıştır.
Çerkez Bey Türbesi
2005 yılında Tescil edilmiş,
Kümbetli Camii avlusunda
tarihi eser olarak koruma
altına alınmıştır. Türbe Kare
daire üzerine sekizgen
planlı kubbeli olup dıştan
sivri külahlı bir yapı olarak
inşa edilmiştir. Bu türbenin
önündeki eyvanı ile Şah Sultan
Hatun Türbesi’ne benzerlik
göstermektedir.
Tescilli ve tarihi öneme
sahip olan bu türbe
günümüzde halen ayakta

kalmış olup şimdilerde
bakıma muhtaç durumdadır.
Türbe Bakımsız, taşlar
dökülmeye başlamış ve
korumasız hali ile yıkılmaya
yüz tutmuştur. Restoresi
yapılmadığı takdirde bu tarihi
eser yıkılıp gidecektir.
Kültür ve Turizm
Bakanlığımızca koruma alınıp
restorasyonu yapılarak Yozgat
turizmine kazandırılabilecek
bir yapıdır. Tarihi özeliği
dikkate alınarak Çerkez
Bey Türbesinin bakım
ve onarımının yapılması
Çayıralan ilçemiz için oldukça
önem arz etmektedir.

YOZGAT’TA INSANLARIMIZ
BIRBIRLERINE HASET EDIYOR
Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu 52 yaşındaki taksici Birol Kaya
oldu. 1978 yılında tuhafiye mesleği ile esnaflığa başladığını belirten
Kaya’ya mesleğinin geçmişten günümüze yaşadığı değişimleri sorduk.

TUHAFİYECİLİK İLE BAŞLADIM
Taksici Birol Kaya, 1978 yılında tuhafiyecilik ile
başladım. 4 sene devam ettikten sonran 5 sene gibi bir
ara verdim. Daha sonra lokanta işletmeciliği yaptıktan
sonra 26 senedir de taksicilik mesleğini sürdürdüğünü
söyledi.
HAFIZ OLMAK İSTERDİM
Hayalinin hafız olmak olduğunu belirten Kaya,
“çocukluğumda en çok hafız olmak istiyordum.
O da nasip olmadı. Kısmetimiz ve nasibimiz de
taksicilikmiş. 26 senedir geçimimizi bu şekilde idame
ettiriyoruz” dedi.
YAŞAYIŞ TARZI DEĞİŞTİ
Kaya, “Dünden bugüne esnaflık hayatı çok değişti.
İnsanlarımızın yaşayış tarzı değişti. Aile toplum düzeni
değişti, Ahlakımız, gelir düzeyi değişti. Ekonomi
yönünden ve kendi istek ve arzularımızdan dolayı
hayatı birbirimize zorlaştırdık her yönüyle. Zor bir
yaşam oluyor” dedi.
AHİLİK GELENEĞİ YOK
Ahilik geleneğinin Yozgat’ta sıfır denecek kadar

az olduğunu belirten Kaya, “Sıfır denecek şekilde.
Diğer illeri de bizler gezip görüyoruz. Başka illerdeki
insanların birbirleri ile dayanışması, birlik ve
beraberlik olması, 3-5 arkadaşın bir araya gelip bir
işyeri ve işletme açması oluyor.
Ama Yozgat’ta tamamen tersine oluyor.
İnsanlarımız birbirlerine haset ediyor. Birlik
beraberlik, dayanışma yok. Herkes kendi birey
halinde çaba gösteriyor. O da hali ile çekirdek olduğu
içinde bir noktaya kadar götürebiliyor” dedi.
SEVDİĞİ İŞİ YAPSINLAR
Kaya, “Yeni işyeri kuracak gençlerimize kendi
sevdiği, becerebileceği işleri yapsın. İsteyerek,
severek yaptığı ve birde sonu olan işler olsun. Bir
iki günlük değil de ilerisi olan bir işyeri, kurum gibi
şekilde yapsın.
Örneğin biri gözlemeci dükkanı açıyor. Diğerleri
burada para var deyip o da açıyor. Bu şekilde değil
de kendi kapasitesine, yapacağı işe göre ve altından
kalkabileceği şekilde sevdiği bildiği işi yapması
gerekiyor” diye konuştu.
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BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
YOZGAT BELEDİYESİ ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
İKİ ADET MAHALLE KONAĞI 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: 2021/254737
1-İdarenin
a) Adresi: A. Nohutlu Mah. Şeyhzade Cad.
No:1 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası: 03546666667 3542123923
c) Elektronik Posta Adresi: yozgat@yozgat.
bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı:
2 adet her biri 145 m² 'ye oturacak şekilde
2'şer katlı Konak Yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Yozgat İli Merkez
İlçelerinde biri Tuzkaya Mah. 576 ada, 17,
645 ada 1 parsel ve diğeri Fatih Mah. 1334
ada, 9 parsellere
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin
imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 180
(YüzSeksen) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: YOZGAT BELEDİYE
BAŞKANLIĞI Toplantı Salonu Aşağı Nohutlu
Mah. Şehzade Cad. No:1 66100 - YOZGAT
b) Tarihi ve saati: 21.05.2021 - 11:00
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, İdari
Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde
Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki
Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge
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
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

