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YOZGAT HAYIRDA
Yozgat TSO tarafından düzenlenen etkinlik hayırseverleri bir araya getirdi

YARISIYOR Vefaya teşekkür
Yozgat’ta görevde bulunduğu
süre içerisinde önemli yatırımların
temelini atan Abulkadir Yazıcı, hafta
sonu düzenlenen Saraykent Sultan
Hanı Termal tesisi açılışına katıldı.
Kendisini davet eden Yozgat Valisi
Ziya Polat ile Saraykent Kaymakamı
Ömer Tuğrul Kundakçı’ya teşekkür

ŞEHiTLERE DUA

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası SMA tip1 hastası
minik Yiğit Alp için yardım konseri düzenledi. Yozgat
Belediyesi Büyük Sinema’da düzenlenen Mümin
Sarıkaya konserinde Yozgatlı tek yürek oldu.
BÜTÜN BİLETLER SATILDI
Adeti bin TL’den 250 adet biletin
satıldığı konserin geliri Yiğit Alp’in
tedavisinde kullanılmak üzere Avşar
ailesine teslim edilecek.
Yozgat Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Sinan Çelik, 11
Temmuz Pazar günü düzenlenen
konsere gösterilen ilgiden
memnun olduklarını söyledi. Çelik,
Minik Yiğit Alp için Yozgatlıların
desteklerini beklediklerini dile
getirdi.

Beşinci yılı idrak edilen 15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Haftası programları kapsamında hain darbe
girişimde vatanını, milletini, bayrağını ve ülkesinin
diğer tüm değerlerini savunurken şehit olan
kahramanlarımız için Yozgat Bozok Üniversitesi
Erdoğan Akdağ Camiinde öğle namazı
öncesinde mevlit okutuldu. >>> 2. SAYFADA

İLGİ ÇOK GÜZELDİ
Ticaret Odası Başkanı Sinan Çelik,
konsere olan ilginin çok güzel olduğunu
söyledi. Çelik, “Bu yavrumuzun
kurtulması için herkesin az da olsa
desteğine ihtiyacımız var. Yapılacak
en ufak yardım Yiğit Alp’e can olacak.
Konserimize gösterilen ilgi çok güzeldi.
Bu anlamda desteklerini esirgemen
başta Yozgat Valimiz sayın Ziya Polat
olmak üzere, Belediye Başkanımız sayın
Celal Köse’ye, iş insanlarına, sivil toplum
kuruluşlarına, Yozgatlı hemşerilerime
teşekkür ediyorum” dedi. >> 3'TE

KIZILTAŞ'TAN

DESTEK

HANİFİ KIZILTAŞ

Yozgat Ticaret ve Sanayi
Odası tarafından düzenlenen
konserde 15 adet bilet
satın alan Kızıltaş, konsere
telefonla bağlanarak 22 bin
lira daha bağışladı.
Kızıltaş, Yiğit Alp için
toplamda 37 bin liralık
destekte bulundu. 3'TE

EFSANE BAŞKAN
GÜVEN TAZELEDi

30 BiLET

ERYILMAZ’DAN

Yozgat Belediyesi Büyük
Sinema Kültür Merkezi’nde
Mümin Sarıkaya’nın
türküleri ile katıldığı
yardım gecesi öncesi
satılan biletlerden
30 tanesini İş İnsanı
Hüseyin Eryılmaz
aldı. >> 3'TE

Köyleri Derekaplancı’ya olan
sevdaları ve yürek samimiyetinde
aşkla yaptıkları emsalsiz
hizmetleriyle hem köylerinin hem

HÜSEYİN ERYILMAZ

Yozgat'ta süt üretimini teşvik edecek ciddi
yatırım için geri sayım başladı..

3 BiN 203 BAŞVURU

Yozgat Et ve Süt Kurumu
personel alımı kurama çekimi
yapıldı. 40 kişilik kontenjana 3
bin 203 kişi başvuru yaptı. Yozgat

Et Süt Kurumu Kombinasında
gerçekleşen kura çekimi Çamlık
TV ekranlarında canlı yayınlandı.
>>> 3. SAYFADA

de Yozgatlıların adını dünyaya
duyuran Adnan Yılmaz ve ekibi,
geniş katılımlı bir genel kurulla
güven tazeledi. >>> 2'DE

BAŞKAN KÖSE
LERİ
TRİBÜN LİDER
İLE GÖRÜŞTÜ

40 KiŞiLiK KONTENJANA
SÜT BÖLÜMÜ
AÇILIYOR

eden Yazıcı, “ Yozgat Valisi
olduğum dönemde projelendirip
ihaleye çıktığımız termal tesisin
açılışına Sayın Yozgat Valimizin
ve Saraykent Kaymakamımızın
daveti üzerine katıldık. Vefaları için
minnettarım. 5 yıldır ilk defa bir
açılışa davet edildim" dedi. 3'TE

Yozgatspor 1959 FK’nın tribün
liderleri Belediye Başkanı Celal
Köse ile görüştüler. SPOR DA

YOZGAT’TA KURSUN

YENi ADRESi

Yozgat’ta Yeni Nesil Kurs Merkezi
açıldı. Kurs merkezleri ile ilgili
Çamlık Gazetesi’ne açıklama
yapan Yeni Nesil Kurs Merkezi
Kurucu Müdürü Burak Yıldırım,
“Bize destek olan herkese
teşekkür ediyoruz" dedi. 4'TE

GÜNCEL
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Mercimek Tepede Kazı Çalışmalarına Başlanılmalı

AHMET
SARGIN
Yozgat şehir merkezinde Eski Tunç
Çağı dönemine ait antik kent kalıntılarının
bulunduğu Mercimek
Tepe Höyüğü gün yüzüne çıkarılıp Yozgat
Turizmine kazandırılmalı.
Yozgat il merkezi açısından büyük

önem taşıyan, bugüne
kadar kazı çalışması
yapılmayan Mercimek
Tepe Höyüğünde kazı
çalışmalarının başlatılması Yozgat tarihi için
oldukça önemli.
Burası gün yüzüne
çıkartıldığında Yozgat
turizmine önemli katkı
sağlayacaktır.
Yozgat Kapadokya
Hattuşaş arasında bulunuyor.
Yerli ve yabancı
turistlere Kapadokya-Hattuşaş arasında
turlarla gezi düzenleniyor.
Bu bölgelere binlerce turist gelmesine
rağmen, Yozgat’a hiçbir katkıları olmuyor.

