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ÇOCUKLARA

BAYRAM HEDiYESi
Bayram hediyesi
uygulaması yaptıklarını
anlatan Yozgat Valisi
Ziya Polat, tüm ilçelerde
bu uygulamanın hayata
geçeceğini söyledi.
Polat, Hediyelerin
bayramdan
birkaç gün önce
sahiplerine
ulaştırılacağını
anlattı. 2'DE

iŞLETMELERE

COViD DESTEĞi
KOSGEB İl
Başkanı Mustafa
Işık, koronavirüs
salgını nedeniyle
mikro ve küçük
işletmelere
sermaye desteği
sağlanacağını
söyledi. Işık,
desteğin
detaylarını
açıkladı. >> 7'DE

FİYATI: 1.00 TL

www.yozgatcamlik.com

Medrese Mah.Lise Cad. No:12 (Yer Altında) YOZGAT

SEFAATLi’DE
“2 yıllık süreçte 6 milyon 300 bin liralık borç ödedik”

PROJELER BASLIYOR
Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, geride bıraktıkları 2 yıllık görev sürecinde
6 milyon 300 bin liralık borç ödediklerini belirterek, “Biz bunları yaparken normal
işlerimize de devam ettik. Bundan sonraki süreçte ise projelerimiz başlıyor” dedi.

AİLE BÜTÇEMİZ GİBİ
Görevde olduğu 2 yıllık süreçte mali anlamdaki
birçok şeyi düzelttiklerini dile getiren Şefaatli
Belediye Başkanı Müjdat Karaca, “Belediye
bütçesini kendi aile bütçeniz gibi yönettiğiniz
zaman sıkıntı yaşamayacağımızı yaşayarak görmüş
olduk” şeklinde konuştu. Şefaatli Belediye Başkanı
Müjdat Karaca, Çamlık TV’de Tarık Yılmaz ve Basri
Akdağ’ın hazırlayıp sunduğu Yozgat Gündemi
Ramazan Özel programına konuk oldu. Karaca,
ilçeye dair önemli açıklamalarda bulunduğu
programda, belediyenin faaliyetleri hakkında bilgi
verdi. Görevde bulunduğu 2 yıllık süre içerisinde
pandemi ile de uğraştıklarını kaydeden Karaca,
“Bu dönemde belediye başkanı olanlarda biraz
şanssızlık var. İki senedir belediye başkanlığı
yapıyoruz. 1 seneden fazla bir süredir pandemi ile
mücadele ediyoruz” dedi. >>> 3. SAYFADA

BALKAN KÜLTÜRÜNÜ

ANLATIYORUZ

Trakyalılar Vakfı Sorumlusu
ve Halkla İlişkiler Müdürü
Rabia Cansız, Trakya
kültürünü yaşattıklarını
söyledi. Çamlık TV’de
Yozgat Gündemi Ramazan
Özel programına konuk olan
Cansız, “Numune Hastanesi
Ankara Şehir Hastanesine
taşınınca da Ankara
Şehir Hastanesi’nin
kurumsal iletişim ve
tanıtım sorumluluğunu
yürütüyorum” dedi. 2'DE

HAYALiMiZ FABRiKA

Şefaatli Ziraat Odası Başkanı Adnan
Erdoğmuş, ilçenin bir fabrika hayali
olduğunu söyledi. Salça fabrikası ile
bu hayali gerçekleştireceklerini dile
getiren Erdoğmuş, “Salça fabrikası

bizim hayalimizde vardı. Şefaatli’nin
hayalinde vardı daha doğrusu.
Sulanabilir arazimiz olduğundan
dolayı bu tür yatırımların da yapılması
gerekmekteydi. >>> 3'TE

ÇEVRE YOLU YAPILDI
Yozgat'ın ilk çevre yolu
yapıldı. Yolun asfaltlama
çalışması ise sürüyor. 4'TE

AKDAĞMADENi

BODRUM'DAN SONRA ŞİMDİ YOZGAT'TA

YAZA HAZIRLANIYOR

ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI & SOĞUTMA VE ISITMA SİSTEMLERİ

Merkez:Bodrum / Muğla

0541 388 70 07

KALKINMALI
Şefaatli Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Ali Ulusoy, Şefaatli’de
kalkınmanın topyekün olacağına
işaret ederek, “Şefaatli’de
öncelikle köyler kalkınmalı.
Şefaatli’yi çok iyi tanıdığım
için Şefaatli’nin ekonomisi
tamamen köylere bağlı.
Köylerimiz kalkınmadıkça
Şefaatli kalkınamaz.
Bizim gibi münferit
firmalar var ama bu
yetmiyor" dedi.
>>> 3'TE
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Kendimize Örnek Alacağımız İnsan?

AHMET
SARGIN
İnsanlık tarihinin
en güçlü madde ve
mana inkılâbını yapan,
insanlığı küfür ve sapıklık bataklığından
kurtaran, İslam’ın
yüce aydınlığına çıkarmak için 23 yıl durmadan, dinlenmeden
çalışan ve âlemlere
rahmet olarak gönderilen, tek önder ve
tek örnek şahsiyet, hiç
şüphesiz ki Peygamber
Efendimiz (sav) dir.
Dünyayı iman ve
Kur’an nuruyla aydınlatan, bütün âleme

Hakk’ın sesini duyuran
O’ydu.
İnsana insanın kul
olmamasını isteyen ve
insanı hürriyete, adalete, huzur ve saadete
çağıran da O’ydu, Yaratılmışların en yücesi
Sevgili Peygamberimiz
(sav), fani varlığıyla
ebedi aleme göçtü.
Ancak O: tek önder,
tek lider, tek kurtarıcı
olarak daima bizim
rehberimiz olmuştur.
Hz Peygamber (sav)
insanların en cömertiydi. Yoksulları, boynu
bükükleri kollar, gözetir, dertlerine derman
olurdu.
Dost-düşman, zengin-fakir herkese iyilik ederdi. Akraba ve
komşu haklarını korur,
kendisinden bir şey
istenince varsa verir,
yoksa vaat ederdi.
Cabir (RA) şöyle
diyor: “Hz Peygamber (sav)’den bir şey

istendiğinde, yok ve
hayır dediği asla vaki
olmamıştır.” Hz Peygamber (sav) şöyle
buyurmuştu:
“Fakir-fukarayı arayın, görüp gözetin. Siz
ancak fakirlerin sayesinde yardım görür ve
rızıklanırsınız.”
Enes b. Malik (ra)’ın
rivayetine göre Hz
Peygamber (sav) şöyle
buyurdu. “Bir kimse
rızkının bol olmasını
ve ecelinin gecikmesini isterse, akrabasını
görüp gözetsin.” Başka
bir hadislerin de ise Hz
Peygamber (sav) şöyle
buyurmuştu:
“Komşusu açken
tok yatan, olgun mümin değildir.”
Hz Peygamber (sav)
cimrilik konusunda
müminleri şöyle uyardı: “Cimrilik etmekten
sakının.
Zira cimrilik sizden
evvelkileri helak et-

