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Büyük Ankete Siz de Katılın!
YAŞADIĞINIZ BÖLGEYE HiZMET VEREN BELEDiYENiN
HiZMETLERiNDEN MEMNUN MUSUNUZ?

iSTANBUL
Bir kilometrelik yolu 45 dakikada kat ediyorlar

YOL HARiTASI

BELiRLENDi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat
Başkanı Erkan Kandemir Yozgat’a geldi. 2023
seçimlerine ilerleyen süreçte, yerel çalışmalar
da hız kazandı. Bu bağlamda Yozgat da siyasileri
ağırlamaya devam ediyor. Son olarak AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı
Erkan Kandemir, Yozgat’a geldi. >> 2'DE

DEGiL YOZGAT!

YOZGAT EN DÜŞÜK ILLER

ARASINDA YER ALDI
Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) kültürel
miras verilerine göre,
İller de bulunan müze
sayılarını açıkladı.
Buna göre Yozgat bir
müze ile müze sayısı
en düşük bulunan iller
arasında yer aldı. 3'TE

İki dağın arasına sıkışan Yozgat’ta trafik sorunu her geçen gün büyümeye

devam ediyor. Sorun öyle büyük ki E-88 karayolu üzerinde ki
bir kilometrelik alt geçidi sürücüler 45 dakika da kat ediyor.
14 YILDA YETERSİZ KALDI
Önlem alınmazsa birkaç yılda Yozgat,
İstanbul trafiğini aratmayacak.
2007 yılında yapılan ve trafiğini
rahatlatması düşünülen alt geçit geride
kalan 14 yılda yetersiz kaldı. E-88
karayolunun üzerinde bulunan ve
yaklaşık bir kilometrelik alt geçit bugün
Yozgat’ın trafik yükünü kaldırmıyor.
Şehirlerarası ve şehir içi trafik yükü
noktasında yetersiz kalan alt geçit
Yozgat’ın trafik sorununu ikiye katladı.
>>> 3. SAYFADA

YOZGATLI NEDEN AŞI
OLMAK iSTEMiYOR?

Yozgat vaka
haritasında ön
sıralarda yer alıyor,
aşı oranlarında
geri planda kalıyor.
Yozgatlı neden aşı
olmuyor? Vakalar
neden artıyor? Bu
soruya Yozgat’ta
sokakta cevap
aradık. 6'DA

AMETiSTiN ZiYNETE

DöNüŞEN YOLCULUĞU

Aydıncık ilçesinde
çıkartılan ve
ekonomiye
kazandırılan
Ametist taşının
ünlü yatak
firmaları
tarafından da
kullanılması ilçeye
yeni bir umut
kapısı daha açtı.
>>> 5'TE

Yozgat Çalışma
ve İş Kurumu İl
Müdürlüğünde denetim
ekibinde görevli
personeller Hibe
desteğinden yararlanan
Engelli ve Eski
Hükümlü vatandaşları
ziyaret ederek
proje kapsamında
gerçekleştirilen
çalışmaları inceliyor.
>>> 4. SAYFADA

2012 yılında projelendirilen Çevre Yolu 9 yıldır projeden öteye
gidemedi. Başıbüyüklü köyü ile ve Muslubelen mevkii arasında
yapılacak olan 26 kilometrelik Çevre Yolu her sene gündeme
gelmesine rahmet yatırım programına alınmıyor. >>> 3'TE

AYAĞA KALDIRACAĞIZ”
4 6 T L’ D E N B A Ş L AYA N
Fiyatlarla 9 ay Taksit
İmkanı
Gsm:0532 012 91 15

DEVAM EDiYOR

BEKLiYOR

“FUTBOLU YENiDEN

Gsm:0 (532) 137 00 19

Köseoğlu mahallesi. Adnan Menderes Bulvarı
Safir ikiz kuleler No/2 YOZGAT/MERKEZ
cinar-ormanurunleri@hotmail.com

www.cinarormanurunleri.net

Yozgatspor 1959 FK,
dün toplandı. Kırmızısiyahlı takım bugün
ilk antrenmanını
gerçekleştirecek.
SPOR DA

iŞKUR ZiYARETLERi

9 YILDIR
Türkiye Futbol Federasyonu İl Temsilcisi Alparslan Demir:

iLK ANTRENMAN

BUGÜN YAPILACAK

TFF İl
Temsilcisi
Alparslan Demir,
Yozgat’ta futbolu
yeniden ayağa
kaldıracaklarını
söyledi. > 8'DE

Bu Seferki Virüsün Adı Başka...

YOZGATLI AiLE KARANTiNADA

ANNE VEFAT ETTi
Orman Bakanlığından emekli, Şefaatli
İbrahim Hacılı Dernek Başkanı Mevlüt
Yılmaz, annesini delta virüsünün neden
olduğu hastalık yüzünden kaybetti. 3'TE

GÜNCEL
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Vatandaşın Gündeminde Fiyat Artışları Var

AHMET
SARGIN
Türkiye bir tarım
ülkesi, hayvancılık
ve tarımla geçimini
sağlayan bir ülkede
yaşıyoruz.
Elbette ki sanayi
ve ticaretimiz de her
geçen gün gelişiyor,
artıyor.
Ülkemizin yer altı
ve yerüstü kaynaklarını yeterince işleyip
değerlendirirsek:
kendi kendimize
yetecek haldeyiz.
Allah’a bin şükür.

Yer altı zenginliğimiz, madenlerimiz de
yeterince ülkemizde
değerlendirilip işlenecek olursa dünyanın gelişmiş ülkeleri
arasında ki yerimizi
alır adımızdan da söz
ettiririz. Nitekim son
dönemdeki gelişmeler Türkiye’nin yüzünü ağartıyor; Türk ve
İslam dünyasına da
umut olmaya başladık. Bunlar sevindirici
gelişmelerdir.
Ancak ne yazık ki:
koronavirüs döneminde sürekli artan
ürün fiyatları insanımızı canından bezdirir hale geldi. Haklı
olarak:
“ Yeter Artık!”
diyoruz. Covid-19 u
bahane ettiler ürün
fiyatlarını arttırdıkça
artırdılar; döviz kurlarını bahane ettiler

etiketleri günlük değiştirmeye başladılar.
Sürekli ürün fiyatları
arttı hiç geri adımda
atılmadı.
Marketlere girilmez oldu! El ve
cüzdan yakıyor,
insaf ve merhamet
beyinlerden silinmiş
durumda!.. Kime
sorsan şikayetçi, alıcı
da, satıcı da aracı da
şikayet ediyor! Sanki
gizli bir el var fiyatları o yükseltiyor?
Böyle bir mantıksızlık
olamaz!
Fiyat pahalılığının
yanı sıra kalitesiz
ürünler, süresi geçip
etiket değiştirilerek
yeniden piyasaya
sürülen ürünler, bozok ve sahte gıdalar
raflarda kol geziyor.
Serbest piyasa adı
altında kurulmuş bir
soygun düzeni var.