Yozgat’ın tarihi alanlarını ortaya çıkararak
turizme dönüştürüldüğü ve turizme kazanıldığı takdirde Yozgat
turizmi kendine düşen
payı alabilecektir.
Mercimek Tepe ne
yazık ki şehir merkezi
içerisinde sıkışıp kalmış durumda.
Bölgeye yapılan konutlarla tarihi mekan
abluka altına alınmış
gözüküyor.
Kültür ve Turizm
Bakanlığı’na müracaat
edilerek bölgede kazı
çalışmalarının başlatılması gerekir.
Mercimek Tepe
Höyüğü; Galatların
Başkenti olan Tavium

kalıntılarının bulunduğu Büyük Nefes köyü,
Hititler’in Başkenti
Hatusaş’ın yeraldığı
Çorum, Med’lerin Başkenti Kerkenez kalıntılarına rastlanılan Sorgun ilçesi Şahmuratlı
köyü yerleşkelerinin
ortasında yer alıyor.
Bu merkezler arasındaki Yozgat kent
merkezindeki Mercimek Tepe Höyüğündeki antik kent kalıntıları,
1974 yılında Doğu
Anadolu Bölgesini Batı
Bölgelerine bağlayan
E-88 Karayolunu genişletme çalışmaları
esnasında ortaya çıkarılmıştır.
Yozgat şehir mer-

kezinin doğusunda
yer alan Esentepe
bölgesindeki eski Sanayi Sitesi bitişiğinde
bulunan höyüğün yakınından geçen karayolu yapımında çalışan
greyderin kazı yaparken topraktan yapılmış
mutfak eşyalarının
çıkması sonucu ilk çalışma sondaj şeklinde
26 Haziran-1 Temmuz
1975 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
1976-1994 yıllarında ise dönemin Yozgat
Müze Müdürü Musa
Özcan başkanlığındaki bir ekip, Mercimek
Tepe Höyüğünde kurtarma kazısı gerçekleştirdi. Yapılan bu

çalışmalar sırasında
çok sayıda pişmiş topraktan yapılmış mutfak kapları, ağırlıklar,
ağırşaklar, dokuma
askıları, küp mezarlar,
iskeletler, ocaklar gibi
eserler çıkarılmıştı.
Bu kazılarda ortaya
çıkarılan toplam 524
eser Yozgat Müzesindeki ‘Mercimek Tepe’
salonunda sergilenmektedir.
Mercimek Tepe MÖ
3 bininci yıl Eski Tunç
Çağı sonunda yerleşim görmüş, 2 bininci
yılda Hitit zamanında
Hattusaş çevresinde
bir yerleşim yeri olarak kullanılan basit
korunma duvarlarıyla

çevrilmiş ve 2 bininci
yılda terk edilmiş bir
yerleşim yeri olduğu
belirlenmiştir.
Akademik bir çalışma yapılabilmesi için
Üniversitemizin Kültür
ve Turizm Bakanlığından talepte bulunması
daha yerinde bir talep
olacaktır. Mercimek
Tepenin bulunduğu
bölge geçtiğimiz yıllarda imara açıldı, çevresinde yüksek katlı binalar boy gösterir hale
geldi. Bu nedenle biran
önce kurtarma kazılarının yapılarak, antik
kenti gün yüzüne çıkarılmalı ve Mercimek
Tepe Yozgat turizmine
kazandırılmalıdır.

15 TEMMUZ ŞEHiTLERi ANILDI
Beşinci yılı idrak edilen 15 Temmuz Demokrasi
ve Milli Birlik Haftası programları kapsamında hain
darbe girişimde vatanını, milletini, bayrağını ve
ülkesinin diğer tüm değerlerini savunurken şehit
olan kahramanlarımız için Yozgat Bozok Üniversitesi
Erdoğan Akdağ Camiinde öğle namazı öncesinde
Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Öğr. Gör. Yasin Cenan,
Öğr. Gör. Talha Erdem, Öğr. Gör. Muhammed Ali
Erdal, Erdoğan Akdağ Camii İmam Hatibi İbrahim
Gökberk Güler, Bilal Şahin İlahiyat Camii İmam
Hatibi Fatih Duyar, ve Bilal Şahin Cami Müezzini
Rasul Tekin tarafından Mevlid-i Şerif okundu.
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet
Karadağ, Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk,
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın ve Prof.
Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur
Kölemen, fakülte dekanları, birim amirleri, akademik
ve idari personelinin katıldığı Mevlid-i şerifin
ardından, bu güzel vatan uğruna kanlarıyla tarih
yazan; bayrağımıza, bağımsızlığımıza, ezanımıza
sahip çıkmak için şehadete yürüyen 251 şehidimiz ve
hain darbe girişimlerinin bir daha yaşanmaması için
dualar edildi.

PROGRAMIN DEVAMI ŞÖYLE
13 Temmuz 2021- YOBU TV Canlı Yayını ile
düzenlenecek olan Çevrimiçi Panel 10:30. Panelin
moderatörlüğünü Yozgat Bozok Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taha
Niyazi Karaca yapacak. Konuşmacılar ise Jandarma
ve Sahil Güvenlik Akademisi Dekanı Prof. Dr. Ismail
Hakkı Demircioğlu "Ülkemizde Darbeler ve 15
Temmuz", Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar
"Medyada 15 Temmuz'.
Saat 14’te düzenlenecek olan Bozok FM Canlı
yayınına Yozgat Valisi Ziya Polat konuk olacak. Saat
14:45’te ise Bilal Şahin Batı Kampüsünde 15 Temmuz
Şehitleri hatıra ormanına ağaç dikilecek.
14 Temmuz programında saat 14:00’da Bozok
FM Canlı yayın konuğu Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse olacak. Yine 14 Temmuz’da : Erdoğan
Akdağ Kongre ve Kültür merkezinde yapılacak
olan programda 15 Temmuz şehitleri anılacak.
Etkinliklerin son günü olan 15 Temmuz’da ise 15
Temmuz şehitlerinin mezarları ve aileleri ziyaret
edilecek. Eda DEMİRİEL

EFSANE BAŞKAN
GÜVEN TAZELEDİ
Köyleri Derekaplancı’ya olan sevdaları
ve yürek samimiyetinde aşkla yaptıkları
emsalsiz hizmetleriyle hem köylerinin hem de
Yozgatlıların adını dünyaya duyuran Adnan
Yılmaz ve ekibi, geniş katılımlı bir genel
kurulla güven tazeledi.
Genel kurul sonrası açıklama yapan
Adnan Yılmaz, “Yine Başkentte dernekçilik
nasıl yapılırmış herkes bizden öğrenecek,
memleket ve insanlarının saygınlığı nasıl
yükseltilir, özümüz, geleneklerimiz,
kültürümüz ve değerlerimiz nasıl tanıtılır yine
herkese göstererek, öğreterek çalışacağız”
dedi.
Anadolu derneklerinden bir çok vakıf,
federasyon, platform ve konfederasyonlar,
Derekaplancı Köyü ve Dernek faaliyetlerini
örnek alıyor. Kültürel faaliyetlerini siyaset,
sanat, bürokrasi ve iş dünyasından çok
geniş katılımlarla çok büyük mekanlarda
gerçekleştiriyorlar. Pandemi öncesi yapmış
oldukları Arabaşı gecesinde Yozgat adına