miştir. Onları, birbirlerinin kanını dökmeye,
Allah’ın haram kıldığı
şeyleri helal görmeye
sevk etmiştir.”
Yine Enes b. Malik
anlatıyor: “Hz Peygamber (sav) biz çocukların arasına karışır
ve güler yüzle bizimle
latife ederdi. Hatta
kuşu olan küçük kardeşime:
“Ey Eba Umeyr!
Nugayr (Kuşcağız) ne
oldu?” der tebessüm
etmişti.”
Peygamber sav),
bazen torunları Hz Hasan, Hz Hüseyin ve Hz
Ümame’yi sırtına alıp
sokağa çıkardı.
Bazen onları sırtında taşıdığı haliyle nafile namaz kılardı. Bir
gün Hz Hasan ve Hz
Hüseyin sırtında iken
Hz Ömer (ra) gelmişti.
Onları böyle görünce: “Ne güzel bineğiniz
var.” Demişti. Hz Pey-

gamber (sav) de şöyle
mukabele bulunmuştu:
“Ne güzel süvarilerdir
onlar!”
Bizim de örneğimiz Hz Muhammed
(as) dır. O’nu örnek
edinmenin alameti,
sünnetine sarılmaktır.
O’nu sevmek, ümmeti
olmanın ilk şartıdır.
O’nun sevmediklerini sevmemek de ümmet olmanın başka bir
şartıdır.
O halde geliniz,
Âlemlere rahmet ve
nur saçan bir kandil
olarak gönderilen Hz
Peygamber (sav)’in
hayatından fışkıran
fazilet ışıklarıyla beraberce aydınlanalım:
Hz peygamber
(sav), öfkelenmez,
kendisine yapılan eziyetlere ve işkencelere
sabreder, öç alma
duygusuna aska kapılmazdı.
Tehditlere, alaylara

ve boykotlara aldırmadan Allah’ın emir
ve yasaklarını tebliğ
etmişti.
O (sav), engin bir
rahmet kaynağıydı.
Kim gönül kabını O
(sav)’e açarsa rahmetle doldurur. Çünkü
O, Allah’ın rahman ve
rahim sıfatlarının dışa
yansıyan temsilcisiydi.
Uhud savaşında
çok sevdiği amcası Hz
Hamza şehit edildiği,
vücudunun parçalandığı, ciğerlerinin
söküldüğü; halasının
oğlu Abdullah b. Cahş
(ra)’ın bedeninin doğrandığı; bizzat kendisinin mübarek yanağının
yarıldığı, dişlerinin
kırıldığı, nurlu yüzünün kanlar içinde
kaldığı, Müslümanların yaralandığı, şehit
edildiği bir zamanda
bile düşmanlarına lanet okumamıştı. Lanet
okuması istendiğinde

ise şöyle buyurmuştu:
“Şüphesiz ki ben, lanet
etmek, azabı çağırmak
için değil; rahmet olarak gönderildim.”
Hz Peygamber
(sav)’i örnek alan her
Müslüman, sade bir
hayat yaşayacak, lüks
ve israfa dalmayacak,
elindeki nimetlere
şükredecek ve onlarla
fakirleri gözetecektir.
Aksi halde Allah Rasülü (sav)’i örnek kabul
etmemiş olur. Müslüman bu imanla ve bu
sevgiyle Allah Rasülü
(sav)’e bağlandığı zaman, huzur ve saadete
erecektir.
Sözlerin en güzeli
Allah kelamıdır: “Allah
ve melekleri, Peygamber’e çok salavât getirirler. Ey müminler!
Siz de ona salavât
getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.”Selam olsun O’na ve
O’nun ali ashabına…

ÇOCUKLARA BALKAN KÜLTÜRÜNÜ
BAYRAM HEDiYESi

Bayram hediyesi uygulaması yaptıklarını
anlatan Yozgat Valisi Ziya Polat, tüm ilçelerde
bu uygulamanın hayata geçeceğini söyledi.
Hediyelerin bayramdan birkaç gün önce
sahiplerine ulaştırılacağını anlatan Polat, şunları
kaydetti; “Biz kaymakam arkadaşlarımızla
birlikte tüm yetim, öksüz; şehit, gazi
çocuklarımıza bayram hediyesi göndereceğiz.
Biz o bayramlık, bayram hediyesi geleneğini
yaşatmak
için
sevgi evlerinde
kalan
çocuklarımız
da dahil olmak
üzere tüm
hepsine
bugün
itibariyle
hediyeliklerini
ayarlamış
olacağız. Tüm il
genelinde de

bayramdan birkaç gün önce göndermiş
olacağız. Amacımız tüm yetim, öksüz
çocuklarımıza, hep söylüyoruz ya “Anne
babası yaşasa ne isterdi?”, o eksikliği
yaşatmamak. Devlet olarak biz buradayız,
onlar da bizim yavrumuz. Onlar da bu devletin
geleceği, istediklerinden en az birini yerine
getirelim diye düşünüyoruz. Bu konuda da
hayırseverlerimizden, biz de varız diyen olursa
kapımız da gönlümüz de açık. Biz onlar adına
yetim çocuklarımıza, öksüz çocuklarımıza,
rencide etmeden hediyelerini ulaştırırız.”
BAYRAM OLSUN
Korona virüs konusunda Yozgatlı vatandaşlar
kurallara uymalarını isteyen Vali Polat,
“Yozgat’ın Öncelikle dediğim gibi sağlıklı
bayramlara ulaşalım inşallah. Bayramı bayram
gibi yaşarız, sağlıklı günlerde kucaklaşacağımız
bayramlara ulaşırız. Dediğiniz gibi tam
kapanma dönemindeyiz. Geçtiğimiz haftalarda
Yozgat sayısal anlamdan biraz yüksekti.
Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile
tam kapanmaya geçtik. Vatandaşlarımızdan
şunu rica ediyoruz: Hep diyoruz ya, bizim
aldığımız tedbirler, sağlığımız için ve
Yozgat için. Öncelikle kurallara
uymak zorunda olduğumuzu artık
anlamamız lazım. Maske-MesafeTemizlik artık şart oldu. Maske ve
temizlikte Yozgat genelinde bir
sıkıntımız yok Allah’a çok şükür
ama mesafede biraz sıkıntımız
var” dedi.
Eda DEMİREL