Mutlaka devlet eliyle
buna dur denilmelidir. Belki de karanlık
emelli birilerini eliyle
yürütülen gizli sakat bir siyaset var
bilemeyiz ama millete yönelik bir zam
zulmü ile karşı karşıyayız?
Günün şartları
bahane edilip yükseltilen gıda, meyve
sebze fiyatları her
şey normalleştiği
halde neden indirilmiyor?
Bunu sorgulamak
lazım değil mi? Fiyatları yükselten toptancı, karaborsacı, aracı
kime, neden, niçin
hizmet ediyor? Garip
vatandaşı ezmenin
peşinde niçin koşturuyor? Zarar ediyorlarmış? Toptancının
karaborsacının zarar
edip iflas bayrağını

çektiğini gördünüz
mü?
Ülkesi için şehit ve
veren canını ortaya
koyan Mehmetçiklerin anne ve babaları
ne durumda soran
var mı? Kasa ve kese
doldurup servetine
tirilyonlar katan para
babalarını araştıran
soran var mı? Nasıl,
nereden kazandın
diye...
Ülkemizdeki bu
adaletsiz paylaşımdan vicdanı merhameti olanlar mutlu
mu sormak isteriz!
Sözün özü şu:
Türkiye onurlu şerefli
kahraman insanların
yatağı; ama belirli
bir soygun ve vurgun
peşinde olan bir azınlık güruh devrede...
Millet onların soygunundan, vurgunundan ve zam zulmün-

den bıkmış durumda!
Bu çarkın önüne
birileri taş koymak
zorunda? Bu birisi “
Devlet Baba” dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti devletidir.
Bir birine destek
olan yardım ve vakıflar kurarak fakir
fukaraya , garip ve
gurbaya yardımda
seferber olan bir
toplumdan; bencil
kesesini kasasını ve
sadece kendini düşünen bir toplum
haline gelmişsek
oturup düşünmek ve
vicdan muhasebesi
yapmak zorundayız:
Bizi bu hale kim getirdi diye.. Komşusu
açken tok yatmayan
bir toplumdan gizli
milyarlık servetin sıcağında yatan toplum
haline geldik; Allah
sonumuzu hayreyle-

sin!
Sürekli artarak
devam eden böylesine bir zam zulmünü
durdurmak ve serbest piyasa rezaletini
kontrollü ve devlet
yedinde bir ekonomiye dönüştürmek
zorundayız! Buna dur
demezsek geleceğimiz sıkıntıya düşer,
insanımız perişan
olur hırsız ve haydutlar ülkede kol gezmeye başlar!
Malumunuz bir de
milleti dolandıran namussuz ve sahtekarlar var: “ Tosuncukçiflikbank” vs. Misali
bunların da defteri
dürülmeli bedeli ağır
ödetilmelidir. Yoksa
mı? Yoksası kötü ülke
Allah korusun felakete sürüklenir.... Tedbir, çare ve çözüm
zamanıdır!...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir Yozgat’a geldi

iNSANLIĞIN

ŞAiRLERi

TANITILACAK
Köln Yunus Emre
Enstitüsü tarafından
organize edilen, barış
ve sevgi insanı Yunus
Emre ve insanlığın
şairleri tanıtılacak.
Düsseldorf
Polonya Enstitüsü ve
Düsseldorf Konfüçyüs
Enstitüsü'nün davetlisi
olarak Alman-Türk
yazar Zafer Senocak,
Slav edebiyatları
profesörü Prof. Dr.
Köln Üniversitesi'nden
Jörg Schulte ve Trier
Üniversitesi'nden
sinolog Prof. KarlHeinz Pohl, Yunus
Emre ve Konfüçyüs
örneğinde aynı
zamanda Türk ve Çin
kültür enstitülerinin
ilgili düşünürleri
tanıtılacak. Bu yıl
UNESCO, şiirsel
çalışmaları insan
sevgisi, maneviyat
ve toplumsal barış
gibi insani değerler
etrafında tanınan şair
ve mutasavvıf Yunus
Emre'yi (yaklaşık 12401321) anıyor.
UNESCO'nun
Yunus Emre'yi anma
yılı vesilesiyle, ona
insanlığın iki şairi
ve düşünürü daha

katılacak: 19. yüzyılın
büyük Polonya milli
şairi Adam Mickiewicz
ve antik Çin filozofu
Konfüçyüs.
Bu üç kültürel
bağışçının yaşamı,
çalışmaları ve etkisi
etkinliğin odak
noktasını oluşturuyor.
Birleştirici şiir ve
insanlık felsefesinin
bir kutlaması.
Köln Yunus Emre
Enstitüsü, Düsseldorf
Polonya Enstitüsü ve
Düsseldorf Konfüçyüs
Enstitüsü'nün davetlisi
olarak Alman-Türk
yazar Zafer Senocak,
Slav edebiyatları
profesörü Prof. Dr.
Köln Üniversitesi'nden
Jörg Schulte ve Trier
Üniversitesi'nden
sinolog Prof. KarlHeinz Pohl, Yunus
Emre ve Konfüçyüs
örneğinde aynı
zamanda Türk ve Çin
kültür enstitülerinin
adaşı olan ilgili
düşünürleri tanıtacak.
Kutlamalara
Yunus Emre'nin
şiirlerinin müzikal
düzenlemelerde eşlik
edilecek. HABER
MERKEZI

KOMŞUDA BiR KöY

KARANTiNADA
Çorum’un İskilip
ilçesinde korona
virüs tedbirleri
kapsamında bir
köy karantina altına
alındı.
İskilip ilçesine
bağlı Kayaağzı
köyü, korona
virüs tedbirleri
kapsamında aktif
vaka sayısının fazla
olması sebebiyle
İlçe Umumi

Hıfzıssıhha Kurulu
kararı gereğince
bugünden itibaren
14 gün süreyle
karantinaya alındı.
Karara göre köyde
ev ziyaretleri de
yapılamayacak.
Köylülerin
ihtiyaçları ise
jandarma ve
sosyal destek
grupları tarafından
karşılanacak. İHA

YOL HARiTASI BELiRLENDi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan
Kandemir Yozgat’a geldi. 2023 seçimlerine ilerleyen süreçte,
yerel çalışmalar da hız kazandı. Bu bağlamda Yozgat da siyasileri
ağırlamaya devam ediyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Yozgat’a geldi. AK
Parti İl Başkanı Yusuf Başer, Kandemir’in ziyaretinden duydukları
memnuniyeti dile getirerek, “2023 seçimlerine giden yolda yol
haritamızı belirliyoruz” dedi.
DEĞERLENDİRME YAPTIK
Kandemir’i Yozgat’ta ağırladıklarını anlatan Başer, “İl teşkilatımız,
İlçe teşkilatlarımız, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız ile bir araya
gelerek 2023 öncesi yol haritamızı, yapılmış ve yapılacak çalışmaları
değerlendirdik. Nazik ziyaretleri için Teşkilat Başkanımız Sayın
Erkan Kandemir'e, Teşkilat Başkan Yardımcımız sayın Mustafa
Köse'ye, Teşkilat Bölge koordinatörlerimiz sayın Mustafa Açıkgöz'e,
Kurtcan Çelebi'ye, M. Abdullah Özer'e ve Kemal Oğuz Kıdıl'a AK
davamıza gönül vermiş teşkilat mensuplarımız ve şahsım adına
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
GÖZDEN GEÇİRİLİYOR
Teşkilat Başkanı Kandemir ile yapılan çalışmaları gözden
geçirdiklerini anlatan Başer, “Bu tür ziyaretler ilimize önemli
katkılar sağlıyor. Bu anlamda siyasilerimizi, teşkilat başkanlarımız