şu ana kadar yapılan programlar içinde
katılım rekoru kıran Derekaplancılılar, yine
“Kendimize ait bu rekoru egale edeceğiz”
diyorlar.
YAPAMAYACAĞIM SÖZLERİ VERMEM
Başkan Adnan Yılmaz “Ben yapamayacağım
hiçbir sözü vermem, iş yapamayacak hiçbir
ekiple de yola çıkmam. Iş yapmadan ezikbüzük hiçbir makamda da asalak asalak
oturmam. Hiçbir hemşerimin umudunu kırıp
onlara zaman kaybettirmem, hemşerilerimin ve
memleketimin adını asla ve asla küçültmem.
Bakın size burada bir söz daha veriyorum,
bu dönemimde Derekaplancılılara Başkentte
kültürel dokusu yüksek muhteşem bir mekan
ve herkesin yararlanabileceği estetik bir tesis
kazandırmazsam bir daha sizin karşınıza
çıkmayacağım” dedi.
Bu arada Derekaplancılılar pandemi
şartlarında Ankara merkezinde ya da Yozgat’ta
muhteşem bir yaz şenliğinin hazırlığına da
başlama aşamasındalar. Haber Merkezi
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03:25 05:16 12:51 16:48 20:17 22:00

40 KiŞiLiK KONTENJANA

3 BiN 203 BAŞVURU
Yozgat Et ve Süt Kurumu personel alımı
kurama çekimi yapıldı. Yozgat Et Süt Kurumu
Kombinasında gerçekleşen kura çekimi
Çamlık TV ekranlarında canlı yayınlandı.
Noter huzurunda çekilen kurada, vatandaşlar
kombina bahçesinde çekilişi takip etti. Kura
çekilişinde görevli olarak Müdür Yardımcıları
Halil Sabah ve İsmail Dişli yer aldı.

Yozgat Et- Süt Kurumu, Yozgat Süt İşleme
Tesisine daimi işçi statüsünde alınacak 1
Soğutmacı, 2 Elektrikçi, 2 Makine Bakımcı,
20 Süthane/Mandıra İşçisi, 11 Süt ve Süt
Ürünleri İşlemecisi ve 3 Tır Şoförü olmak
üzere toplam 39 kişilik işçi alımı için ilana
çıktı. Yozgat’ta işe girebilmek için ilana 3 bin
203 kişi başvurdu. Haber Merkezi

SÜT BÖLÜMÜ
AÇILIYOR

YOZGAT HAYIRDA
Yozgat TSO tarafından düzenlenen etkinlik hayırseverleri bir araya getirdi

YARISIYOR

Yozgat Ticaret
ve Sanayi Odası
SMA tip1 hastası
minik Yiğit Alp
için yardım
konseri düzenledi.
Yozgat Belediyesi
Büyük Sinema’da
düzenlenen
Mümin Sarıkaya
konserinde
Yozgatlı tek yürek
oldu.
Adeti bin TL’den 250 adet biletin satıldığı konserin geliri Yiğit Alp’in
tedavisinde kullanılmak üzere Avşar ailesine teslim edilecek.
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, 11 Temmuz
Pazar günü düzenlenen konsere gösterilen ilgiden memnun olduklarını
söyledi. Minik Yiğit Alp için Yozgatlıların desteklerini beklediklerini
dile getiren
Ticaret Odası Başkanı Sinan Çelik, konsere olan ilginin çok güzel
olduğunu söyledi.
Çelik, “Bu yavrumuzun kurtulması için herkesin az da olsa
desteğine ihtiyacımız var. Yapılacak en ufak yardım Yiğit Alp’e can
olacak.
Konserimize gösterilen ilgi çok güzeldi. Bu anlamda
desteklerini esirgemen başta Yozgat Valimiz sayın
Ziya
Polat olmak üzere, Belediye Başkanımız sayın
Celal Köse’ye, iş insanlarına, sivil toplum
kuruluşlarına, Yozgatlı hemşerilerime teşekkür
ediyorum” şeklinde konuştu.
HER ZAMAN YANINDAYIZ
Yozgat Valisi ziya Polat da SMA Hastası
Yiğit Alp'in tedavisine destek olmak amacıyla
düzenlenen konsere katıldı. Vali Polat, Yiğitler
Şehri Yozgat'ın her zaman Yiğit Alp'in yanında
olduğunu söyleyerek, minik Yiğit Alp’e
Allah'tan acil şifalar diledi.
KIZILTAŞ'TAN DESTEK
Yozgat’ın yetiştirdiği başarılı iş
insanlarından Hanifi Kızıltaş, sağlığına
kavuşturmak için tüm Yozgat’ın seferber
olduğu Yiğit Alp’e sağladığı destekle
örnek oldu. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası
tarafından düzenlenen konserde 15 adet
bilet satın alan Kızıltaş, konsere telefonla
bağlanarak 22 bin lira daha bağışladı.
Kızıltaş, Yiğit Alp için toplamda 37 bin
liralık destekte bulundu. Yiğit Alp Avşar…
SMA Hastası ve iyileşmesi için 2 milyon
50 bin dolar paraya ihtiyaç var. Şuana
kadar bu paranın yüzde 75’lik kısmı temin

HANİFİ KIZILTAŞ

edildi. Bu süreçte Yozgatlı seferber oldu. O Yozgatlılardan bir tanesi
de Türkiye’de inşaat sektörünün önemli isimlerinden İş İnsanı Hanifi
Kızıltaş. Avşar ailesini bugüne kadar sahipsiz bırakmayan, yanların olan
Hanifi Kızıltaş, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen
‘Mümin Sarıkaya’ konseri için tanesi bin liradan 15 bilet aldı. Hanifi
Kızıltaş, örnek yardımı ile şifa bekleyen Yiğit Alp’e destek olurken
hemşerilerinin gönlünü bir kez daha kazanmış oldu.
TELEFONLA BAĞLANDI
Hayırsever İş İnsanı Hanifi Kızıltaş, Pazar akşamı saat 20.00'de
başlayan konsere telefonla bağlanarak Yiğit Alp için 22 bin lira daha
destekte bulundu. Geceye aldığı 15 bin liralık bilet ile damga vuran
Kızıltaş, 22 bin liralık destekle 37 bin lira ile Yiğit Alp'in şifa yolculuğuna
önemli bir katkı sağlamış oldu. Kızıltaş'ın geceye
telefonla
bağlanarak ikinci desteğini açıklaması
salonu
dolduranlar tarafından alkışlarla karşılandı.
30 BİLET ERYILMAZ’DAN
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası
tarafından SMA hastası Yiğit Alp Avşar
için düzenlenen konsere bir önemli
destek de İş İnsanı Hüseyin Eryılmaz’dan
geldi. Yozgat Belediyesi Büyük Sinema
Kültür Merkezi’nde Mümin Sarıkaya’nın
türküleri ile katıldığı yardım gecesi öncesi
satılan biletlerden 30 tanesini İş İnsanı
Hüseyin Eryılmaz aldı.
Yiğit Alp Avşar’ın şifa
yolculuğuna 30 bin liralık destekte
bulan Eryılmaz, buna benzer
yaptığı yardımlarla dikkat çeken
genç ve başarılı iş insanlarından.
250 biletin satışa sunulduğu
gecede sadece bilet
satışlarından 250 bin liralık bir
destek sağlandı. Hayırsever
İş İnsanı Hüseyin Eryılmaz’a
Yozgat kamuoyundan da
teşekkür geldi.
Eda DEMİREL