ANLATIYORUZ
Trakyalılar Vakfı Sorumlusu ve Halkla
İlişkiler Müdürü Rabia Cansız, Trakya kültürünü
yaşattıklarını söyledi. Çamlık TV’de Yozgat
Gündemi Ramazan Özel programına konuk
olan Cansız, “Numune Hastanesi Ankara
Şehir Hastanesine taşınınca da Ankara Şehir
Hastanesi’nin kurumsal iletişim ve tanıtım
sorumluluğunu yürütüyorum” dedi.
YÖNETİM KURULUNDAYIM
Cansız, 5 yıldır Trakyalılar Vakfı’nın yönetim
kurulunda olduğunu belirterek, “Trakyalılar
Vakfı’nın Proje ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü
yürütüyorum. Biz 5 arkadaş şu anda Trakyalılar
Vakfında görev yapıyoruz gönüllü olarak. Çeşitli
vesilelerle Ankara’ya gelmiş olan Trakyalılarız
ve Balkanlarla bağı olan Balkan Türkleriyiz.
Vakfımız 1995 yılında Ankara’da dönemin
valileri ve milletvekilleri tarafından kurulan bir
vakıf. Son 5 yıldır biz biraz daha aktifleştirdik
vakfımızı. Amacımız Trakya kültürünü, Balkan
kültürünü tanıtmak ve yaşatmak. Oraların
tarihini anlatabilmek özellikle gençlerimize.
Ankara’ya Trakya’dan, Balkanlardan okumaya
gelen gençlerimize burs sağlayabilmek, çeşitli
eğitimlerle bir araya gelebilmelerini sağlamak”
şeklinde konuştu.
RÜYALARIMIZDA GÖRÜYORUZ
“Biz Balkan Türkleri de rüyamızda hep
Balkanları görürüz, oraya özlemimiz hiç bitmez.
Orada şu an 1.5 milyon Türk yaşıyor” diyen
Cansız, şunları kaydetti; “ Ben 1991 yılında
Ankara’ya geldiğimde buradaki arkadaşların
Trakya kültürüne pek tanımadığını, Balkan

kültürünü ise hiç tanımadığını gördüm. Bunları
tanıtmak için çalışıyoruz. Bizden sonra da
bu misyonu gençlerimiz yürütecek. İskeçe
müftümüz ,sizin programınıza da konuk
olmuştu, “Türkiye’de Türk olmak çok kolay, bir
de gelin Batı Trakya’da Türk olun.” Demişti. O
kadar doğru bir söz ki. Oradaki insanlar dinini,
dilini, kültürünü yaşatabilmek için o kadar
büyük bir savaş veriyorlar ki. Yakın zamanda
da şahit olduk, Yunanistan Dışişleri Bakanı
geldiğinde.” Eda DEMİREL
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Denetleyen de mi denetlenende mi?

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Şu sıra Yozgat’ta
adım atmak taşlı
arazide yürümek
gibi.
Ben adım dedim
siz otomobil ile
seyretmek olarak
anlayın.

Adım başı denetim, adım başı polis, adım başı sorgu
sual. Ne dertlendim
ama değil mi?
Nasıl dertlenmeyim
şimdi, durmak için
frene basacaksın,
camı açacaksın, cebinden muafiyet ya
da görevlendirme
yazını çıkaracaksın.
Dahası da var ama
çok fazla yormayayım kendimi.
Biz bu kadar yorulurken bizi yoranlara ne demeli!
Saatlerce ayakta
bekliyorlar, bekle-

sinler…
Pandemi sürecinde her gün yüzlerce
insanla yakın temasta bulunuyorlar, bulunsunlar…
Her insana ayrı bir
dünya, laf anlat,
dert anlat, ben senin sağlığın için çalışıyorum diye dert
yan, yanarsa yansın….
Asayişi, trafiği,
personel eksiği ile
yürütülen onca işi
bırak, evden çıkmaması gerektiği
halde çıkanları zabdetmeye çalış, çalış

işin ne!
Denetleyende mi
problem var denetlenende mi?
Tam kapanma
süreci ile yeniden
sağlıklı günlere
adım atmayı umut
ediyoruz.
Yeniden özgürlüğümüze kavuşalım,
hayat normale dönsün, şu mübarek
günde evine ekmek
götüremeyen insanlar iş yerlerini
açsın, rızık mücadelesi kaldığı yerden devam etsin,
normalleşme başla-

sın istiyoruz.
Ama inatla tam
kapanmayı dahi
delmek, kuralları
alt üst etmek, görevini yapan polisin
işini zorlaştırmak,
hastalığı yaymak
için elimizden geleni yapıyoruz.
Daha ne mi yapıyoruz?
Yapmamamız gereken her şey ama
her şeyi yapıyoruz.
Aylardır evine mahkum yaşlılarımız ne
durumda, hareketsizlikten hangi hastalıkla yüzleşmek

zorunda kaldı, hayatını kaybetti?
Hangi esnaf iflas
etti, psikolojisi bozuldu, aile saadeti
zor durumda?
Çocuklarımız
okullarından uzakta neleri kaybetti.
Yarınlara dair neleri
kaybettik?
Hülasa, ihanet mi
arıyorsunuz, bundan büyük ihanet
var mı insanlığa,
vatana, inançlara!
Var mı, yok mu?
Bu gün çarşı pazarı gözlemliyorum
sokakta mecburi-

yeti olmadığı halde
gezinmeyi marifet
zanneden, inatla
görevlilere zorluk
çıkaranlar var.
İçinde bulunduğumuz durumun
önemini vurgulamak, uyulacak çok
basit kuralların
aslında nerelere
tesir edeceğini delillendirmek için ne
yapmak gerekiyor
inanın bilmiyorum?
Bir bildiğim var ki,
bu sürecin içinden
ya ölerek, ya da
kurallara uyarak
çıkacağız.

SEFAATLi’DE
“2 yıllık süreçte 6 milyon 300 bin liralık borç ödedik”

PROJELER BASLIYOR
Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, geride bıraktıkları 2 yıllık görev sürecinde
6 milyon 300 bin liralık borç ödediklerini belirterek, “Biz bunları yaparken normal
işlerimize de devam ettik. Bundan sonraki süreçte ise projelerimiz başlıyor” dedi.
AİLE BÜTÇEMİZ GİBİ
Görevde olduğu 2 yıllık süreçte mali
anlamdaki birçok şeyi düzelttiklerini dile
getiren Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat
Karaca, “Belediye bütçesini kendi aile
bütçeniz gibi yönettiğiniz zaman sıkıntı
yaşamayacağımızı yaşayarak görmüş olduk”
şeklinde konuştu.
Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca,
Çamlık TV’de Tarık Yılmaz ve Basri Akdağ’ın
hazırlayıp sunduğu Yozgat Gündemi Ramazan
Özel programına konuk oldu. Karaca,
ilçeye dair önemli açıklamalarda bulunduğu
programda, belediyenin faaliyetleri hakkında
bilgi verdi. Görevde bulunduğu 2 yıllık süre
içerisinde pandemi ile de uğraştıklarını
kaydeden Karaca, “Bu dönemde belediye
başkanı olanlarda biraz şanssızlık var. İki
senedir belediye başkanlığı yapıyoruz.
1 seneden fazla bir süredir pandemi ile
mücadele ediyoruz” dedi.
BİRÇOK ŞEYİ DÜZELTTİK
“Geçen 2 yıllık süreçte mali anlamdaki
birçok şeyi düzelttik” diyen Karaca, şunları
kaydetti; “İyi niyetli hareket ettiğiniz zaman,
belediyenin bütçesini kendi aile bütçeniz
gibi yönettiğiniz zaman, kamu kaynaklarını
olması gerektiği kullanıldığı zaman aslında

belediyelerin ekonomik anlamda sıkıntı
yaşamayacağını ben yaşayarak gördüm.
Biz bu geçen iki yıllık süreçti zor bir süreçti.
Belediyelerimizdeki diğer sorunlar bizde vardı
ama bizde biraz daha fazla vardı. Ama biz
bunun arkasına sığınıp mazeret üretmedik.
Elimizdeki imkanları iyi değerlendirmeye
çalıştık. Hizmetlerimizin aksamaması için
gerekli çalışmalarımızı yaptık.”
GELECEĞE DAİR PLAN YAPTIK
İlçenin geleceğine dair çalıştıklarını anlatan

Karaca, “Bu süreçte bir yandan geçmişin
sıkıntılarını çözerken, bir yandan da geleceğe
dair planlarımızı çalışmalarımızı yaptık.
İlçemizin kalkınmasına, şehir estetiğinin
gelişmesine yönelik projelerimizi proje
aşamasına getrdik.
Biz en azından düşüncemiz günlük ya
da aylık bir siyaset yönetmek değil. Hem
geçmişteki sıkıntıları çözüyoruz bir yandan
da geleceğe yönelik projeleri oluşturuyoruz”
şeklinde konuştu.