Yozgat’ta ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca bu tür ziyaretler
teşkilatlarımızı dinç ve dinamik tutma açısından da fayda sağlıyor.
Sayın Kandemir’e, Yozgat’ta yapılan çalışmalar hakkında da
bilgilendirdik. Gençlik kolları, kadın kollarımızla bir araya geldik.
Sonrasında ilçe başkanları bazında toplantılar yaptık. Genel bir
değerlendirme ile AK davamızı daha ileriye nasıl taşıyabiliriz
noktasında çalışmalar yaptık” ifadelerine yer verdi. Başer, teşkilatlar
bazında her ay çalışma yaptıklarını da sözlerine ekledi.
DESTEK OLUYORLAR
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de Kandemir ile bir araya
geldiklerini belirterek, “ AK Parti Genel Başkan Yardımcımız,
Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir, Teşkilat Başkan
Yardımcımız Sayın Mustafa Köse, Bölge Koordinatörlerimiz Sayın
Mustafa Açıkgöz, Sayın Kurtcan Çelebi, Sayın Kemal Oğuz Kıdıl,
Sayın Abdullah Özer, İl Başkanımız Sayın Yusuf Başer, İl Kadın
Kolları Başkanımız Sayın İlknur Ünal, İl Gençlik Kolları Başkanımız
Sayın Yaşar Taşdemir ve Üç Kademe İl Yönetim Kurulu Üyelerimizle
birlikte “İstişare ve Değerlendirme” toplantımızı gerçekleştirdik.
İlimize ziyaretlerinden ve bizlere her zaman desteklerinden dolayı
AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız Sayın
Erkan Kandemir ve beraberindeki heyete şahsım ve şehrim adına
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Eda DEMİREL
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Sağlık’taki doktor açığı ve kapalı hastane

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Yozgat’ta son dönemde hastanelerdeki
doktor yetersizliği sorun olmanın ötesinde
ciddi mağduriyetlerle
gündeme geliyor. Yozgat Şehir Hastanesi…

Modelinin ilki ve görüp görebileceğimiz
en modern hastane.
Nasıl olurda doktorsuz
olur! Ülkemizin farklı
şehirlerine bakıyorum,
meslektaşlarımla görüşüyor, yayınlarını takip
ediyorum, meselenin
sadece Yozgat’ın meselesi olmadığını görüyorum.
Mecburi hizmet denilen süreç tamamlanınca
devletin de kanunları,
yönetmelikleri, nizamı
yetmiyor verilen hak
karşısında. Devlet,
doktoruna bir mecburi
hizmet süresi vermiş.
Pandemi nedeni ile bu

süreç dondurulunca
istifalar da haliyle toplu
oldu, mağduriyetleri ile
birlikte.
Yakın zamanda yeni
atamalar oldu, temennimiz açığı tam manasıyla kapatmasa da
mağduriyetlerin önüne
geçmesi.
Sağlık öyle bir sektör ki, memnuniyetler
noktasında yüzde yüze
takın bir sonuç elde
edemezsiniz. Özellikle
de personel noktasında
eksik kalıyorsanız binaların modernliği, imkanlar, söylemler yetersiz
kalıyor. Sanırım şu sıra
tam da böyle bir durum

yaşıyoruz.
HASTANE
NEDEN KAPALI?
Dün bir vatandaşımızla
yaşadığı mağduriyet
üzerine konuştuk.
Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’ne sabah
namazı sonrası sıra
almak için gidiyor. Saat
05.30-06.00 arası, günlerden Pazartesi. Özellikle zaman veriyorum
ki, yetkililer çözüm noktasında sorunu delilli
ispatlı görmek isterlerse
her türlü bilgiye ulaşabilsinler. Bulunduğu
güzergah bakımından,
soğuk, esintisi bol bir

yerde bulunan hastanenin kapıları kilitli olduğu
için sabahın erken saatinde sıra almak için
gelen vatandaşların
yaşadığı mağduriyetini
düşünün. Yaşlı ve kadınlar soğukta… Kimisi
bankın, kimisi çimlerin
üstünde namaz kılıyor.
Soğukta titreyen insanları söylerken dahi o
durumu yaşıyorum.
Bir hastanenin kapısı neden kilitli olur?
Aynı sorun daha önce
de gelmiş, yetkililere
durumu sözlü olarak
bildirmiştik ama ya
sorun çözüme kavuşmadı ya da üniversite

iSTANBUL

hastanelerinde böyle bir
kural var! Hastane kapılarının kilitli olmasını
yadırgadığımı belirtmek
istiyorum.
İçerde güvenlik görevlileri beklerken dışarı soğuktan titreyen,
mağduriyet yaşayan
hastalar. Muayene
sırası alabilmek için sıra
almaya çalışan insanlar!
Kimisi köyden kimisi
ilçeden gelmiş. Belki
yarına kalsa bir daha
gelme imkanı olmayacak. Kim hangi şartta
geldi kim bilir. Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Yozgat için çok
önemli hizmetler veren

bir kurum. Bu kurumun
verimli çalışması adına gerek Sayın Dekan
Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu gerekse Sayın
Rektör Prof. Dr. Ahmet
Karadağ’ın gayretlerini
yakinen biliyorum.
Doktor eksiğinin
uzun süreden sonra ilk
defa bu denli hissedildiği bir süreçte daha
etkin, daha yetkin,
hastane hüviyetinde bir
‘üniversite hastanesi’
memleketimize değer
katar.
Kapısı kilitli hastanenin neden olduğu mağduriyeti konuşmak ise
çok şey kaybettirir.

Bir kilometrelik yolu 45 dakikada kat ediyorlar

DEGiL YOZGAT!

İki dağın arasına sıkışan Yozgat’ta trafik sorunu her geçen gün büyümeye

devam ediyor. Sorun öyle büyük ki E-88 karayolu üzerinde ki
bir kilometrelik alt geçidi sürücüler 45 dakika da kat ediyor.
. Önlem alınmazsa birkaç yılda Yozgat, İstanbul
trafiğini aratmayacak.
14 YILDA YETERSİZ KALDI
2007 yılında yapılan ve trafiğini rahatlatması
düşünülen alt geçit geride kalan 14 yılda yetersiz
kaldı. E-88 karayolunun üzerinde bulunan ve
yaklaşık bir kilometrelik alt geçit bugün Yozgat’ın
trafik yükünü kaldırmıyor.
Şehirlerarası ve şehir içi trafik yükü noktasında
yetersiz kalan alt geçit Yozgat’ın trafik sorununu
ikiye katladı.
ÖRNEĞİ VAR
Yozgat’ın trafik sorununu rahatlatacak tek çözüm
çevre yolu. Çevre yolunun eksikliği şehirde ki

trafik sorununu her geçen gün kat be kat arttırmaya
devam ediyor. 9 yılda yapılmayan Çevre yolu,
Yozgat’ta bir kilometrelik yolu 45 dakika kat
edilebilir hale getirdi.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yapmadığı
Çevre Yolunu Yozgat Valiliği yaptırabilir.
2009 yılında göreve gelen Yozgat Valisi Amir
Çiçek, tek şeritli Muslubelen yokuşunu çift yol
yaptırmış ve ölümlü kazaların önüne geçmişti.
Çiçek o dönemde İl Özel İdaresi eliyle geçit
vermeyen Muslubelen dağını dinamitlerle
patlattırarak, üç şeritli yolu, altı şerite çıkarmıştı.
Bugünde Çevre yolu Yozgat Valiliği ve İl Özel
İdaresi eliyle yapılabilir. Murat KARATEKİN

Bu Seferki Virüsün Adı Başka...