HÜSEYİN ERYILMAZ

Vefaya
teşekkür

Yozgat’ta görevde bulunduğu süre içerisinde
önemli yatırımların temelini atan Abulkadir
Yazıcı, hafta sonu düzenlenen Saraykent Sultan
Hanı Termal tesisi açılışına katıldı. Kendisini
davet eden Yozgat Valisi Ziya Polat ile Saraykent
Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı’ya teşekkür
eden Yazıcı, “ Yozgat Valisi olduğum dönemde
projelendirip ihaleye çıktığımız termal tesisin
açılışına Sayın Yozgat Valimizin ve Saraykent
Kaymakamımızın daveti üzerine katıldık. Vefaları
için minnettarım. 5 yıldır ilk defa bir açılışa
davet edildim. Yozgat’ta görev yaparken termal
turizm adına her biri birer ilk olan 4 önemli
eser bırakmak nasip oldu. Yozgat Yarı olimpik
yüzme havuzu, Yozgat Kadın termal aqua spor
kompleksi, Sarıkaya Roma Hamamının ortaya
çıkarılması ve istimlakler, Saraykent Sultanhanı
termal tesisleri, Yozgat Merkez, Cavlak, Sorgun,
Saraykent, Sarıkaya Sondaj çalışmaları. Allah
hayırlı etsin. İnşallah merkezdeki termal tesisleri
Devralan Yozgat Belediyemiz bir an önce
halkımızın hizmetine sunacaktır. Bu tesislerin
akılcı kullanılmasını Yozgat içinde yaşayan,
diğer illerde yaşayan, ayrıca yurtdışında yaşayan
Yozgatlı hemşerilerimizin İstifade etmesini
uzaktan takip edip mutlu olacağım inşallah.
Sayın bakanımız değerli milletvekillerimiz
sevgili vatandaşlarımız ve Bozok yaylasının
güzel insanlarıyla buluşma imkanı buldum.
Mevlam yüce milletimizin ve devletimizin birlik
dirlik ve düzenliğini muhafaza etsin inşallah.
Allaha emanet olun” ifadelerini kullandı.
Eda DEMİREL
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ESNAFLARDAN TEŞEKKÜR

YOZGAT’TA KURSUN

Akdağmadeni istiklal caddesi
esnaflarından Belediye Başkanı Uzm.
Dr. Nezih Yalçın’ a teşekkür ziyaretinde
bulundu. Büyük bir özveriyle çalışmasını
tamamlayan, ilçenin çehresini değiştiren
ve gelişen Akdağmadeni’nin yeni yüzü
olan İstiklal Caddesinde iş yerleri olan
esnaflar yapılan çalışmalar için teşekkür
ederken, bundan sonraki gerçekleştirilecek
projelerde Başkan Yalçın’a kolaylıklar
diledi.
Akdağmadeni için canla başla gece
demeden gündüz demeden çalışmalar
yürüttüklerini ifade eden Belediye
Başkan Uzm. Dr. Nezih Yalçın 2021 yılı
Akdağmadeni’nin yılı olacak. Şuanda
yapımı devam eden ihalesi tamamlanmış

birçok projemiz var. Sıfır Atık tesisinden
Güneş Enerji Santrali Projesine Atık Su
Arıtma Tesisinden yapımı tamamlanmak
üzere olan Kreş ve Gündüz Bakım Evi
projesine, planlamasını yaptığımız en
uygun zamanda yapımına başlayacağımız
Sakarya Caddesi Düzenleme projesi
ilçemizin değerine değer katacak birçok
eksikliği giderecek ve ilçemizi her
alanda marka haline getirecektir. İstiklal
Caddesi düzenleme projesi çalışmalarında
gösterdikleri anlayış ve bu ince düşünceleri
esnaflarımıza bir kez daha teşekkür
ediyorum. Akdağmadeni’ni el birliğiyle
daha güzel daha yaşanılabilir bir kent
yapma yolunda hep birlikte ilerleyeceğiz
inşallah’’ dedi. Haber Merkezi

YENi ADRESi
Yozgat’ta Yeni Nesil Kurs Merkezi açıldı.
Kurs merkezleri ile ilgili Çamlık Gazetesi’ne
açıklama yapan Yeni Nesil Kurs Merkezi
Kurucu Müdürü Burak Yıldırım, “Bize destek
olan herkese teşekkür ediyoruz. Biz güzel bir
yatırım yaptığımızı düşünüyoruz. Önce eğitim
üzerine, onun dışında da Yozgat’ımıza istihdam
sağladığımızı düşünüyoruz.
Allah nasip ederse 2021 -2022 eğitim
öğretim döneminde güzel sonuçları bir sonraki
sene alacağız. Yaklaşık 14 derslikli bir kurs
merkezi açtık. Sınıflarımızı 9 ve 16 kişilik
olmak üzere 2 gruba ayırdık. Öğrencilerimize
burada yakın ilgi, öğrenci koçluğu, takip,
pozitif disiplin ve güzel bir şekilde sınava
hazırlanmaları için elimizden geleni yapacağız.
Bu süreçte öğretmen arkadaşlarımız
kurumumuzda tam zamanlı olarak çalışacak.
Hemen hemen birçoğu yayınlara yazarlık
yapan öğretmenlerimiz. Yani soru çözülen
kitaplarda öğretmenlerimizin katkıları mutlaka
bulunuyor. Güzel bir kadro oluşturduğumuza
inanıyoruz. Yozgat’a Yozgatlıya hizmet
vereceğiz. Yozgat açıklanan verilerde

maalesef istenen düzeyde olamıyor. Yakın
şehirlerle arasında baya bir mesafe oluyor. Biz
de buna bir nebze de olsa katkı sağlamak için
kurs merkezimizde çalışmayı düşünüyoruz.
Öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle,
yöneticilerimizle, güzel bir sezon geçirip güzel
başarıları Yozgat’a Yozgatlılara armağan etmek
istiyoruz. Öğrencilerimiz haftanın 6 günü aktif
bir şekilde eğitim alacaklar.
Öğrencilerimizle daha yakından
ilgileneceğiz. Az öğrenci çok ilgi mantığı
ile çalışıyoruz. Kalabalık sınıflarda değil
öğrencilerle birebir ilgilenecek şekilde
bir kurum oluşturduk. Sınav formatları da
güncellendi. Yeni nesil bir kurs merkezi
oluşturduk. Ferah bir ortam açtık. Pandemi
nedeniyle tekli sıralar oluşturduk. Buradaki
gürültüden uzak bir yerdeyiz. Öğrencilerimizin
sağlıklı bir şekilde eğitim alması için elimizden
geleni yapacağız. Şu anda Yimpaş AVM arkası
TOKİ iş merkezindeyiz. Sosyal medyada
aktifiz. Bu şekilde ulaşabilirler. Merkezi bir
yerdeyiz. Eğitim için planlanmış güzel bir yer
oldu” ifadelerini kullandı. Eda DEMİREL

BAŞSAĞLIĞI

Yozgat’ın tanınan ve sevilen eşraflarından,
Merhum Tahir Erden’in eşi,
Sütaş Yozgat Bölge Bayi Distribütörü Kamuran Erden
ve Yaşar Erden’in 82 yaşındaki anneleri