HAYALiMiZ FABRiKA

Şefaatli Ziraat Odası Başkanı Adnan Erdoğmuş, ilçenin
bir fabrika hayali olduğunu söyledi. Salça fabrikası ile bu
hayali gerçekleştireceklerini dile getiren Erdoğmuş, “Salça
fabrikası bizim hayalimizde vardı. Şefaatli’nin hayalinde
vardı daha doğrusu. Sulanabilir arazimiz olduğundan dolayı
bu tür yatırımların da yapılması gerekmekteydi. Bu da hep
hayalimizde olduğu için daha önceki girişimlerde de bulunduk
ama ne hikmetse bu zamana nasipmiş. Müjdat Başkanımız
da özveri gösterdi bu işe başladık. Temeli attık bu işe
giriştik. İnşallah hayırlı bir şekilde sonlandıracağız. Burada
Sümeyya yeğenimizin büyük katkısı oldu. Kendisi fedakârlık
gösterdi. Biz kurum olarak belediye ve ziraat odası bazı
şartları olmadığından dolayı süreci bu şekilde yürüttük. O da
fedakârlık göstererek bu işe öncü oldu” dedi.
BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK
Salça fabrikasının ilçeye önemli katkı sağlayacağını
sile getiren Erdoğmuş, “Hem istihdam açısından hem de
çiftçilerimizin kalkınması olacak. 3 bine yakın çiftçimiz
ekerek, 150’ye yakın çiftçimiz de burada çalışarak evine
ekmek götürecek. Şefaatli’miz için çok güzel olacak. Bu sene
inşallah yetiştirmeye çalışacağız. Çiftçimizin de yetişmesi

için beklentisi var. 500 dönüme yakın yer ekimi yapılıyor.
Çiftçilerimizde heyecan var. Bu gerekliymiş. Salça fabrikasının
buraya yapılabilir mi onun araştırmasını da yaptık. Yıllardır
hayalimizde olduğu için aromasının çok yüksek olduğu
görüldü. Aroması yüksek olunca kalitesi de güzel olacak.
İnşallah bu şekilde devam edecek.
Sadece salça değil. Ayva reçeli, salamura, yaprak sarması,
bir takım yanlarında 4’e yakın ürün var. Konserve çeşitleri de
devam edecek. 12 ay çalışabilmesi için devam edecek. Günlük
50 ton civarında üretim olacak ilk etapta. Yıllık ortalaması bin
tona yakın olacak. Şefaatli açısından güzel bir olay. Çiftçimizin
hayalini başkanımızla beraber gerçekleştireceğiz. Kendisi
özverili ve samimi şekilde devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
İKİNCİ FABRİKA DA OLACAK
Erdoğmuş, salça fabrikasının ardından bir de Ayçiçek yağı
fabrikasını ilçeye kazandırma hedefinde olduklarına değinerek,
“Salça fabrikası bittikten sonraki hayalimiz de Ayçiçek yağı
fabrikası. Benim hayalimde ne varsa gerçekleşiyor. Bu cenabı
Allah’ın takdiri. Neticede insan ömrü çok kısa. İnsanlar evine
ekmek götürüp bize dua ederse o bizim için iyi. İş adamlarına
da sesleniyorum. Fabrikalarımızı birlikte kuralım” dedi.

SIKINTILI HAMLELER YAPMAM
Karaca, belediyenin mali durumu
ortadayken yine belediyeyi sıkıntıya düşürecek
hamleler yapmayacağını söyledi. Görevi
devraldıklarında belediyenin sürekli haciz
tehdidi altında olduğunu ifade eden Karaca,
“Belediye açısından büyük sıkıntılar vardı.
Birçok sıkıntıyı aştık. Maddi anlamda
imkansızlıklara rağmen personelimizin
maaşlarını tam zamanında ödüyoruz. Aslında
bunlar olması gereken şeyler.
Akaryakıt, elektrik, esnaflarımıza 1 TL
bile borcumuz yok. 2 yıl içerisinde çok
büyük projeler çıkmadı ama Allah’ın izni ile
çıkacak. Dosyalar kapatıldı, borçlar ödendi.
24 aylık dönemde 6 milyon 300 bin liralık
borç ödemişiz. Bunları yaparken de normal
işlerimize devam etmişiz. Vatandaş bunları
görmüyor, bilmiyor. Allah nasip ederse
projelerimiz başladı devam ediyor. Yol
ihalemiz var. 1 milyon lira tutarında. 40 bin
metre yol yapacağız bu seneki hedefimiz.
Doğalgaz bu sene 4. Sezonumuz olacak.
Vatandaş açısından büyük bir hizmet. 40-45
kilometre ilçemize doğalgaz hattı döşendi
ve bu yollar bozuldu. Biz bunun telafisi için
çalışıyoruz. Yol sorununu bu sene çözmüş
olacağız” dedi. Eda DEMİREL

KÖYLER KALKINMALI
Şefaatli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Ulusoy,
Şefaatli’de kalkınmanın topyekün olacağına işaret ederek,
“Şefaatli’de öncelikle köyler kalkınmalı. Şefaatli’yi çok
iyi tanıdığım için Şefaatli’nin ekonomisi tamamen köylere
bağlı. Köylerimiz kalkınmadıkça Şefaatli kalkınamaz.
Bizim gibi münferit firmalar var ama bu yetmiyor. Köyleri
kalkındırmamız lazım ki Şefaatli güçlensin. Çiftçinin
ürettiğini biz sanayileştiremezsek yine kalkınamayız.
İnşallah salça fabrikası ile başlandı. Çiftçinin
üretimini sanayileştirebilirsek bu bizim için daha
farklı olur. Biz sanayileşmekten başka türlü
kalkınamayız” şeklinde konuştu.
ÜRETİM ÖNEM TAŞIYOR
Üretimin önemine değinen Ulusoy,
“Üretmeyen eğer üretenden daha iyi yaşıyorsa
o bölgede sıkıntı var demektir. Son dönemlerde
bizim bölgemizde de böyle şeyler oluşmaya
başladı. Siyasileri de kullanarak destek alarak
çalışmamaya başladılar. Bu bizim için büyük
tehlike. Köylüye önce ürettireceğiz. Üretimini
artırıp sanayileştireceğiz” dedi.
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SORGUN BÜYÜYOR

iLERLiYOR

YOZGAT'IN iLK

ÇEVRE YOLU YAPILDI
Sorgun Belediye Başkanı
Erkut Ekinci, ilçede dönüşüm
çalışmalarına devam ettiklerini
söyledi. Başkan Ekinci, ilçenin
büyümesi, ilerlemesi adına
topyekün çalıştıklarını belirterek,
“Ahmetefendi Mahallemizde yer
alan Yüksek Hızlı Tren İstasyonu
ile şehir merkezini bağlayan
yolun altyapı ve üst çalışmalarını
tamamlayarak yol çizgi çalışmasına
başladık, yaya ve araç trafiğine
güvenli hale getirerek halkımızın
kullanımına sunacağız.
Ne demiştik büyüyeceğiz,
ilerleyeceğiz, gelişeceğiz
ve bunları birlikte
yapacağız. Sorgun'un