YOZGATLI AiLE KARANTiNADA

ANNE VEFAT ETTi
Yozgat’ta giderek artan covid-19
vakaları yürekleri yakmaya devam
ediyor. Şefaatlili hemşerimiz
Mevlüt Yılmaz’ın, annesi (Atike)
Elif Yılmaz'ı delta virüsünden
kaybetmesi hangi tehlike ile karşı
karşıya olduğumuzu gözler önüne
serdi.
Orman Bakanlığından emekli,
Şefaatli İbrahim Hacılı Dernek
Başkanı Mevlüt Yılmaz, annesini
delta virüsünün neden olduğu
hastalık yüzünden kaybetti.
Yılmaz, vefatı sosyal medya

hesabından şu şekilde duyurdu:
“Bugün annemi delta virüsünden
kaybettik.
Allah rahmet eylesin mekanı
cennet olsun inşallah.”
Merhume, Şefaatli İbrahimhacılı
Köyü’nde toprağa verilirken
karantina da bulunan Yılmaz ve
ailesi cenazeye katılmadı.
Yozgat Çamlık Gazetesi olarak
merhumeye Allah’tan rahmet
kederli ailesi ve yakınlarına
başsağlığı diliyoruz.
Tarık YILMAZ

Türkiye İstatistik Kurumu Açıkladı

YOZGAT EN DÜŞÜK ILLER

ARASINDA YER ALDI
TERMİNAL
KAVŞAĞINDA
TRAFİK
YOĞUNLUĞU
OLUŞTU

9 YILDIR
BEKLiYOR
2012 yılında projelendirilen Çevre Yolu
9 yıldır projeden öteye gidemedi.

2012 yılında projelendirilen Çevre Yolu 9
yıldır projeden öteye gidemedi.
Başıbüyüklü köyü ile ve Muslubelen mevkii
arasında yapılacak olan 26 kilometrelik Çevre
Yolu her sene gündeme gelmesine rahmet
yatırım programına alınmıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yatırım
programına almadığı ve yapılmayan Çevre
yolu projesi geride kalan 9 yılda Yozgat’ın
trafik sorununa ikiye katladı.
Murat KARATEKİN

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
kültürel miras verilerine göre,
İller de bulunan müze sayılarını
açıkladı. Buna göre Yozgat bir
müze ile müze sayısı en düşük
bulunan iller arasında yer aldı.
TÜİK verilerine göre Türkiye
genelinde müze sayısı 2020 yılında
27 artarak 494'e ulaştı. Bunların 205
tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı
bünyesinde, 289 tanesi ise özel
müze kategorisinde yer aldı.
Toplam müze sayısı en fazla olan
il 80 müze ile İstanbul olmuştur.
İstanbul ilini
Ankara 55,
İzmir 29, Bursa
26, Konya 17,
Gaziantep 14,
Antalya 13,
Aydın ve Muğla
12, Edirne, Kütahya, Eskişehir 11,
Balıkesir, Mersin 10, Çanakkale,
Nevşehir, Samsun, Malatya, 9
olarak takip ediyor. Müze sayısı
en düşük olan iller ise 1'er müze
ile Kilis, Adıyaman, Muş, Tunceli,
Elazığ, Iğdır, Ağrı, Gümüşhane,
Giresun, Ordu, Çankırı, Karabük,
Yozgat, Niğde, Aksaray, Kırıkkale,
Karaman, Bolu illeri oldu. Artvin,
Ardahan, Bingöl, Hakkari, Şırnak ve
Siirt illerinde ise müze bulunmadığı
açıklanırken, Tekirdağ’da 2 müze
ile bu sıralamada 45. sırada yer
aldı. Tekirdağ il sınırları içinde yer
alan 2 müzenin 2'side Kültür ve
Turizm Bakanlığı bünyesinde yer
alıyor.
Türkiye'de 2020 yılında
Bakanlığa bağlı ücretli müze ve
ören yerlerini ziyaret edenlerin

sayısı 5 milyon 566 bin 566 ziyaretçi
ve toplam ziyaretçiler içindeki payı
yüzde 60,2 oldu. Ücret ödenmeyen
müze ve ören yerlerini 2020 yılında
ziyaret edenlerin sayısı 3 milyon
675 bin 346 ziyaretçi ve toplam
ziyaretçiler içindeki payı yüzde
39,8 oldu. Tekirdağ’da ücret
ödenmeyen müze ve ören yeri
ziyaretçi sayısı 6 bin 113 ziyaretçi
olarak açıklandı.
Tekirdağ sınırları içinde yer
alan Kültür ve Turizm Bakanlığına
bağlı 2 müzede yer alan eser sayısı
24 bin 116 olduğu
öğrenilirken, bu
eserlerin yüzde
20,5’i arkeolojik
materyal, yüzde
8,2'si etnografik
materyal ve yüzde
71,4'ü ise sikkeden oluşuyor.
Müzelerin sorumluluğundaki
taşınmaz kültür varlıklarının sayısı
2020 yılında 2019 yılına göre
yüzde 2,6 artarak 116 bin 120 oldu.
Müzelerin sorumluluğu altında yer
alan taşınmaz kültür varlıklarının
en çok bulunduğu il 32 bin 638
ile İstanbul olurken, 7 bin 651
taşınmaz kültür varlığı ile İzmir, 4
bin 660 taşınmaz kültür varlığı ile
Muğla ve 4 bin 475 taşınmaz kültür
varlığı ile Bursa takip eden iller
oldu. Tekirdağ’da ise toplam 926
taşınmaz kültür varlığından; 9 anıt
ve abideler, 35 İdari, 146 Kültürel, 3
şehitlikler, 20 askeri, 49 endüstriyel
ve ticari, 63 dinsel, 58 mezarlıklar,
512 sivil mimarlık örnekleri, 31
kalıntılar olduğu açıklandı.
Murat KARATEKİN
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Nasıl ve Neden Bu Kadar Yozlaştık?

AKiF
REÇBER
Bugün 106 İlahiyat
Fakültemiz, 10 bin
İlahiyat akademisyenimiz, 314 bin İlahiyat
talebemiz var.
1607 İmam Hatip
Lisemiz, bu liselerde görev yapan 44
bin öğretmenimiz,
504 bin İmam Hatip
öğrencimiz, 90 binin
üzerinde din görevlimiz var.
Binlerce derneğimiz, STK’mız, vak-

fımız, tarikatımız,
cemaatimiz, yardım
kuruluşlarımız, medrese ve İslami ilimler
merkezlerimiz var.
Buralarda görev
alan hocalarımız,
başkanlarımız, üyelerimiz, yönetim kurullarımız, şeyhlerimiz,
müritlerimiz, gönüllülerimiz ve tüm bunların aileleri, eşleri ve
çocukları var.
Peki, neden hâlâ
sabah namazlarında
camilerimiz boş, neden gençler arasında
deizm artıyor, neden
yapılan röportajlarda
gençlerimiz büyük
oranda gusül abdestini bile bilmiyor, neden
LA İLAHE İLLALLAH
kelimesinin anlamı-

nı bilmiyor, neden
yapılan anketlerde
gençler kendisini farklı
kimliklerle tanımlıyor,
neden hâlâ gençlerimizi terör örgütlerinin
pençesinden kurtaramıyoruz, neden
boşanma oranlarımız
evlilik oranlarımızı
geçiyor, neden hala
kadına ve çocuğa
şiddeti konuşuyoruz,
neden faiz bu kadar
yayılıyor, neden 40
milyon milli piyango
bileti satılıyor, neden içki tüketiminin
önüne geçemiyoruz,
neden hâlâ rüşvetten,
iltimastan, torpilden,
ihaleye fesat karıştırmaktan yakınıyoruz,
neden kul hakkından,
haksızlıktan ve ada-