Selvi Erden'in

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

Zafer ÖZIŞIK
GİMAT GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

YERKÖY'DE SU SEVINCI
Yerköy Belediye Başkan Yardımcısı Oktay
Yılmaz, derin kuyu su arama çalışmalarının
sonuç verdiğini söyledi. Belediye
ekiplerince su arama çalışmaların sonuç
verdiğini ifade eden Başkan Yardımcısı
Oktay Yılmaz, iki adet içme su kuyusunun
yakında ilçe halkının kullanacağını belirtti.
Oktay Yılmaz, konuyla alakalı şu
açıklamalarda bulundu:
“Yerköy Belediyesi ekiplerimizce
çalışmaları devam eden üç adet derin
kuyu suyu arama sondaj çalışmalarımız
kapsamın da açmış olduğumuz iki su
kuyusu, yüksek basınçlı olup saniyede 40

litre tatlı su akmaktadır. İki su kuyumuzdan
çıkan sular 2-3 gün içinde su şebeke hattına
bağlanacaktır. Yine aynı mevkiinde devam
ettiğimiz üçüncü su kuyumuzda çalışmalar
aralıksız devam etmektedir. İnşallah
üçüncü su kuyumuzda en kısa zamanda ilçe
halkımızın kullanımına kazandırılacaktır.”
dedi. İki adet su kuyusundan çıkan suların
tatlı su olduğunu ifaden eden Oktay Yılmaz,
laboratuvar analiz sonuçlarının önümüzdeki
günlerde alınmasıyla birlikte bağlantıları
yapılarak ilçemiz su şebeke sistemimize
dahil edileceğinin altını çizdi.
Haber Merkezi

ŞOFÖR
ALINACAK
Bozok Halk Otobüsleri
Kooparatifinde Şoför olarak
çalıştırılmak üzere
24 ve 50 arası yaş arası
E Sınıfı Ehliyeti-SRC psikoteknik
belgesi olan
İletişim ve diksiyonu yeterli seviye de
BAY ELAMAN ARANIYOR
Müracaat: 0354 212 34 35
Adres: Sivas caddesi Zeytinburnu
ucuzluk pazarı üstü.
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BURHANETTİN
KAPUSUZOĞLU
camlikgazetesi@gmail.com

Devlet-i Aliyye’nin
inhitat devirlerinde,
merkezî idarenin zayıflamaya başlaması ile
birlikte yeni bir sayfa
açılır. Devlet, içinde
bulunduğu şartların
tesiriyle istemeye istemeye taşrada bulunan
yerli güçlere bazı imtiyazlar tanımak mecburiyetinde kalır. XVIII.
asır, adına âyân denilen bu güç odaklarının
hâkimiyet için sürdürdükleri mücadelelerle
dolu dolu geçer.
Osmanlı Devleti’nde
taşranın ileri gelenleri
hakkında kullanılan
bir tabir olan âyân,
zamanla ve en çok
XVIII. asırdan itibaren Osmanlı ülkesinin
muhtelif yerlerinde,
çoğu eşraf ailelerinden
olmak üzere türeyen
bir sınıfa alem olmuştur. Âyânlar, bilhassa

XVIII. asır boyunca ve
XIX. asır başlarında
merkezî hükümetin
zayıflığından faydalanılarak kuvvetlenmişler,
içtimaî, iktisadî, idarî
ve askerî nüfuzlarını zirveye çıkararak
bulundukları bölgede
adeta hâkimiyet tesis
etmişlerdir. (Bkz. Mithat Sertoğlu, Osmanlı
Tarih Lügatı, İstanbul
1986, s. 25; Özcan
Mert, a.g.m., s. 217;
Mehmed Zeki Pakalın,
Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1993, III,
s. 120-123.)
Bu mevzuda Kutbu’l-Müverrihîn Prof.
Halil İnalcık’ın (d.
1916 v. 2016) hükmü herhâlde meseleyi
bütün cesametiyle izah
edecek kudrettedir:
“Anadolu ve Rumeli’nin birçok şehrinde
yeniçeri ve sipahi başbuğları, iltizam ve mukata’alar satın aldılar
veya zorbalıkla kudretli âyân durumuna
geldiler. 18. yüzyılda
bu gibi bölgelerde onların, yerel egemenliği
ellerinde tutan gerçek
hânedânlar kurduk-

larını biliyoruz. Hatta
bazıları halkı arkalarına alarak Bâb-ı Âlî’yi,
paşalık ve vezirlik ünvanları ile valilik vermeye dahi zorladılar.
Âyân, yalnız vergi toplama, yerel düzen ve
güvenliğin sağlanması
işlerinde değil, 17.
yüzyıldan başlayarak,
devlet adına bölgelerinde asker toplama
ve bu askere kumanda
etme yetkilerini de
aldılar. Böylece, onların bazen paşaların
kapı kuvvetlerinden
daha büyük kuvvetlere
sahip olduklarını, pâdişahın seferlerine bu
küçük ordular ile katıldıklarını görmekteyiz.
Bundan sonra bu güçlü
hânedân kurucuları
(Tepedelenli Ali Paşa,
Karaosman oğulları
gibi) yerel temsilcileri
ve küçük âyânı kendi
kontrolleri altına soktular. Devlete ait belli
başlı yetkilerin miras
yolu ile babadan oğula
geçmesini sağlayarak,
gerçek feodal beyler
durumuna geldiler.
Devlet ajanları, hatta valiler onlarsız ne
asker ne vergi topla-

yacak güce sahiplerdi.
18. yüzyılın ikinci yarısında hânedânların
ortaya çıkması, âyân
rejiminde son gelişme
dönemini imgeler ve
feodalleşme böylece
tam sonuna ulaşmış
sayılabilirdi. 1807’de
Rusçuk âyânı Alemdar Mustafa’nın İstanbul’da veziriâzam
sıfatı ile diktatörlüğü
döneminde, âyân ve
hânedânlar doğrudan
doğruya imparatorluğa egemen oldular.
Pâdişaha imzalattıkları
bir belge olan Sened-i
İttifak ile eyâletlerde egemenliklerine
hukukî bir temel sağlamaya kalkıştılar.”
(Halil İnalcık, Devlet-i
Aliyye, İstanbul 2009,
s. 337.)
Âyânların birçok
imtiyaz ve salâhiyetleri
zamanla devlet tarafından istenmeyerek
de olsa kabul edilmiş
olmakla birlikte, nihayet Sultan II. Mahmud
Han uzun süren çetin
bir mücadeleden sonra
bunların devlet içinde
devlet olmalarına son
vermiştir. İşte Çapanoğulları, âyânlık dev-

rindeki kargaşada elde
edilen imitiyazların
hayat verdiği bir hanedan olarak karşımıza
çıkmaktadır.
XVII. asrın sonlarına doğru Çapanoğulları’nın ataları Saray
Köyü civarındayken,
vakti gelince, yukarılarda, Yozgat’ta karar kılarlar. Yozgat’a
geldiklerinde nasipleri
açılıp yozlarına yoz katılır, ardından bölgenin
diğer âyân ailelerine
karşı bir şekilde üstünlük sağlarlar. Çapanoğulları, Bozok’ta
hüküm süren âyân
ailesi sıfatıyla, İstanbul
nezdinde bazen iyi,
bazen de çok kötü bir
itibara sahip olurlar.
Gerçi idare tarzlarında
tam bir cebr hâkimdir,
fakat aileden yetişen
beylerin Bozok’ta bir
şehir tesis edilmesine
dair gayretleri Bozok
tarihinde meydana
gelmiş en kayda değer
icraattır.
Hâl böyleyken, bu
meşhur ailenin geçmişinde gizli kalmış
taraflar bulunmaktadır. Âyânlık tarihinde
büyük şöhrete sahip