Çekerek’te çevre yolu
sıcak asfalt ile yenileniyor.
Çekerek Belediye Başkanı
Eyyüp Çakır, ilçede sıcak
asfalt serim çalışmalarına
başladıklarını belirterek,
“Çevre Yolumuzu Sıcak Asfalt
ile yeniliyoruz.
Yol ve kaldırım sökümü
tamamlanan yerlerde Sıcak
Asfalt Serimi çalışmalarına
başlanmıştır.
Alt Yapı işleri tamamlanan

en işlek Caddesinden en ücra
köşesine kadar dokunmadığımız,
çalışmadığımız yeri kalmayacak”
ifadelerini kullandı.

/GimatMarketlerZinciri

yerlerde peyzaj ve
ağaçlandırma çalışmaları da
devam etmekte olup İnşallah
tamamlanmasıyla beraber
Şehrimizin Yol standartlarını
da yükseltmiş olacağız.
Bizlere her fırsatta desteklerini
esirgemeyen Cumhurbaşkanı
Yardımcımız Sayın Fuat
Oktay Beyefendi başta olmak
üzere, emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum” dedi.
Eda DEMİREL

“GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ UMUYORUZ”
Duykon Genel Başkanı Serhat Baran,
pandemiden dolayı 2 yıldır Ramazan Ayı’nın
buruk geçtiğini söyledi. Tam kapanma
sürecinin ardından güzel bir başlangıç ümit
ettiklerini dile getiren Baran, “Pandemiden
dolayı 2 dönemdir ramazan ayını buruk
geçiriyoruz. Bu kapanmadan sonra inşallah
güzel bir başlangıç yaparız bayramda.
Bu kapanmanın etkilerini mayıs sonu gibi
göreceğimizi bilim kurulu üyeleri açıkladı.
Biz de kurallara uyuyoruz, devletimizin
yanındayız. Ankara, İstanbul, Bursa,
Kayseri, Tekirdağ Federasyonlarımız ve
Vakfımızla Duykonumuzun kuruluşumuzu
yaptık arkasından Avrupa ile birlikte tüm
derneklerimizi ve federasyonlarımızı ana çatı
altında toplamak istedik.
Dernekçilik kolay bir iş değil. Ailemizden,
çocuklarımızdan uzakta tamamen gönül bağı
ile biz bu işe girdik başka bir beklentimiz
yok. Pandeminin etkisi azaldığında da yeni
projelerle sizlerin yanına gelmek istiyoruz”
dedi. Eda DEMİREL

gimatmarketlerzincirii
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POLAT, DUR DURAK BiLMiYOR

Yozgat
Valisi Ziya
Polat, OSB'de
faaliyet
gösteren ve
günlük 800
bin maske
üretimi yapan
SBS Medikali
ziyaret ederek
fabrika
Müdürü Halil
Temur'dan
faaliyetleri
hakkında
bilgi aldı. Vali
Polat daha
sonra Garanti
Kompozit
Firmasına
geçip fabrika
işçileri ile iftar
yaptı.

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ
EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Yozgat Mesleki Eğitim Merkezi ve Yerköy
İlçesi Pansiyon Binası Genel Onarımı yapım
işi 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: 2021/260255
1-İdarenin
a) Adı: YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi: Karatepe Mahallesi Hoca Ahmet
Yesevi Caddesi Valilik Binası Kat 2 66100
YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
c) Telefon ve faks numarası: 3542806643 3542806669
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet
sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: Yozgat Mesleki Eğitim Merkezi ve
Yerköy İlçesi Pansiyon Binası Genel Onarımı
b) Niteliği, türü ve miktarı: 1 adet çatı onarım
işi 1 adet onarım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: 1.Kısım:
Yozgat Merkez Şehit Salih Ekici Mesleki
Eğitim Merkezi (Bahçeşehir Mahallesi 1.
Selimiye Cad. No.8 66200 Merkez/YOZGAT)
2.Kısım: Yerköy İbn-i Sina Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Pansiyon Binası (100. Yıl
Mahallesi Mehmet Çiçek Bulvarı Yerköy/
YOZGAT)
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden
itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin
imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:
28.05.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres): İl Milli Eğitim
Müdürlüğü Toplantı Salonu-Valilik Binası
Karatepe Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Kat
2 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 İmza Beyannamesi veya İmza
Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter
tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine
göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir
Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması
halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından
her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri)
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
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi
odası/ticaret odası bünyesinde bulunan
ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye
doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin
belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe
ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin
belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir
sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif
edilen bedelin % 50 oranından az olmamak
üzere ihale konusu iş veya benzer işlere
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.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:
İhale Konusu işler için 19/06/2018 tarih ve
30453-M sayılı Resmi Gazete de yayımlanan
"Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları
Tebliğinde belirtilen B III grubu işlere ilişkin
olarak alınan iş deneyim belgeleri ihale
konusu iş ve benzer iş deneyimi kapsamında
değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik
veya mimarlık bölümleri:
İhale konusu işler için Üniversitelerin
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Bölümü
mezunlarının diplomaları ihale konusu iş ve
benzer iş kapsamında değerlendirilecektir.
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, anahtar teslimi götürü
bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi
götürü bedel 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:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı
(N): 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit
edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38
inci maddesinde öngörülen açıklama
istenmeksizin reddedilecektir.
ILN01370789
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AKDAĞMADENi

YAZA HAZIRLANIYOR
Akdağmadeni Belediyesi, mahallelerde
bulunan park ve bahçelerde, yaz ayları için
bakım, onarım ve ağaçlandırma çalışmalarına
başladı. Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde
belediye ekipleri vatandaşların dinlenip
nefes aldığı park ve yeşil alanlarda peyzaj
düzenleme çalışmalarına başladı. Park ve
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise parklar ve
yeşil alanlarda bakım çalışması yaparken
ilçenin genelinde başlatılan ağaçlandırma
çalışmalarına da hız verdi. Ekipler fidan
dikimi, çim biçme ve budama faaliyetlerini
titizlikle sürdürdü.