letsizlikten dert yanıyoruz.
Neden? Neden?
Neden?
En büyük nedenlerinden ikisini yıllardır
söylüyorum zaman,
zaman da çok tepki
alıyorum hem dinimiz
adına hem geleceğimiz adına bu Ülkeye
Diyanetin ve RTÜK’ün
her konuya sessiz
kalarak ihanet ettiğini
düşünüyorum.
Çünkü gelecek
nesillere hiçbir şeyi
doğru bırakamıyoruz.
Ülkeyi Din adına
şarlatanlar sardı ve
Ülkeye darbe yaptı.
Bunun ayak seslerini onlarca insan dile
getirmesine rağmen,
lise çağında ki kızları-

iŞKUR ZiYARETLERi

mızın özel günleri reklam malzemesi oldu.
Kadınlarımız kızlarımız her yerde bir
obje olarak görülür
oldu ve olmaya da
devam ediyor.
Ülkenin en kilit
noktasında görev yapanlar gerek makam
gerek para uğruna
sessiz kalarak Ülkeyi bu hale getirdiler.
İhanet sadece silah ile
olmuyor.
Dini ve Manevi değerlerimizin dejenere
edilmesine sessiz kalanların elinde silahla
ihanet edenlerden ne
farkı var peki?
Son zamanlarda
Diyanet azda olsa bir
şeyler yapmaya bazı
şeyleri söylemeye

başladı ama RTÜK'te
bir gelişme hala yok.
Velhasıl Dini ve
Ahlaki değerlerimizi
kaybettik kaybetmeye
de devam ediyoruz.
Yukarıda sıraladığımız binlerce insanın
sesinin çıkmaması
yâda çıkartılmaması
bizi bizden koparıyor.
Bunu sadece bu
insanlara yüklemek
doğru değil elbette öncelik kendimizi
eleştirerek başlamalı
ve kendimizi çek etme
zamanıdır çok geç
kalmadan…
Ayrıca televizyonlarda öyle programlar
var ki insan izlerken
insanlığından utanıyor.
Komşusundan ha-

mile kalan kadın, gelini ile yıllarca ilişkisi
olan baba, yufkacıya
kaçan eltiler, mermerciye kaçan kadın,
kadınları para karşılığı
falakaya yatıran sapık
bunlar yüzlerce utanç
haberinden bazıları.
Peki, Müslüman bir
ülkede bunları televizyonlarda bizlerin gözüne sokulmasına kim
sessiz kalıyor kimler
görmezden geliyorsa
İslam adına altından
kalkamayacakları
kadar büyük vebal
altındalar.
Son söz İsraf, Kin,
nefret, açgözlülük ve
Nankörlük bir toplumda çökertecek kadar
yüksek ise korkmalıyız. Sevgiyle kalın…

DEVAM EDiYOR
Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğünde denetim ekibinde görevli
personeller Hibe desteğinden yararlanan
Engelli ve Eski Hükümlü vatandaşları ziyaret
ederek proje kapsamında gerçekleştirilen
çalışmaları inceliyor.
Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Destekleri
hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürü
Taner Yıldız, “Engelli ve Eski Hükümlü
vatandaşlarımızın mesleki eğitim ve
rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının
sağlanması ve kendi işyerlerini kurmaları için

hazırlanacak projelere destek veriyoruz. Bu
kapsamda projeleri uygun bulunan Engelli
vatandaşlarımıza 65 bin TL ve Eski Hükümlü
vatandaşlarımıza brüt asgari ücretin 15 katına
kadar hibe destek sağlıyoruz” şeklinde konuştu.
Hibe desteği hakkında bilgi vermeye devam
eden Yıldız, Hibe projesi kapsamında yapılan
işlemlerin 3 yıl boyunca İl Müdürlüğü denetimi
altında olacağını hatırlatarak, “Proje sonunda
ise proje sahibi vatandaşımıza demirbaşların
devir teslimini gerçekleştiriyoruz” dedi.
HABER MERKEZİ

KAYSERi ŞEKERDE

TARLA GüNLERi

BASSAGLIGI

Orman Bakanlığından emekli, Şefaatli İbrahim
Hacılı Dernek Başkanı Mevlüt Yılmaz'ın, annesi

(Atike) Elif YILMAZ'ın

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

Zafer ÖZIŞIK

GIMAT GRUBU YÖNETIM KURULU BAŞKANI

Kayseri Şeker’de bu yıl 4’ncüsü
gerçekleştirilen tarla günleri başladı.
7-8 Eylül tarihlerinde iki gün süreyle
yapılacak etkinliklerin temasını, pancar
tarımında sürdürülebilirlik, yenilikçi
gübre, ilaç, tohum ve damla sulama sistem
uygulamaları oluşturacak.
Kayseri Şeker Sürdürülebilir Tarım
Müdürlüğü tarafından ulusal ve uluslararası
alanda ilaç, gübre tohum ve damla sulama
konularında faaliyet gösteren firmaların
katılımıyla,30 dönümlük deneme ve
demonstrasyon sahasında gerçekleştirilen
tarla günleri törenle başladı.
Törene, Kayseri Erciyes Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Ziraat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Sönmez,
Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa
Şahin, Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı
Hüseyin Akay ve Yönetim Kurulu Üyeleri,
Kayseri Şeker Başkanı Hurşit Dede ve
Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker
Genel Müdür Vekili İsmail Gedik, Ziraat
Odası Başkanları, Taşıyıcılar Kooperatif
Başkanları ve çok sayıda çiftçi katıldı.
Törenin başlangıcında konuşan Kayseri
Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Akay, Kayseri Şeker’in Türkiye’de şeker
sektöründe FSA (Çiftçinin sürdürülebilirlik
değerlendirmesi) belgesi alan tek kuruluş
olduğuna dikkat çekti. 2017 yılında 2 bin
500 ton ile başlayan sürdürülebilir şeker

üretiminin bu yıl itibariyle 27 bin tona
ulaşacağını ifade eden Başkan Akay,
toplamda 60 bin ton sürdürülebilir şeker
pazarlandığına vurgu yaparak şu görüşlere
yer verdi: Tarım ürünlerine ihtiyaç her
geçen gün artıyor. Toprağın üretim gücü
ve verimliliği azalıyor. İmar uygulamaları
verimli tarım alanlarını küçültüyor. Tuzluluk
ve çoraklaşma artıyor. Su kaynakları
azalıyor ve kirleniyor. Bütün bu benzeri
sebepler sürdürülebilir tarımın önemini
artırıyor. Çevreyi, doğal kaynakları,
eko sistemi koruyan ve geliştiren bunu
yaparken de en son tarımsal teknolojileri
kullanarak tarımsal verimliliği ve karlılığı
en üst seviyede sağlayan sürdürülebilir
tarım vazgeçilmez noktaya gelmiştir.
İnsanın temel ihtiyacı olan gıdayı yeterli,
dengeli, temiz ve devamlı şekilde üretmeyi
hedefleyen sürdürülebilir tarım için;
hükümetler, işletmeler, bilim insanları,
üniversiteler, mühendisler, marketler
ve çiftçilerin ortak çalışması gereken
bütüncül sürdürülebilir tarım modelinin
geliştirilmesi, zorunluluk haline gelmiştir.
Başkan Akay, daha sonra Kayseri Şeker
AR-GE Merkezi tarından kaliteli verimli ve
hastalıklardan uzak tohuma ulaşmak için
geliştirilen KAYERGE 112 ve KEYKUBAT
95 tohum çeşitlerinin de 500 dekar
alanda 8 çiftçi ile sözleşmeli üretimin de
gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.
Haber Merkezi
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AMETiSTiN ZiYNETE
AMETİSTİN ZİYNETE
DÖNÜŞEN YOLCULUĞU