olmalarına rağmen,
Çapanoğulları’nın
mensup oldukları aşiret, geldikleri yer ve
atalarının kökenleri
üzerindeki sır perdesi
gibi, ailelenin adı olan
Çapan ya da Çapar
kelimelerinin üzerinde
de pek çok suâl barınmaktadır: Çapan ve
Çapar kelimelerinin
kaynağı nedir ve nereden türetilmiştir? Mensubiyetleri hangi tarihî
temele dayanmaktadır, kendilerini ifade
ederken kullanılan
Abdülcebbarzâde tavsifi ile Çapan ve Çapar
kelimeleri arasında ne
tür bir rabıta vardır?
Çapan bir aşiret adı
mıdır? Yoksa Çapar
Koca Ömer Ağa’nın yüzünün, geçirdiği çiçek
hastalığı dolayısıyla
çopur yani Çapar olmasının şöhreti ile mi
ahfadı aynı adla namlanmıştır?
Çapanoğulları tarihinin bilinmezlikler
dünyası içindeki bütün
bu meseleler, sağlam
bir bilgi silsilesinden
mahrum olarak sadece
ihtimâller çerçevesinde her zaman tasarruf

edilegelmiştir. Yine de
sahih bir hüküm beyanından mahrumiyet
dairesi içinde, belki şu
birkaç husus, üzerinde imâl-i fikr etmeye
yarayabilir: XVIII. asır
ortalarına ait vesikalarda ailenin soy adı
Çapar olarak geçmekte
olup, sonradan aynı
mânâyı ihsas ettirmek
üzere Çapan denilmiştir. Daha sonra Çapar,
Cebbar şeklini almıştır.
Fakat bu isimlerden
Çapan şekli tammüm
ederek aile Çapanoğulları diye şöhret
bulmuştur. (Ord. Prof.
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Çapanoğulları,
Belleten, C. 38, Sayı.
150, Ankara 1974, s.
215.) Mütebahhir âlim
Ord. Prof. İsmail Hakkı
Uzunçarşılı, mevzuya
dair ifşatta bulunur ve
meseleyi şöyle şerh
eder: “Çapar, eski
Türk ünvanlarından
olup yiğit mânâsına
geldiği gibi Uygur yazılarındaki İşbara, Şbara, Asbara şekillerinde
tesadüf edilen kelimeden gelme olduğu zan
olunmaktadır.
DEVAMI YARIN

MAHTUMKULU

FiRÂKÎ’Yi ANLATTI
Yozgat Şehir Hastanesi’nde

yeni bir birim

Yozgat Şehir Hastanesi’nde
Uyku Laboratuvarı açılıyor.
Yozgat Şehir Hastanesi
Başhekimi Mustafa Kozan,
Başhekim Yardımcısı İsmail
Şimşek ile birlikte faaliyete
geçirilmesi planlanan Uyku
Laboratuvarını yerinde
inceledi.
Yeni ünitenin hizmet
vermeye başlayacağını
dile getiren Kozan, “Uyku
halindeki bozukluklar,
aşırı uyuma ya da hiç
uyuyamama, uyku esnasında
ortaya çıkan ve uyanıklık
fonksiyonlarının bozulmasına
sebep olan rahatsızlıklar ile

uyku durumunu etkileyen
diğer hastalıklar uyku
tıbbının ana çalışma alanını
oluşturmaktadır. 80'i aşkın
farklı uyku ve uyanma
problemi mevcuttur. Bu
problemlerin hepsi insanın
yaşam kalitesini bozararak
olumsuz olarak etkilemekte
ve birçok sağlık problemine
zemin hazırlamaktadır. Yeni
ünitemizin hizmet vermeye
başlamasıyla birlikte uyku
bozukluklarının tedavisi
hastanemiz bünyesinde
yapılmaya çalışılacaktır”
şeklinde konuştu.
Eda DEMİREL

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Bölümü Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Şair Mahtumkulu
Firakiyi anlattı.
Böyükata, Bozok Üniversitesinde düzenlenen
sempozyumlu ilgili izlenimlerini yazdı.
Böyükata yazısı ise şöyle; "
Bazen bir salonda güzel bir programın olacağı
haberini alırsınız. Gitmek istersiniz ama bazı maniler çıkar
gidemezsiniz. Gidip o salonda, bir köşede, sanki orada
yokmuş gibi oturup olup bitenleri izlemek ve söylenenleri
dinlemek
İstersiniz... Birazcık içinize dalmak istersiniz.
Bu sefer öyle oldu.
Türkmenistanlı şair Mahtumkulu Firâkî’nin doğumunun
297’inci yıl dönümüne binaen gerçekleştirilen etkinlikler
kapsamından Yozgat Bozok Üniversitesi'nde düzenlenen
bir paneli izleme fırsatı buldum. Bir bakıma zihnimi
dinlendirdim.
Üniversite kampüsünde yer alan Erdoğan Akdağ Kongre
ve Kültür Merkezi’nin geniş ve muhteşem salonu programın
akışına odaklanmanıza da imkân sunacak ferahlıkta bir
mekandır.
Türkmenistan’ın Türkiye Büyükelçisi ve il protokolünün de
iştirak ettiği 24 Haziran 2021 günü gerçekleştirilen panelde
Türkmenistan Millî Marşı’nı sağ elimizi göğsümüze götürerek
okuyup dinledik. Gönül yumuşaklığıyla ve yiğit
hislerin yoğunluğuyla “Dünýä dursun, sen dur,
Türkmenistanym!” (Dünya yaşasın sende yaşa
Türkmenistanım!) dedik…
Daha önceki yıllarda yaptığı ziyaretlerinde de bir araya
geldiğimiz Türkmenistan’ın Türkiye Büyükelçisi İşankuli
Amanlıyev, bilgi dolu bir konuşma yaptı ve ünlü şair
Mahtumkulu Firâkî'yi katılımcılara tanıttı.
Yozgat Valisi Ziya Polat’ın tanıtımın topluma
yaygınlaştırılmasına dönük yaptığı değerlendirmesini
dinlerken, halkımızın kadim medeniyet köklerini
tanımasına vesile olacak isimleri doğru
kaynaklardan bilmesi gerektiğini düşündüm.
Daha erken yaşlarda, gençlerin ve
öğrencilerin haberdar olması gereken pek
çok konunun olduğunu zihnimde dolandırdım.
Pandemi sebebiyle o gün o salonda hiç olmazsa
ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören
öğrencilerin olması yerinde olurdu. Bu temin
edilebilirdi.
İmkân da vardı. İlginçtir, o sabah bir okulda
öğrencilerle buluşup bilim söyleşileri de yapmıştım.
O çocuklar için böyle değişik ve nitelikli bir etkinliğe
tanık olmak ne kadar da yerinde olurdu.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse,
konuşmasında “Turan Ülküsü”
vurgusuna da yer verdi.
Türkistan coğrafyasının
medeniyet ikliminin “ruh kökleri”
bu günün insanlığına da ışık
olacak, evrensel değerlerin içine
katılacak pek çok zenginlik
unsurunu mutlaka taşıyordur.