Daha yeşil bir Akdağmadeni için yaz
döneminin başlamasıyla çalışmaların
yoğunlaştığını belirten Akdağmadeni
Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Normale
döneceğimize olan inancımızla parklarımızı
ve yeşil alanlarımızı vatandaşlarımızın rahat
bir şekilde kullanabilmeleri ve hoş vakit
geçirebilmeleri için hazırlıyoruz" dedi.
Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen
Başkan Yalçın, çevre düzenlemesi
kapsamında yapılan ağaçlandırma
çalışmalarına da katılarak fidanları toprakla
buluşturdu. İHA
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BUĞDAY SILOSUNA DÜŞEN
ŞAHIS HAYATINI KAYBETTI
Yozgat'ın Boğazlıyan
ilçesinde buğday silosuna
düşen şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre,
Yenipazar beldesinde
bulunan Yenipazar Lisanslı
Depoculuk firmasında
yaşanan olayda; buğday
silosundaki problemi
gidermek isteyen Metin
Esen (33), ayağının kayması
sonucu bin 750 tonluk depoya
düştü. Durumun bildirilmesi

BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR
YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Yozgat İl Genelinde Bulunan 4 Adet Temel
Eğitim Okulunun Genel Onarımı yapım işi
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: 2021/260252
1-İdarenin
a) Adı: YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Karatepe Mahallesi Hoca Ahmet
Yesevi Caddesi Valilik Binası Kat 2 66100
YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
c) Telefon ve faks numarası: 3542806643 3542806669
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet
sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: Yozgat İl Genelinde Bulunan 4 Adet
Temel Eğitim Okulunun Genel Onarımı
b) Niteliği, türü ve miktarı: 1 adet Dış Cephe
Onarım işi 3 adet Onarım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: 1.Kısım:
Yozgat Merkez 75.yıl Dr. Müzeyyen
Çokdeğerli İlkokulu (Karatepe Mah.Şehit
Bayram KARATAŞ Cad. Ofis Üstü Merkez/
YOZGAT), 2.Kısım: Boğazlıyan Sırçalı Şehit
İdris Öztürk İlk ve İmam-Hatip Ortaokulu
(Sırçalı Kasabası Mevlana Mahallesi Nar
sokak Boğazlıyan/YOZGAT), 3.Kısım: Yerköy
Şehit Muammer Nacakoğlu İmam-Hatip
Ortaokulu (Gültepe Mahallesi, Şehit Serkan
Göker Caddesi No:18 Yerköy/YOZGAT),
4.Kısım: Yerköy Saray Yibitaş Lafarge İlk ve
Ortaokulu (Saray Köyü Yerköy/YOZGAT)
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren
60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin
imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:
26.05.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres): İl Milli Eğitim
Müdürlüğü Toplantı Salonu-Valilik Binası
Karatepe Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Kat
2 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 İmza Beyannamesi veya İmza
Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter
tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine
göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir
Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması
halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından
her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri)
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
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi
göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi
odası/ticaret odası bünyesinde bulunan
ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye
doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin
belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe
ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin
belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir
sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif
edilen bedelin % 50 oranından az olmamak
üzere ihale konusu iş veya benzer işlere
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.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:
İhale Konusu işler için 19/06/2018 tarih ve
30453-M sayılı Resmi Gazete de yayımlanan
"Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları
Tebliğinde belirtilen B III grubu işlere ilişkin
olarak alınan iş deneyim belgeleri ihale
konusu iş ve benzer iş deneyimi kapsamında
değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik
veya mimarlık bölümleri:
İhale konusu işler için Üniversitelerin
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Bölümü
mezunlarının diplomaları ihale konusu iş ve
benzer iş kapsamında değerlendirilecektir.
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, anahtar teslimi götürü
bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi
götürü bedel 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:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı
(N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit
edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38
inci maddesinde öngörülen açıklama
istenmeksizin reddedilecektir.
ILN01370781

üzerine olay yerine AFAD ve
itfaiye ekipleri sevk edildi.
Metin Esen'i dev buğday
tankından çıkarmak için
yoğun çaba sarf eden ekipler,
uzun uğraşlar sonunda şahsın
cansız bedenine ulaştı.
Evli ve 2 çocuk babası
olan Metin Esen'in ölüm
haberi, mesai arkadaşları
ve ailesini derinden üzdü.
Olayla ilgili inceleme
başlatıldı. İHA

SUÇ ÜSTÜ YAKALANIP

SERBEST KALDILAR

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 4 hırsızlık
zanlısı suçüstü yakalandı, ifadelerinin
ardından adliyeye gönderilen şüpheliler
serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre ilçede sanayi
sitesinde yer alan bir işyerinden piyasa
değeri 10 bin lira civarında olan kamyon
pistonu, 5 bin lira değerinde bakır
malzeme çalan A.K., O.Ç., A.Ö.,S.C.
isimli 4 şüpheli çalıntı malzemeleri
satmak isterken polis tarafından suçüstü

yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren polis
ekipleri şahısların Yozgat’a bağlı köylerde
ki evlerden de televizyon, bakır kazan gibi
para edecek eşyalar çaldıklarını belirledi.
Polis tarafından ele geçirilen çalıntı
malzemeler sahiplerine teslim edilirken,
şüpheliler Emniyetteki işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edildiler,
adliyedeki işlemleri tamamlanan
şüpheliler serbest bırakıldılar.
İHA

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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iŞLETMELERE

COViD DESTEĞi
KOSGEB İl Başkanı Mustafa
Işık, koronavirüs salgını nedeniyle
mikro ve küçük işletmelere
sermaye desteği sağlanacağını
söyledi.
Işık, “KOSGEB İdaresi
Başkanlığınca, Covid-19
salgınından etkilenen İmalat
sektörlerinde faaliyet gösteren,
2019 Mayıs ayından önce resmi
olarak kurulan mikro ve küçük
işletmeler ile 2017 ve sonrasında
kurulmuş imalat, bilgisayar
programlama ve bilimsel ArGe sektörlerindeki yenilikçi
genç işletmelere “Mikro ve
Küçük İşletmelere Hızlı Destek
Programı” kapsamında Sermaye
Desteği sağlanacak. Bu Desteğin
amacı, öncelikli sektörlerdeki
mikro ve küçük işletmelerin
salgın şartlarına rağmen
faaliyetlerini sürdürebilmelerini
ve istihdamlarını salgın
başlangıcındaki seviyede
koruyabilmelerini sağlamaktır.
Bu kapsamda Covid-19
salgınından etkilenen öncelikli
imalat sektörlerindeki Mikro
işletmelere 30. 000.- TL’ye
kadar, Küçük işletmelere ise
75.000.- TL’ye kadar Sermaye
Desteği verilecektir. Başvuru
kriterlerini sağlayan mikro
ve küçük işletmeler, www.
kosgeb.gov.tr adresindeki
“E-Hizmetler” menüsünden
“Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı
Destek Programı Başvurusu”
alt menüsünü seçerek, en geç
21 Mayıs 2021 tarihine kadar
online başvuru yapabilecektir.
KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel
olmayan işletmeler, önce kayıt ve
güncelleme işlemini yapmalıdırlar.
Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal
Güvenlik Kurumu resmi kayıtlarına
göre Mikro ve Küçük İşletmelere
Hızlı Destek Programı Sermaye
Desteği başvuru ve uygunluk
kriterlerini karşıladığı belirlenen