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 % 80 oranından az olmamak
üzere ihale konusu iş veya benzer işlere
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
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:
(B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ/III. GRUP: BİNA
İŞLERİ/2. BI. ve BII Grubu işlerin dışındaki
bina işleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik
veya mimarlık bölümleri:
Fakültelerin Mimarlık Bölümü yada İnşaat
Mühendisliği Bölümü Mezunları
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece
fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler
katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde
görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek
Hizmetleri Müdürlüğü Aşağı Nohutlu Mah.
Şehzade Cad. No:1 66100 - YOZGAT
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü
bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi
götürü bedel 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 90 (Doksan) takvim
günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif
verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme
yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı
(N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit
edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38
inci maddesinde öngörülen açıklama
istenmeksizin reddedilecektir.
ILN01367327
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Fatih Katlan vefat etti
İstanbul Yozgatlılar
Federasyonu Genel Başkan
Vekili, İstanbul Sarıkayalılar
Dernek Başkanı Tarık
Şahin’in kayınbiraderi
Bayındırlık Müdürlüğü'nden
emekli Fatih Katlan,
İzmir’de vefat etti. Merhum
Katlan’ın cenazesi dün
Yozgat Merkez’de
defnedildi. Katlan’ın vefatını
CHP Yozgat Milletvekili
Ali Keven, şöyle duyurdu;
“Amcamın torunu,
Bayındırlık Müdürlüğü'nden
emekli sevgili Fatih Katlan’ı
kaybettik. Allah rahmet
eylesin. Mekânı cennet
olsun. Nur içinde uyu.”
Biz de Yozgat Çamlık
Gazetesi olarak merhuma
Allah’tan rahmet, ailesi,
yakınları ve sevenlerine
baş sağlığı dileriz.
Eda DEMİREL

BAŞSAĞLIĞI

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili
Ali Keven'in amcasının torunu ve İstanbul
Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkan
Vekili, İstanbul Sarıkayalılar Dernek Başkanı
Tarık Şahin’in kayınbiraderi Bayındırlık
Müdürlüğü'nden emekli

Fatih KATLAN'IN

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

Zafer ÖZIŞIK

GIMAT GRUBU YÖNETIM KURULU BAŞKANI

Abdulkadir& Nadir Açıkgöz
Abdulsamet& Furkan Açıkgöz

MASFALLI VE KÖRÜKLÜ TENTENE-KAMP ÇADIRI
ŞEMSİYE-KAMYON BRANDA- BUĞDAY ÇADIRI
VE HERTÜRLÜ ÇADIR BRANDA TAMİRİ
VE İMALATI YAPILIR.

TEL: (0354) 414 04 04-GSM:0544 732 05 58-0532 632 05 58
Yenidoğan Mah. Sivas Cad. Hamam Yolu No:2 SORGUN/YOZGAT
saracoglubranda@gmail.com-www.saracoglubranda.com.tr
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BiÇERDÖVERLERiN HASAT

YOLCULUĞU BAŞLADI
SORGUNLU VATANDAŞ:
"YERINDE BIR KARAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Ramazan Ayının ikinci kısmını
ve bayramı kapsayan bir tam kapanma
yaşanacağını açıklamıştı.
Biz de Sorgun’da vatandaşa mikrofon
uzattık.
Vatandaş, Cumhurbaşkanı
Mehmet Gören:
Bizler zaten
evlerimize
kapanıyoruz. Ama
denildiği gibi
kapanma iyi olur.
Kapanma çözüm
olacak. Çünkü 10
günde hastalık iyi
oluyor.