KAYMAKAM AYDIN

GÖREVE BAŞLADI
Cumhurbaşkanlığı Atama
Kararı ile Mardin Vali Yardımcılığı
görevinden Boğazlıyan
Kaymakamlığı’na atanan Recep
Aydın göreve başladı.
Ayağının tozuyla 20212022 eğitim-öğretim yılının
başlamasıyla birlikte ilçedeki
okullarda incelemelerde bulunan
Kaymakam Aydın, öğrencilerin ilk
gün heyecanı ve okula başlama
sevincini paylaştı. Okul idarecileri
ve öğretmenlere seslenerek;
“Şimdi okul zamanı, yani sizin
zamanınız ve hepinize başarılarla
dolu neşeli ve keyifli bir eğitim
öğretim yılı dilerim'' dedi.
İLK ZİYARET COŞAR’DAN
Mardin Vali Yardımcılığı
görevinden Boğazlıyan
Kaymakamlığı’na atanan Recep
Aydın’a, “Hoş geldiniz” ziyaretinde
bulunan Belediye Başkanı Gökhan
Coşar, “Sayın Kaymakamımız genç,
enerjik ve dinamik. İlçemize faydalı
olacağına inanıyorum. Kendisine
görev yapacağı süre içerisinde de

başarılar diliyorum.
Biz her zaman kendisinin
yanında olacağımızı ifade
ediyorum. Diğer kurum ve
kuruluşlarla iç içe çalıştığımız
gibi Kaymakamlıkla da sorunsuz
çalışacağımızı düşünüyorum.
Kendisine başarılar diliyorum”
şeklinde konuştu.
BOĞAZLIYAN SÜRPRİZ OLDU
Vali Yardımcılığı görevine henüz
bir yıl önce atandığını, Boğazlıyan
Kaymakamlığı görevinin kendisi
için sürpriz olduğunu söyleyen
Recep Aydın, “Boğazlıyan’a dair
güzel izlenimler aldım. İnşallah
burada hayırlı çalışmalar yaparız.
Vatandaşlarımız, belediyelerimiz,
kurum ve kuruluşlarımızla birlikte
uyumlu çalışarak güzel hizmetlere
imza atarız. Hem bizim için hem
de ilçemize güzel hizmetler
kazandırırız. Güzel izlenimlerle
geldik, çalıştığımız süre içerisinde
de inşallah güzel izlenimlerle
ayrılırız” ifadelerini kullandı.
Kadir GÖRGÜLÜ

ÇiÇEKLi KARŞILAMA
Milli Eğitim Bakanlığınca
Muş’a ataması yapılan ve kentte
4 yıl boyunca görev yapacak
olan 668 öğretmen, İl Milli Eğitim
Müdürlüğünce güllerle karşılandı.
Muş İl Milli Eğitim Müdürü
Enver Kıvanç, göreve başlayan
öğretmenlerin moral ve
motivasyonlarını artırmak için
onları hizmet binasında güllerle
karşılayarak, yeni meslek
hayatlarında başarılar diledi.
Yozgat’tan Muş’a giden
öğretmenlerden Büşra Abacı da
Ertuğrul Gazi İlkokuluna atandığını

belirterek, “Çiçeklerle karşılandık.
Motivasyonumuz yükseldi. Şu
an heyecanlı bir şekilde göreve
başlamayı bekliyoruz" dedi. İHA

DöNüŞEN YOLCULUĞU
Aydıncık ilçesinde çıkartılan renkli taşlar
maharetli kadınlar tarafından işlenerek süs
eşyalarına dönüşüyor.
Aydıncık ilçesinde çıkartılan ve Halk Eğitim
Merkezi’nin açtığı kurs sonrasında ekonomiye
kazandırılan Ametist taşının ünlü yatak firmaları
tarafından da kullanılması ilçeye yeni bir umut
kapısı daha açtı. Tarihin bilinen en değerli
taşlarından birisi olan, göz kamaştırıcı rengi ve
büyüleyici etkisiyle geçmişten günümüze pek çok
uygarlığın günlük hayatta vazgeçilmezi haline gelen
ametist taşı yaydığı enerji ile gündelik yaşamın
tüm olumsuzluklarına karşı insanı korumada
yeryüzündeki en etkili ve doğal materyal olarak
biliniyor.
Tarihin bilinen en değerli taşlarından biri olan
ametist taşı Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan
kurslarda eğitim gören kadınlar tarafından işlenerek
ekonomiye kazandırılan Ametist taşı güzelliği ile
büyülüyor.
Aydıncık Halk Eğitim Merkezi’nin ilçede
çıkarılan Ametist Taşı'nın ekonomiye kazandırılması
ve ilçe halkına yeni bir geçim kaynağı sağlamak
amacıyla açtığı kursta işlenerek takı ve süs
eşyalarına dönüşen, aynı zamanda başka alanlarda
kullanılması, ilçe için yeni bir umut kapısı oldu.
Taşın yatak üreten firmalarla kurulacak bağlantı ile
satılması halinde ilçe için yeni bir gelir kapısı daha
açılmış olacak.
Aydıncık Ametist ve Yarı Değerli Taşlar İşleme
ve Tanıtma Derneği ve Aydıncık Kadın Girişimi
Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, ilçelerinde
çıkartılan ametist, kuvars, kalsedon, akik gibi
taşların ekonomiye kazandırılması için çaba
sarf ettiklerini söyledi. Aydıncık Halk Eğitim
Merkezi’nde açılan kurslarda eğitim gören
bayanların taşları işlediklerini belirten Türker,
“Kursiyerlerimizin hünerli ellerinde işlendikten
sonra kolyeye, yüzüğe, tespihe ve masa isimliği
gibi ürünlerimizi Aydıncık Ametist ve Yarı Değerli
Taşlar İşleme ve Tanıtma Derneğimiz de satışa
sunuyoruz. Yine gelen talepleri de değerlendirerek
ürettiğimiz malzemeleri ilgili makamlara ve kişilere
ulaştırıyoruz. Kursumuzda bulunan bayanlar da hem
meslek ediniyor hem de evlerinin geçimine destek
oluyorlar” dedi.
Aydıncık Ametist ve Yarı Değerli Taşlar İşleme
ve Tanıtma Derneği ve Aydıncık Kadın Girişimi
Kooperatifi aynı zamanda Fuarların da gözdesi
oldu. Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan
kurslarda eğitim gören kadınlar tarafından işlenerek
ekonomiye kazandırılan Ametist taşı ve diğer