İşletmeler için başvuruyu takiben
ödeme işlemleri başlatılacaktır.
Başvuru yapan işletmelerin
öncelikle 2020'de 2019'a kıyasla
%25 gelir kaybına uğrama veya
nakit akışı bozulma durumuna
bakılacaktır. 2020 yılı Ocak
ayından Mayıs ayı sonuna, yani
ilk normalleşme dönemine kadar
geçen zamandaki toplam gelir,
2019’un aynı dönemindeki geliri ile
mukayese edilerek her işletmenin
gelir kaybı oranı hesaplanacaktır.
Gelir kaybı oranının
hesaplanmasında, işletmelerin
Gelir İdaresi Başkanlığında kayıtlı
2020 ve 2019 yılları ilk 5 aylık KDV
beyannameleri dikkate alınacaktır.
Kapsama giren ve 2020 yılı Mart
ayı istihdamını koruyan işletmeler,
geri ödemeli bu destekten faizsiz
olarak yararlanabileceklerdir.
Programdan yararlanan İşletmeler,
Sermaye Desteği geri ödemesini
3 yıl ödemesiz dönemden sonra,
2024 yılından itibaren 4’er aylık
dönemlerde 6 eşit taksitte toplam
5 yıl vade de yapacaklardır.
İşletmelere ödemeler; Mart,
Nisan ve Mayıs ayları için 3
taksitte yapılacaktır. Geri ödemeli
destek için işletmelerden teminat

alınmayacaktır. 2019 yılında asgari
75.000 TL net satış hasılatı olan ve
2019 yılı ilk 5 aylık geliri ile 2020
yılı ilk 5 aylık geliri mukayese
edildiğinde asgari %25 azalış
olan MKİ’ler birinci bileşenden
yararlanabilir. Burada gelir değeri
olarak; Gelir İdaresi Başkanlığı
veri tabanından çekilecek aylık
KDV Beyannamelerindeki teslim
ve hizmetler tutarı esas alınır.
İkinci Bileşende bu koşul aranmaz.
Mikro işletmelere ödenebilecek
desteğin üst limiti; ödemeye esas
her bir ay için 10.000.-TL olmak
üzere toplam 30.000.- TL’dir.
Küçük işletmelere ödenebilecek
desteğin üst limiti; ödemeye esas
her bir ay için 25.000.- TL olmak
üzere toplam 75.000.- TL’dir.
İkinci bileşenden yararlanacak
yenilikçi genç MKİ’ler için toplam
destek üst limiti tutarlarına bu
programın uygulama esaslarında
belirtilen gider türleri için 25.000.TL eklenir ve toplam destek üst
limiti 55.000.- TL ve 100.000.- TL
olarak uygulanır. Mikro ve Küçük
İşletmelere Hızlı Destek Programı
hakkında ayrıntılı bilgiler KOSGEB
Yozgat Müdürlüğünden alınabilir”
dedi.

SATILIK İŞ YERİ

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

Yozgat Valiliği başlatmıştı

DESTEK BÜYÜYOR
Yozgat Valiliğinin başlattığı
‘zimem defteri’ uygulaması her
geçen gün büyüyor. Uygulamaya
Memur-Sen İl Temsilciliği de
destek oldu. İl Temsilciliği bir
bakkalın veresiye defterini satın
aldı.
Memur-Sen İl Temsilcisi Kenan
Şerefli, “Yozgat Valiliği'mizin
uygulamaya koyduğu, bir Osmanlı
geleneği olan ve “Veresiye
Defteri” anlamına gelen “Zimem

Defteri” uygulamasına Eğitim
Bir-Sen ve Sağlık-Sen Şubeleri
olarak katkıda bulunmanın
mutluluğunu yaşadık. Kadim
Medeniyet değerlerimizden bu
anlamlı uygulamayı hayata geçiren
Sayın Yozgat Valimiz Ziya Polat'a
teşekkür ediyoruz” dedi.
Yozgat Valisi Ziya Polat’ta
Memur-Sen İl Başkanı Kenan
Şerefli’ye teşekkür etti.
Murat KARATEKİN

Öğrencilerle

çevrimiçi toplantı

Akdağmadeni Meslek
Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör.
Dr. İlker Kılıç, Müdür Yardımcıları,
Bölüm Başkanları Yüksekokul
Sekreteri ve Öğretim Elemanları,
ülke genelinde uygulanan tam
kapanma günlerinde Meet
Platformunda öğrencilerle buluştu.
Dr. İlker Kılıç, toplantının başında
Üniversitenin değişim ve dönüşüm
süreçlerinden bahsederken, 3+1
eğitim modeli ve Çift Anadal ve

Yan Dal planlamaları hakkında
bilgilendirmelerde bulundu.
Daha sonra söyleşi ve sohbet
havasında geçen buluşmada
öğrencilerin talepleri dinlendi
ve sorularına cevap verildi.
Yüksekokul yönetimi tarafından,
kalite süreçleri çerçevesinde
öğrencilerin talep ve istekleri
hakkında değerlendirmelerde
bulunulacağı belirtildi.
Eda DEMİREL
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gimat
M A R K ET L E R Z İ N C İ R İ

İslam Alemi'nin, Yozgatlı hemşehrilerimizin ve
değerli müşterilerimizin mübarek Kadir
Gecesini kutlar, ülkemizin ve Yozgatımızın
birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın
hidayet barış ve huzuruna vesile olmasını

gimat

Yüce Allah'tan temenni ederiz.

Zafer ÖZIŞIK

M A R K ET L E R Z İ N C İ R İ

Gimat Grubu ve Zafer Türk Mutfağı
Yönetim Kurulu Başkanı

07 MAYIS 2021 CUMA

GÜNCEL

Aziz milletimizin Kadir Gecesini tebrik
ediyor; bu gecenin, ülkemizin ve İslam
Aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine,
insanlığın barış ve huzuruna vesile
olmasını Yüce Allah’tan
niyaz ediyorum.”

Dr. Osman Coşkun

AK Parti AR-GE Başkan Yardımcısı
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Büyük İslam aleminin ve müşterilerimizin Kadir
Gecesini tebrik eder, bu mübarek gecede yapacağımız ibadet ve duaların kabul olmasını
Cenab-ı Mevla'dan niyaz ederiz.

Hanifi KIZILTAŞ – Oğuzhan KIZILTAŞ - Aziz KIZILTAŞ
Gözüpekoğulları İnşaat

Mübarek Kadir gecesinin İslam aleminin
yeniden dirilişine vesile olarak dualarınızın
kabul olması dileğiyle,
Rabbim yar ve yardımcınız olsun.
Kandilimiz mübarek olsun.

Hüseyin ERYILMAZ

ERYILMAZLAR GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI

07 MAYIS 2021 CUMA
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TÜM OKUYUCULARIMIZIN
VE YOZGAT HALKININ MÜBAREK
KADİR GECESİNİ TEBRİK EDER,
TÜRK, İSLAM ALEMİNE
HAYIRLI GETİRMESİNİ CENAB-I
ALLAH'TAN NİYAZ EDERİZ.