Bunu geleceğe taşımanın yollarından birisi de bu ülküdür.
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet
Karadağ’ın, Üniversite’nin uluslararasılaşma yolunda ne
durumda olduğuna dair bilgiler verdiği konuşması, o güne
kadar bireysel olarak ve özveriyle bu bağlamda yaptığım
çalışmaları hatırıma getirip sıraladı.
Erasmus programlarını ilk başlatan, ilk uluslararası
düzeyde öğrenci hareketliliklerini başlatan, uluslararası
işbirliği ile yürütülen projelerde üniversitenin yer almasını
sağlayan birisi olarak konunun ne denli önemli olduğunu
çok iyi bilirim.
Üniversitenin Ulusulararası Ofis Başkanlığı görevini
yürüttüğüm zamanlarda gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan
birisi olan, “Uluslararası Konuk Öğrenci Etkinlikleri”
kapsamında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak
Üniversitesi
Türkoloji Bölümü öğrencilerini misafir ettiğimiz 2010
yılı yazına kadar hayalen gidip geldim. Bu tür etkinliklere
öğrencilerin aktif katılımları mutlaka sağlanmalı diye
düşünüyorum. Türkmenistan ile mevcut bağları daha
güçlü hale getirmek için çok daha farklı argümanlar da
geliştirilebilir. Mahtumkulu Firâkî'yi bu bakımdan çok
önemli bir ortak hazinemiz olarak görmeliyiz.Bağımsız
Türkmenistan’ın köklü varoluşunun nişânesi olan bu hazineler
öyle ışıldatılmalı ki bütün dünya tanısın, bilsin, öğrenmeye
ihtiyaç hissetsin. Mahtumkulu Firâkî’nin millî birlik ve
bütünlüğümüzün sembolü olarak yazdığı
eserleri, daha yaygın biçimde ortaya konmalıdır.
Onun eserlerinde, edebiyata ve içinde bulunduğu
toplumun sosyal ve politik yaşayışına dönük bakışını ortaya
koyması yanı sıra, zamanının ötesine de ışık tutabilecek
düşünceleri olduğu muhakkaktır. İlgiyle ve bir iç huzur ile
dinlediğim “Doğumunun 297. Yılında Mahtumkulu
Firâkî” konulu program çerçevesinde,
Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi öğretim elemanlarından Dr.
Öğr. Üyesi Mehmet Emin Gönen’in
moderatörlüğünde yürütülen panel
süresince, Ankara Üniversitesi Dil
ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Berdi Sarıyev ve Ankara
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim
Üyesi Dr. Emrah Yılmaz akademik
değerlendirmelerini paylaştılar.
Firâkî’nin sanat, şiir, felsefe alanları ile
mücadelesine ilişkin bilgiler verildikçe,
“daha çok tanımalıyız” diyordum. Onu
anarken, bilinenlerin ötesinde ona dair
ve işlenmeye değer daha neler vardır
diye düşünüp durdum. Bugüne
ve yarına taşınmaya
değer her ne varsa
ortaya çıkartılmalıdır.
Mahtumkulu Firâkî’den
her ne reçete varsa
mirasçısı olan günümüz
insanlığına verilmelidir."
Haber Merkezi
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HALI SAHASI OLMAYAN
MAHALLE KALMAYACAK
Yozgat’ta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı’nın katkılarıyla Yozgat Belediyesince

“15 mahalleye 15 halı saha projesi” kapsamında 10 halı saha tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu.
Yozgat’ta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile
Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı tarafından
10 mahalleye 10 halı saha projesine Yozgat
Belediyesi de 5 mahalleye 5 halı saha ekleyerek
destek verdi. Çalışmalara biran önce başlayan
Yozgat Belediyesi, 10 halı sahayı
tamamlayarak vatandaşların hizmetine açtı. En
kısa sürede tamamlanacak 5 halı saha ile 27
mahallesi bulunan kentte halı saha olmayan
mahalle kalmayacak. Halı saha hayalleri
gerçeğe dönüşen çocuklar ise tamamlanan
modern halı sahalarda futbol oynamanın
heyecanını yaşıyor.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse,
“Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Toto
Teşkilatı Başkanlığımız bize destek oldu. 10
ayrı mahallemize 10 ayrı halı saha projesi ile
yola çıktık. Ama biz bu sayıyı 15’e çıkardık. Şu
anda 10 tane halı sahamızı teslim aldık ve onlar
faaliyete geçti. 5 halı sahamızı da ihale ettik
onların bitmesini bekliyoruz.
Bu halı sahaları yaptık. Halı sahalarda
oynayan çocuklarımız şen şakrak hepsi
memnunlar. Biz onlara şimdi bir turnuva
hazırladık. O turnuva ile birlikle tüm
mahallerimizde ekiplerimizi kurduk. 7 ila 15

yaş aralığındaki tüm çocuklarımızı bünyemize
kattık. Hem onları orada geleceğe hazırlıyoruz
hem de orda yetişen ve istikbal vaat eden
çocuklarımızı bünyemize katarak yolumuza

devam ediyoruz. Böylelikle sokaklarımızdaki
o kötü görüntüler ortadan kalkmış oluyor ve
fiziki mekanı çok güzel yerlerde onların futbol
oynamalarına vesile oluyoruz” dedi.
Proje kapsamında halı sahası olmayan
mahallenin kalmayacağını belirten Köse, “Bizim
27 tane mahallemiz var. Daha öce yapılmış halı
sahalar vardı.15 tane de yapınca tamamlamış
oluyoruz ve şuan da halı sahası olmayan
mahallemiz kalmadı. Oda bize nasip oldu”
şeklinde konuştu.
Mutafoğlu Mahallesinde yapılan halı sahada
futbol oynayan çocuklardan Emre Yıldız, “Bizim
halı sahamız yoktu. Toz toprak arazilerde
oynuyorduk. Gençlik ve Spor Bakanlığı
ile Belediye Başkanlığımıza çok teşekkür
ediyorum. Artık bizim de bir halı sahamız
oldu ve biz de modern halı sahalarda futbol
oynayabileceğiz. Belediyemize çok teşekkür
ediyoruz” diye konuştu.
Okan Tekgül ise “Halı sahamız yapıldı ve
çok iyi oldu. Önceden böyle bir sahamız yoktu.
Belediye Başkanlığımıza ve Gençlik ve Spor
Bakanlığına teşekkür ederiz. Artık toz, toprak
üzerinden değil modern halı sahalarda top
oynayacağız” ifadelerine yer verdi. İHA