değerli taşlar, Ato Congresıum Fuarı, Kooperatifler
Fuarı, İstanbul TÜYAP Fuarı, Bursa Fuarı, Tokat
Fuarı, Sorgun Fuarı, Yozgat Tanıtım Günleri, Yozgat
Tanıtım Fuarı, Yozgat Evlilik ve Mobilya Fuarlarında
boy gösterdi.
Ametist Therapy Teknolojisi negatif enerjiyi
aldığı bilimsel olarak kanıtlanmış ametist taşlarının
kumaş yapımında kullanılmasından oluşur. Ametist
taşlarından oluşan kumaş gün içinde biriken
negatif enerjiyi alarak sizin güne pozitif uyanmasına
yardımcı oluyor. Ametist Therapy Teknolojisinde
kullanılan ametist taşının canlandırıcı etkisi ve
pozitif enerji verdiği yıllardır biliniyor. Uyuduğumuz
odada bulunması bile kişinin biyoenerjisine katkı
sağlıyor. Ametistin insan üzerinde birçok pozitif
etkisi olduğu yıllardır biliniyor. Sahip olduğu
enerji sayesinde insan üzerinde canlandırıcı bir
etki oluşturan ametist taşı, enerjisi kişide uyum ve
denge oluşturup, sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı
etki yapıyor. Bulunduğu ortamdaki olumsuz
enerjileri, pozitif enerjiye çevirmesiyle bilinen
Ametist taşı oluşturduğu huzurlu ortam sayesinde
uyku kalitesini artırarak uyku problemlerinin
giderilmesine yardımcı oluyor. Bedende biriken
fazla elektrik yükünü toplayarak beyin gücünü
yükselten, insana huzur vererek olumsuz
düşünceleri uzaklaştıran taş, yoğun çalışma ve
stresten kaynaklanan zihinsel yorgunluğu ortadan
kaldırmaya da ve insanları, elektronik cihazlardan
yayılan dalgaların zararlı etkilerinden korumaya
yardımcı olması ile de biliniyor.
Eda DEMİREL

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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YOZGATLI NEDEN AŞI OLMAK iSTEMiYOR?
Yozgat vaka haritasında ön sıralarda
yer alıyor, aşı oranlarında geri planda
kalıyor. Yozgatlı neden aşı olmuyor?
Vakalar neden artıyor? Bu soruya
Yozgat’ta sokakta cevap aradık. Çoğu
vatandaş bilgi kirliliğinden dolayı
insanların aşıya ön yargılı olduğunu
düşünürken, kimisi de yakında Yozgat’ın
da haritada mavi renge döneceğini
düşünüyor. Kadir GÖRGÜLÜ

Hamide Nur Süsler: Bence Yozgatlı
internetten çıkan konuşmalardan
dolayı aşı olmuyor. Çünkü aşı olduktan
sonra yoğun bakıma yatıyorlar diye
hasta olunuyor ve ölünüyor gibi
söylemler var. Bu yüzden Yozgatlı aşı
olmak istemiyor diye düşünüyorum.

Hüseyin Bozlak: Ben ikinci dozu
yaptıracağım. Millet korkuyor. Kolu
veya başka bir yerleri şiştiği için
korkuyor. Ben bile ilk aşıyı olalı 15 gün
oldu. Kolum şişer diye korkuyordum.
Arkadaşlarım beni teşvik etti. Bende
aşıyı vurundum.

ŞEFAATLİ ŞEHİT OSMAN BELKAYA ANADOLU İMAM HATİP
LİSESİ VE PANSİYON BİNASI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Şefaatli Şehit Osman Belkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Pansiyon Binası Doğalgaz Dönüşüm
İşi 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: 2021/532340
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: Şefaatli Şehit Osman Belkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Pansiyon Binası Doğalgaz
Dönüşüm İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı: 1 adet doğalgaz dönüşüm işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Şefaatli Şehit Osman Belkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi ve
Pansiyon Binası (Fatih mah. Namık Kemal Caddesi İmam Hatip Sitesi No 24 Şefaatli / YOZGAT)
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 50 (Elli) 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: 20.09.2021 - 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 bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen
bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler.
4.4.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 iş için 19/06/2018 tarih ve 30453-M sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Yapım
İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen C II veya C IV 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 iş için üniversitelerin Makine Mühendisliği 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, işin tamamı için teklif verilecektir.
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.
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

ILN01444288

İsmini vermeyen vatandaş:
Vatandaşlar belki daha fazla
bilinçlendirilmesi gerekebilir. Bu
konuda yeterli bilgiye sahip değildirler.
Vatandaşlarımız bilgilendirilmeli ve
aydınlatılmalıdır. Aşılama oranı arttıkça
pandemi sürecinden kurtulacağımızı
net bir dille anlatabilmemiz gerekir
diye düşünüyorum.

Necati Ekici: Bu aşı karşıtları var.
İçinde ne olup ne olmadığı belirsiz.
Ben öyle düşünüyorum. Şuanda
bende yaptırmadım aşıya karşıtım.
Ama ileride yaptırmayı düşünüyorum.
Çünkü aşıyı bizlere dayatacaklar.
Sinemaya, AVM’ye gidemeyeceksin.
Hastanelerde aşı olmadığın zaman
doktorlar bakmayacak. Bu yüzden
bende aşı olmayı düşünüyorum.

Orhan Bozkurt: Bilmiyorum da
vurulmalarını tavsiye ederim. Ben ikinci
dozumu vuruldum. Sağlık yönünden
iyi olur. Vurulmayanlar sinemaya dahi
gidemeyecek.

Fatma Hanım: Ben herkes yaptırıyor
sanıyorum. Gide gide maviye
döneceğiz inşallah. Bence Yozgatlı
aşıyı yaptırıyor.

Ömer Osman Yolatar: O herkesin
kendi takdiri. Ben aşılarımı yaptırdım.
Aşı yaptırmayanların belki de korkusu
var. Korkusu olmasa yaptırırdı.

Asım Korkmazer: Valla ben onu
bilemiyorum. Yaptırıyorlar mı
yaptırmıyorlar mı? Yozgat sarı bölgede
ben 3 tane aşı oldum. Yozgatlı her
halde aşılarını yaptırıyor.

Gonca Tekin:
Bence ihmal
ediyorlar. Küçük
şehir olduğu için
bize bulaşmaz
diye düşünüyor
olmalarından
olabilir.
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ÇALINAN KÖPEĞi
Sorgun’da çalışmalar

dört bir yanda

Sorgun Belediyesi ilçenin dört
bir tarafında başlattığı çalışmalarına
aralıksız devam ediyor.
Belediye Başkanı Erkut Ekinci,
ilçenin geleceğine yönelik
çalışmalara sürdürdüklerini söyledi.
Başkan Ekinci, konuya ilişkin
yaptığı açıklamada, “İlçemizin dört
bir yanında çalışmalarımız devam
ediyor.
Bir yandan günlük işlerimizi
yaparken diğer yandan da
Sorgun'un çehresini değiştirecek
projelerimizi sürdürüyoruz.
Orta ve uzun vadede şehrimize
değer katacak projelerimiz ile
Sorgun'umuzu birlikte ileriye
taşımaya devam edeceğiz. Kompost
Üretim Tesisi, Tekstil Fabrikası,
Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi,
Yeşilöz Deresi Islah Çalışması,
Bahçelievler Mahallesi Asfalt
Çalışması ve Trafiğe Kapanan
76. Sokağın Yenilenmesi, Delibaş
Deresi Peyzaj Çalışması devam
ediyor. hep birlikte daha yaşanabilir
bir ilçe için çalışıyoruz” ifadelerine
yer verdi.
Eda DEMİREL

KABLO HIRSIZLARI
SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Sorgun’da devriye gezen çarşı ve
mahalle bekçilerinin dikkati faili meçhul
bir hırsızlık olayını aydınlattı.
Karşıyaka mahallesinde ağaçlık alanda
ateş yakarak ÇEDAŞ’a ait çalıntı kabloları
eritmeye çalışan 3 şüpheli bekçiler
tarafından fark edilince kaçmaya başladı.
Kaçan şüpheliler polis ekipleri
tarafından kıskıvrak yakalanarak
Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye
sevk edildi. Murat KARATEKİN