ÇAMLIK MEDYA
GURUBU

Bizleri yeniden Kadir Gecesi’ne
kavuşturan yüce Allah’a hamd olsun.
Bu mübarek gecenin tüm İslam âlemine
barış ve huzur getirmesini
Cenâb-ı Allah’tan niyâz ederim.

Nihat KAYHAN
Yeniden Refah Partisi
Yozgat İl Başkanı

Kuran'ın nazil olduğu bin aydan
daha hayırlı bu gecenin size,
efradı ailenize ve bütün İslam
alemine hayır, bereket ve
huzur getirmesini
diliyor ve dua ediyorum.
Kadir geceniz mübarek olsun.

MEMİŞOĞULLARI OTOMOTİV

Aziz Milletimizin ve üyelerimizin
Kadir Gecesini tebrik eder,
bu gecenin ülkemize ve islam
alemine birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce
Allah'tan niyaz ederim.

Hayati TUNCAL
Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı

07 MAYIS 2021 CUMA
07 MAYIS 2021 CUMA

FİYATI: 1.00 TL

Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

facebook.com/Yozgatcamlikcom youtube.com/YozgatCamlikTV

HEM GELENEĞI YAŞATIYOR,

HEM DE TEMSILCILERINI MAĞDUR ETMIYOR
Çayıralan Belediyesi birçok belediyenin
koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl
uygulamadığı Ramazan ayında vatandaşları
sahura kaldıran davulcu geleneği hem
yaşatıyor hem de mesleğin temsilcilerini
mağdur etmiyor.
Belediye Başkanı Ömer Codar, “Örf ve
adetlerimizden olan Ramazan davulcusu,
ilçemizde müracaat eden tüm gençlerin
talepleri belediye başkanlığımızca
kabul edilmiş ilçemiz 6 mahallede 2-3
kişilik guruplar halinde Ramazan davulu
çalınmaktadır. Yaşamakta olduğumuz
pandemi sürecinde bulaş riski çok fazla
olduğundan Ramazan davulcularımızın
bağşiş toplamaları belediyemizce
kaldırılarak kişi başı 1500 TL ücretleri
belediyemizce karşılanacaktır. Ramazan
davulcularımızın bahşiş toplamamaları,
bağşiş toplayanlara da halkımızın itibar
etmemesi önemle rica olunur. Halkımızın ve
kamuoyunun bilgisine sunulur” diye konuştu.
GİYSİ YARDIMI YAPILACAK
Çayıralan Belediyesi yaklaşan Ramazan
Bayramı nedeniyle ihtiyaç sahibi aileleri gıda
ve giysi yardımı yapacak.

Belediye Başkanı Ömer Codar, “
“Ramazan bayramı öncesi Çayıralan
Belediyesi olarak hayırsever
vatandaşlarımızın da katkılarıyla ihtiyaç
sahibi hemşehrilerimize gıda yardımı,
ihtiyaç sahibi çocuklarımıza da giysi
yardımı yapılacaktır. İlçe merkez ve tüm

köy muhtarlarımızın gıda yardımına ve giysi
yardımına ihtiyacı olan hemşehrilerimizin adsoyad ve telefon numaralarını belediyemiz
yazı işleri müdürlüğüne( tel:03547361122)
bildirmeleri önemle rica olunur. Halkımızın
ve kamuoyunun bilgisine sunulur” dedi.
ÇOCUKLARA BAYRAMLIK
Çayıralan Belediyesi ile İstanbul Atlas
Yardımlaşma Derneği ilçede ihtiyaç sahibi
çocuklara bayramcalık hediye etti.
Belediye Başkanı Ömer Codar, “Yaklaşık 2
ay önce istanbul Atlas Yardımlaşma Derneği
Başkanı Sn Ferda Altıntaş hanımefendi
ile ilçemizde 70 çocuğumuza bayramlık
tedarikini düşünmüştük. Köylerimiz ve ilçe
merkezinde Çocuklarımızın isimleri ,yaşları
,cinsiyetleri ve ayakkabı numaraları tesbit
edilerek Ferda hanım’a bildirdik, hanımefendi
aracılığıyla 70 çocuğumuzu giydiren Çağlar
Çallı ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum.
Bayramcalıklar çocuklarımıza veya ailesine
yada ilgili muhtarımıza teslim edilmiş olup,
Çocuklarımız rencide olmasın düşüncesiyle
fotoğraf çekimi yapmıyoruz. Halkımızın ve
kamuoyunun bilgisine sunulur” şeklinde
konuştu. Murat KARATEKİN
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BU BiR REKLAMDIR

ARÇELiK
ESENTEPE’DE

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.

GEZGiNCi ARICILAR
BOZOK YAYLASINDA
Bozok Yaylası, coğrafi yapısı, yüzlerce endemik bitki türü, zengin
çiçek florası ile Karadenizli gezginci arıcılara ev sahipliği yapıyor.

Türkiye’nin önemli tarım
merkezlerinden Yozgat,
arıcıların da gözdesi haline
geldi. Karadeniz Bölgesinden
gelen gezginci arıcıların
Yozgat’ın Bozok yaylasında
bal üretim mesaisi başladı.
İlkbahar mevsimi ile
birlikte Türkiye’nin çeşitli
illerinden Bozok yaylalarına
gelerek kovanlarını kuran
ve bal mesaisine başlayan
gezginci arıcılar, bal
üretiminden yüksek verim
elde etmeyi planlıyor.
Yozgat’ta 2021 verilerine
göre hem gezginci hem de
yerli arıcıya ait 29 bin 128
adet kovanda bal üretimi
yapılıyor. İl dışından özellikle
Karadeniz Bölgesinden
gelen 80 gezginci arıcılar,
22 bin arılı kovan ile yılda
660 tona yakın bal üretimi
yapmayı hedefliyor.
Gezgini arıcıların Nisan
ayında başlayan bal mesaisi
Eylül ayına kadar devam
ediyor. Üretilen ballar, pazar

sıkıntısı yaşanmadan alıcı
buluyor.
Ordu’dan ailesiyle birlikte
gelen gezginci arıcı Salih
Güler, 27 yıldır Yozgat’ın
yaylalarında bal üretimi
gerçekleştirdiklerini söyledi.
Güler, “Ordu’dan geldik, 6 ay
burada kalıyoruz, Yozgat’ın
güzel balı oluyor. Herkeste
memnun, ailemle beraber
30 yıldır bu işi yapıyorum.
Gezginci arıcıyım. Yılda 4
ton bal üretiyorum. 200’ün
üzerinde arı kovanım ver.
1994 yılından beri Yozgat’ta
arıcılık yapıyorum” dedi.
Sevim Güler ise “Eşimle
beraber yıllarca arıcılık
yapıyorum. Ekmek paramızı
buradan kazanıyoruz,
Yozgat’ı çok sevdik, yıllardır
buradayız. Burada çiçekler
çok oluyor balı iyi oluyor.
Çiçek florası zengin. Biz bu
arılara bebek gibi bakıyoruz.
Sürekli uğraşıyoruz bal üretip
satıyoruz” şeklinde konuştu.
IHA

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