Erdoğan'ın açıkladığı tam kapanma
uygulamasının yerinde bir karar
olduğunu düşünüyor.Bazı Sorgunlular
tam kapanmaya hazır olmadıklarını
dile getirirken, bazıları da tedbirleri
uyulması gerektiğine dikkat çekiyor.
Kadir GÖRGÜLÜ

Türkiye tarımının büyük bir kısmının hasadını
yapan Yozgat'ın Yerköy ve Şefaatli ilçelerindeki
biçerdöverciler, hasat mevsiminin yaklaştığı
Güneydoğu Anadolu Bölgesine gitmek için
harekete geçti.
Türkiye'de biçerdöver tamir ve bakımıyla ün
yapan Yozgat’ın Yerköy ilçesi Sanayi Sitesi’nde
hareketlilik başladı. Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde hasat mevsiminin yaklaşmasıyla
biçerdöverlerin tamir ve bakımları da yapılıyor.
Ülke genelinde en fazla biçerdöver
bulunan iller arasında yer alan Yozgat'ta bine
yakın biçerdöver, arpa ve buğday hasadı için
Çukurova ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne
hareket etmeye başladı.
Biçerdöver sahiplerinin bir kısmı tırlar
yardımıyla bir kısmı da karayoluyla kendi
imkanlarıyla Çukurova ve Güneydoğu illerine
hareke etti. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde
arpa, buğday, mercimek ve nohut hasadını
gerçekleştirecek olan biçerdöverler, haziran
ayının sonuna doğru İç Anadolu Bölgesinin
hasadı için dönüş yapacak.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde

hasat mevsiminin yaklaştığını ve bir kısım
biçerdöverin yola çıktığını söyleyen Cengiz
Uyar, “Güneydoğu Anadolu Bölgesine hasat
için gidiyoruz, arpa, buğday hasat edilecek.
Biçerdöverlerimiz tırlar yardımı ile hasat
bölgesine gidiyor. Biçerdöverlerin bir kısmı
da kendi imkanlarıyla karayoluyla gidiyor.
Biçerdöverlerimizin ufak tefek bakımları
vardı, onları tamamladık, herkes hazırlanıyor.
Bine yakın biçerdöver yola çıkmaya başladı.
Güneydoğu’nun hasadı bitince tekrar bölgemize
geleceğiz, buradaki hasada başlayacağız.
Türkiye’nin hasadını genellikle Yozgat yapıyor”
dedi.
Bine yakın biçerdöverin yola çıkmaya
başladığını söyleyen Ulaş Keleş ise, “Çukurova
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hasada
gidecek bine yakın biçerdöverin revizyonları
yapıldı. Hasada gitmek için hazırız, inşallah
büyük kazanç olur. Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde arpa, buğday, mercimek ve nohut
hasadı yapacağız. Tüm bakımlarımız bitti,
sırayla biçerdöverlerimizi hasada gidecek”
şeklinde konuştu. İHA

Orhan Yeşil:
Bence şuanda
hazır değil.
Gördüğümüz
kadarıyla öyle
görünüyor. Tam
kapanmaya
millet tam uyum
sağlarsa olur diye
düşünüyorum.

Cihan Orhan:
Sorgun hazır ama
halk hazır değil.
Kolay kolay kimse
durmaz yerinde.
Bu kapanma
olduğunda düzelme
illa ki olacak. Kimse
dışarı çıkmayınca
bulaşma da olmaz.

Mustafa Orhan: Tam
kapanmada bu halkı
zap edemezler. Halk
yine çıkar. Halkımız
yomda yürüyor ama
çoğu kişide maske bile
yok. Kapanmanın çok
süreceğini sanmıyorum.
Kapanma ile vaka
sayısında azalma olur.

Enes Yeşil: Bence
kurallara uyulması
lazım. Çünkü
şuanda virüsün
durumu çok kötü.
Buradan da Sorgun
halkı bizi duysun.
Evde dursunlar
evden dışarı
çıkmasınlar.

Hasan Duran: Bunu
vatandaş kendisi
bileyecek. Biz kendimiz
hazırız. Vakalar düşer.
Adam bu sayede evde
karantinaya girer. Tekrar
dışarı çıkarsa tekrar
yükselir. Kendimiz
tedbirimizi ve önlemimizi
almamız lazım.