JANDARMA BULDU
Derbent köyünde çalınan kangal cinsi
köpeği Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu
bulundu. Edinilen bilgiye göre, “05 Eylül 2021
günü 112 Acil Çağrı Merkezine arayan Yozgat
İli Merkez İlçe Derbent köyünde yaşayan (İ.T.)
isimli şahsın hayvanlarını otlatmak için araziye
götürdüğü sırada kendisine ait kangal cinsi
köpeğinin hayvanların yanında olmadığını fark
etmesi üzerine kangal cinsi hayvanının kimliği
belirsiz şahıslar tarafından çalınmış olduğunu
bildirmiştir.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İl
Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince
yapılan araştırmalar ve teknik takip neticesinde

mağdura ait kangal cinsi hayvanın Derbent
köyü Gölet mevkiinden (E.A.Ö.) isimli
şüpheli şahsın (X.X.) plakalı araç ile alınarak
kaçırdığı tespit edilerek şüpheli şahıs Yozgat ili
Esentepe Mahallesinde yakalanmıştır.
Yakalanan şüpheli şahıs suçunu itiraf etmiş
olup, kaçırılan kangal cinsi köpek şüpheli
şahıstan alınarak sahibine teslim edilmiştir”
denildi.
EVİNDE KENEVİR YETİŞTİRDİ!
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri
Fatih Mahallesi ve Karabıyık Köyünde ikamet
eden bir vatandaşın evinde yasadışı kenevir
ektiği ve uyuşturucu ticareti yapan şahsı
yakaladı.
Yapılan açıklamada, “Yozgat Cumhuriyet

Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince 02 Eylül 2021 günü
saat 06.30 sıralarında şüpheli (A.E.Ö.) isimli
şahsın Yozgat ili Merkez Fatih Mahallesinde
ve Karabıyık köyündeki evlerinde yapılan
arama neticesinde (52) kök yasadışı kenevir
bitkisi, (500) gr kubar esrar ile (150) gr kenevir
tohumu ele geçirilmiş ve şüpheli şahıs olay
mahallinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Ele geçirilen uyuşturucu maddelere
el konularak şüpheli (A.E.Ö.) isimli şahıs
gözaltına alınıp yapılan adli işlemlerin
tamamlanmasını müteakip sevk edildiği
Adli Makamlarca tutuklanarak Yozgat E tipi
Cezaevine teslim edilmiştir” ifadesine yer
verildi. Kadir GÖRGÜLÜ

POLiS HUZUR

OPERASYONU YAPTI
Yozgat Emniyet Müdürlüğü
tarafından il genelinde yürütülen
huzur uygulamaları hız kesmeden
devam ediyor.
Yaklaşık 100 polisin katılımıyla
Sorgun İlçesinde yapılan huzur
uygulaması kapsamında umuma
açık yerlerde yapılan denetimler
sonucunda aranan bir şahıs

yakalandı.
İkametlerini terk eden izolasyona
tabi iki kişi yakalanarak haklarında
adli ve idari işlem yapıldı.
Emniyet yetkilileri, Yozgat İli
genelinde huzur uygulamalarının
aralıksız olarak devam edeceğini
bildirdi.
Murat KARATEKİN
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FİYATI: 1.00 TL

Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

facebook.com/Yozgatcamlikcom

youtube.com/YozgatCamlikTV

twitter.com/CamlikGazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu İl Temsilcisi Alparslan Demir:

“FUTBOLU YENiDEN

iLK ANTRENMAN

BUGÜN YAPILACAK
Yozgatspor 1959 FK'yı yeni sezonda
çalıştıracak olan Teknik Direktörü belli
oldu. Kırmızı-siyahlı takım yeni sezonda
Feridun Dündar ile anlaşma sağladı.
Dündar’ın yardımcılığını ise Mehmet Ali
Armağan Dündar, 2016-2017 sezonunda da
Yozgatspor 1959 FK'yı çalıştırmış ve takım
sezonu 5. Sırada tamamlamıştı.
Yozgatspor 1959 FK, dün toplandı.
Kırmızı-siyahlı takım bugün ilk
antrenmanını gerçekleştirecek. Teknik
Direktör Feridun Dündar yönetiminde
gerçekleştirilecek antrenmanda 24 sporcu
yer alacak. Murat KARATEKİN

SORGUN’DAN

GALiBiYETLi

PROVA
AXA Sigorta Efeler Liginde mücadele
eden temsilcimiz Sorgun Belediyespor’da
yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sarı-siyahlı
takım ilk hazırlık maçını yaptı. Sorgun
Belediyespor ilk hazıklık maçında Develi
Belediyespor ile karşı karşıya geldi.
Sorgun Kapalı Spor Salonunda oynanan
müsabaka da Sarı-siyahlı takım Kayseri
ekibini 3-0 mağlup etti.
Kulüp Başkanı Ergin Gül, yeni sezon
hazırlıklarının sürdüğünü kaydetti.
Gül, “Bu sezon milli maçlar nedeniyle
yeni sezon biraz geç başlayacak. Bu
da bizim için bir avantaj. Yeni sezon
başladığında hazır hale gelmiş olacağız.
Bu kapsamda ilk hazırlı maçımızı yaptık.
Develi Belediyespor karşısında rahat bir
galibiyet aldık. Tabi hazırlık maçlarında
sonuç çok önemli değil. Eksikliklerimizi
görme adına iyi bir maç oldu. Hazırlık maçı
yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Murat KARATEKİN

AYAĞA KALDIRACAĞIZ”
Türkiye Futbol
Federasyonu İl Temsilcisi
Alparslan Demir, Yozgat’ta
futbolu yeniden ayağa
kaldıracaklarını söyledi.
Demir, “28 Ağustos 2021
cumartesi günü genel kurul
yaptık. Genel kurulumuza
katılan kulüp başkan ve
yöneticilerimize, ASKF
Başkanımıza, futbol il
temsilcilerimizin hepsine
teşekkür ediyorum.
Bundan sonraki
çalışmalarımız ilk olarak
ligler başlamadı. Pandemiden
dolayı uzun süredir futbol
oynanmıyor.
İlk olarak U-11
minikler şenliği yapmayı
düşünüyoruz. Bununla ilgili
çalışmalarımız var. U- 11
minikler şenliğinde 2011 ve
2012 doğumlu çocuklarımız
oynayacak. Birde lige hazırlık
turnuvasını 3 grup şeklinde

düşünüyoruz. Amatörlerimiz
uzun süre pandemiden dolayı
maç yapmadılar. Tabi bu
liglerin başlaması Türkiye
Futbol Federasyonunun
belirttiği ilk önce bal liginin
başlamasıyla oluyor. Bal
ligi tarihi 17-25 Ekim olarak
belirlendi. Devamında da
ligimizde amatörü başlatmayı
düşünüyoruz. Bununla
ilgili kulüp başkanlarımıza
çağrıda bulunacağız.
Amatörün başlaması Bal
liginin başlaması ile birlikte
başlayacak. Birinci amatör
küme 27 tane takımın katılımı
ile olacak. Bunların çağrısını
yaptıktan sonra futbol
federasyonu ve ASKF katkı
paylarını yatıran kulüplerimizin
sayısını alacağız. Aldıktan
sonra da üçerli grup halinde
maçları yaptırmayı ve ligimizi
başlatmayı düşünüyoruz” dedi.
Murat KARATEKİN