SATILIK İŞ YERİ

|Yozgat Saat kulesi karşısı merkezi konumda
|1000m2 2 katlı
|Kurumsal 2 Kiracılı
|Sahibinden Satılık İşyeri
İrtibat Tel: 0533 204 25 39

NE ZAMAN AÇILACAK?

Ankara ile Sivas arasını
kapsayan, 393 kilometre
uzunluğa sahip YHT
projesinde çalışmalar
devam ediyor. YHT hattında
66 kilometre uzunluğunda
49 tünel, 53 viyadük, 217
alt ve üst geçit ile 61 köprü
ve menfez inşa edildi.
Ankara-Sivas arasında YHT
hattının büyük bölümünün
tamamlanmasıyla başlatılan
performans testleri devam
ediyor. YHT hattının 4

Eylül'de açılması bekleniyor.
Ulaştırma Memur-Sen
Sivas Şube Başkanı Ömer
Vatankulu, "Ankara-Sivas hattı
test sürüşleri devam ediyor.
393 kilometre uzunluğunda
zor bir coğrafya üzerinde
yapıldı. Ankara-Sivas YHT
hattında artık son günleri
yaşıyoruz. İnşallah son
testlerle ayarlar yapılmaktadır.
Tahminen 4 Eylül itibariyle
bütün YHT'yi Yiğidolar ile
buluşturacağız" dedi.
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FİYATI: 1.00 TL

Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

facebook.com/Yozgatcamlikcom youtube.com/YozgatCamlikTV

twitter.com/CamlikGazetesi

BU BiR REKLAMDIR

ARÇELiK
ESENTEPE’DE

ÇANDIR HENTBOL

GELECEK VAAT EDiYOR
THF Erkekler 2. Ligi B grubunda mücadele eden temsilcimiz Çandır Hentbol Spor Kulübü, ligin 5’inci ve 6’ıncı
haftasında maçlarını oynadı. Yozgat ekibi Batman oynanan maçlarda, Kızıltepe Spor Lisesi SK, Yalova Zirve
Gençlik ve Spor Kulübü ve Festival Halk Dansları Gençlik ve Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi.
Çandır Hentbol Spor Kulübü
ligin 4’üncü haftasında Kızıltepe
Spor Lisesi SK, 5’inci haftasında
Yalova Zirve Gençlik ve Spor
Kulübü ile karşı karşıya geldi.
Yozgat ekibi, 4’üncü hafta da
Kızıltepe Spor Kulübüne 38-26
mağlup olurken, Yalova ekibine
ise 26-23 mağlup oldu.
Ligin 6’ıncı haftasında
Festival Halk Dansları Gençlik
ve Spor Kulübü ile karşı karşıya
gelen Çandır Hentbol Spor
Kulübü bu maçı 23-22 kazandı.
Yozgat ekibi aldığı bu galibiyetle
puanını 4’e yükselterek, 6’ıncı
sıraya yükseldi.
Çandır Hentbol Spor
Kulübü Antrenörü Ozan Salep,
müsabaka öncesinde bazı
oyuncuların covid-19 testlerinin
pozitif çıktığını söyledi.
Salep, “Koronavirüs salgını
nedeniyle ara verilen lig maçları

geçtiğimiz hafta sonu oynanan
maçlarla da sürdü. Ligin 4. 5.
ve 6’ıncı haftalarının maçlarını
oynadık. İlk gün Kızıltepe
Spor Lisesi SK ile karşılaştık.
Mardin ekibi karşısında oyunu
tam oturtamadık. Böyle olunca
sahadan mağlup ayrıldık. 5’inci
hafta da ise Yalova Zirve Gençlik
ve Spor Kulübü ile karşılaştık.
Bu maçta oyunu ve skora
başa baş götürdük. Oyunun
son 5 dakikasında yaptığımız
hatalardan dolayı mağlup olduk.
Son maçımızda ise Kayseri
ekibi ile karşılaştık. O maçta
oyuncularım mücadelelerinin
karşılığını aldı ve sahadan
galip ayrıldık. Diğer maçlardan
da galip ayrılabilirdik ama
covid testi pozitif çıkan
sporcularımızın eksikleri bize
çok etkiledi” dedi.
Murat KARATEKİN

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AÇIKLADI

3. LiG DE EŞLEŞMELER BELLi OLDU

Misli.com 3. Lig'de
play-off eşleşmeleri ve
çeyrek final programı
belli oldu. Türkiye Futbol
Federasyonundan yapılan
açıklamaya göre, play-off
çeyrek final müsabakaları
6 ve 10 Mayıs, yarı final
müsabakaları 15 ve 19
Mayıs, final müsabakaları
ise 23 veya 24 Mayıs
tarihlerinde oynanacak.
Lig statülerine göre ilk
maçlar gruplarında 4.
ve 5. sırada yer alan
takımların sahasında
oynanacak. İki final
merkezi ise daha sonra
ilan edilecek.
Misli.com 3. Lig'de playoff çeyrek final programı
şöyle:
6 Mayıs Perşembe:
- 1. Grup
16.00 Arnavutköy
Belediyespor-Bucaspor
1928
16.00 Ofspor-Malatya
Yaşilyurt Belediyespor
- 2. Grup
16.00 İskenderunBelediye Kütahyaspor
16.00 YomrasporFethiyespor

- 3. Grup:
16.00 ÇatalcasporEsenler Erokspor
20.30 Isparta 32 Spor-İçel
İdmanyurdu
- 4. Grup:
16.00 1954 Kelkit
Belediyespor-Bursa
Yıldırımspor
16.00 68 Aksaray
Belediyespor-Düzcespor
10 Mayıs Pazartesi:
- 1. Grup
16.00 Malatya Yaşilyurt
Belediyespor-Ofspor
20.30 Bucaspor
1928-Arnavutköy
Belediyespor
- 2. Grup:
16.00 Belediye
Kütahyaspor-İskenderun
20.30 FethiyesporYomraspor
- 3. Grup:
16.00 İçel İdmanyurduIsparta 32 Spor
20.30 Esenler EroksporÇatalcaspor
- 4. Grup:
16.00 Bursa
Yıldırımspor-1954 Kelkit
Belediyespor
16.00 Düzcespor-68
Aksaray Belediyespor

Türkiye’nin önemli beyaz eşya
markası olan “Arçelik” ile uzun
yıllardır Yozgat’ın Yerköy İlçesi’nde
hizmet veren Öz Niğdelililer, kısa
bir süre önce Yozgat’ta Esentepe’de
şubesini açtı.
“Farklı iç mekan konsepti”, “Ürün
çeşitliliği” ve “Güler yüzlü hizmeti”
Arçelik markası ile birleştiren Öz
Niğdelilier Arçelik Bayi, Yozgatlılar’ın
“beyaz eşya” tercihinde birinci sırada
yer almayı başardı.
Artık Esentepe’de; aileniz,
sevdikleriniz, arkadaşlarınız ve
dostlarınızla çayınızı yudumlarken bir
yandan muhabbet edip hem de beyaz
eşya mağazamızı gönül rahatlığı ile
gezebileceğiniz bir mekanınız var.

iHTiYACA GÖRE
KAMPANYA
ÖZ Niğdeliler Arçelik Bayi,
Yozgatlılar’ın ihtiyacına göre hazırladığı
özel kampanyalarla dikkat çekiyor.
Kimi zaman sağlıkçılar, kimi zaman
ise özel sektör çalışanları, kimi zaman
da çiftçiler için…. Kampanyalarımız
toplumun her kesimine hitap eden fiyat
avantajları sunuyor.
Sadece Öz Niğdeliler Arçelik
Bayiine ait ‘özel’ kampanyalar var.
Her türlü ihtiyaca kampanya çalışması
yapıyoruz. Kısaca siz ihtiyacınızı
söylüyorsunuz Öz Niğdeliler Arçelik
Bayii “size özel” kampanya şekli
belirliyor.

YOZGAT’TA
ÖRNEK MAĞAZA
Öz Niğdeliler Arçelik Bayii
Yetkilisi Recep Balcı, Arçelik’in tüm
kampanyalarından Yozgat Bayilerinde
vatandaşların faydalanılabildiğini
hatırlatarak; “Yozgat’ta örnek
mağazayız. Arçelik’in bütün
kampanyalarından hemşerilerimizi
faydalandırmak için elimizden geleni
yapıyoruz” dedi.

ESENTEPE’DE
YOL ÜSTÜNDE

Öz Niğdeliler Arçelik Bayii’ne
ulaşmak isteyenler için adresimizi
tarif edelim: Sorgun’a giderken solda,
Sorgun’dan gelirken sağdayız.

Navigasyon için adresimiz: Erdoğan
Akdağ Mahallesi. Adnan Menderes
Bulvarı No: 297 ESENTEPE / YOZGAT