SATILIK İŞ YERİ

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

Okçular hedefi
12'den vurmak
için yarıştı
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk
Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet
programında yer alan Açık Hava Türkiye
Şampiyonası sıralama atışlarının bölge
yarışması Samsun'da gerçekleştirildi.
Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde
gerçekleşen çık Hava Türkiye Şampiyonası
sıralama atışlarının bölge yarışmasında
Samsun'dan sporcuların yanı sıra Tokat,
Ordu, Sivas, Çorum, Trabzon, Yozgat, Artvin,
Sinop, Giresun, Amasya ve Rize'de sporcular
ter döktü. Gelenek kıyafetlerini giyen
yarışmacılar en iyi olmak için yarıştı.
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk
Federasyonu tarafından gerçekleştirilen
bölge yarışmasına, 12 ilden 18 kulüp, tüm
kategorilerden ise 173 sporcu katılım sağladı.
Tüm bölgelerde ki sonuçların ardından
Türkiye finali için sporcular yarışacak.
Yarışmanın ardından sporculara hitap eden
Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail
Hakkı Kasapoğlu, "Spor Kenti Samsun’a
hepiniz hoş geldiniz. Bu spor öncelikle
kültürel bir mirastır. Sadece bir spor değil,
bizim geleneklerimizi, örf ve adetlerimizi
yaşatmak, köklü kültürümüzle ilgili gençleri
daha bilinçli hale getirmek için bir araçtır.
Bu anlamda, Samsun’da sizleri ağırlamaktan
mutluluk duydum. Tüm sporcu, idareci,
antrenör, hakem ve federasyon yetkililerimizi
tebrik ediyorum" dedi.
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu
Federasyonu Genel Sekreteri Gökhan
Güzel tarafından, Samsun Gençlik ve Spor İl
Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu’na teşekkür
plaketi takdim edildi. Program toplu fotoğraf
çekinerek son buldu. İHA

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen- Edebiyat
Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğrenci Kimlik
Belgemi Kaybettim. Hükümsüzdür.
Gizem Ünverdi
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BIÇAKÇILARDA KURBAN YOĞUNLUĞU
Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Kurban
Bayramının yaklaşmasıyla birlikte
bıçakçılarda yoğunluk artmaya başladı.
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla
birlikte bıçak bileme çarkları da dönmeye
başladı.
Yerköy’de dede mesleğini devam ettiren
ve 46 yıldır bıçakçılık yapan Şükrü Yozgat,
kurban bereketinin işlerine de yansıdığını
söyledi.
Çocukluğundan beri bıçakçılık yapan
Yozgat, işlerinin Kurban Bayramı ile birlikte
arttığını ve vatandaşların bıçaklarını biletme
telaşına düştüklerini dile getirdi.
Kurban Bayramının yaklaşmasıyla
birlikte bıçakçılara olan ilgi büyük oranda
arttı. Bunun yanında bıçak satışlarımızda
çok arttı. Vatandaşları Çin malı bıçak
almamaları konusunda sürekli uyarıyoruz.
Fiyatlarının ucuz olmasından dolayı tercih
edilen bu bıçaklar, çok kolay kırılır. Bu
da kurban kesiminde tehlikeye neden
olabiliyor. Kurban bıçakları özenle
seçilmeli” dedi. İHA

JANDARMA iKi YIL ÖNCEKi

HIRSIZLIK OLAYINI AYDINLATTI
Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) iki
yıl önce Yozgat’ta yaşanan hırsızlık suçunu
aydınlattı. Jasat, 25 Eylül 2019 tarihinde
Sorgun İlçesine bağlı Yeniyer Beldesi Karakız
Mahallesinde bir bakkaldan 17 karton sigara,
bir adet kamera kayıt cihazı ile 200 lira çalan
bir şahıs iki yıl sonra yakalandı. Yozgat İl
Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada,
“25 Eylül 2019 günü saat 03.30 sıralarında
Yozgat ili Sorgun ilçesi Yeniyer Beldesi Karakız
Mahallesinde bir bakkaldan (17) karton
sigara (1) adet kamera kayıt cihazı ile 200 TL.
çalınması ile aynı gün saat 05.00 sıralarında
Karakız mahallesinde faili meçhul motosiklet
hırsızlık olayı meydana gelmiştir. 12 Mayıs

2019 günü gece saatlerinde Kadışehri ilçesi
Halıköy Köyünde Türk Telekom’a ait (350)
metre telefon kablosu çalınması faili meçhul
olayı meydana gelmiştir. Meydana gelen faili
meçhul olaylar hakkında Sorgun Cumhuriyet
Başsavcılığı koordinesinde Yozgat İl Jandarma
Komutanlığı JASAT tarafından yapılan araştırma
ve incelemeler neticesinde hırsızlık olaylarını
gerçekleştirdikleri tespit edilen (N.G.),(M.İ.),
(B.M.K.),(F.Y.), (K.A.), (İ.T.) isimli (6) şüpheli
şahıs Tokat ilinde yapılan operasyon
neticesinde yakalanarak Adli Makamlara sevk
edilmiştir. Yakalanan şüpheli şahıslar suçlarını
itiraf etmiş olup bölgemizde meydana gelen 3
faili meçhul olay aydınlatılmıştır” denildi.
Murat KARATEKİN

Doğa’da yaralı bulundu

EBABiL KUŞLARINA
JANDARMA ŞEFKATi
Yozgat’ta bir vatandaşın bulduğu ebabil kuşu
ve yavrusu Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre,
Doğa ve Hayvan Koruma Timine teslim edildi.
Bir vatandaş tarafından ormanlık alanda yaralı
olarak bulunan ebabil kuşu ve yavrusu Çevre,
Doğa ve Hayvan Koruma Timine teslim edildi.
İlk tedavisi Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi
tarafından yapılan ebabil kuşu ve yavrusu Yozgat
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne
teslim edildi. Ebabil kuşu ve yavrusu tedavi
sürece tamamlandıktan sonra tekrardan doğaya
bırakılacak. Murat KARATEKİN

2021 YILI OKSİJEN TÜPÜ ALIMI
YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
2021 YILI OKSİJEN TÜPÜ ALIMI alımı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2021/379296
1-İdarenin
a) Adresi: Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan
Cad.No42/A Merkez/YOZGAT 66200
YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası: 35421750702176633 - 3542176671
c) Elektronik Posta Adresi: yozgat.ihale@
saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 2 Kısım Oksijen
Tüpü Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri: 1-Yozgat Şehir Hastanesi,
2- Akdağmadeni D.H, 3-Çayıralan D.H.,
4- Saraykent Şehit Beytullah Yeşilay DH.,
5-Sarıkaya Devlet Hastanesi, 6-Sorgun
Devlet Hastanesi, 7-Yerköy Devlet Hastanesi,
8-Çekerek D.H., 9-Şefaatli Şehit Osman
BELKAYA DH. 10-İl Sağlık Müdürlüğü (
Yenifakılı Dh. Aydıncık Dh. Çandır Dh.
Kadışehri Dh. ve 112 İstasyonları)
c) Teslim tarihi: Sözleşme imzalandığı
tarihten itibaren işe başlanır ve İşin süresi
sözleşme tarihinden itibaren 30 takvim
günüdür. Bu tarihler arasında malzemeler
İlgili sağlık tesislerinin ihtiyacına binaen tek
seferde alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü
Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad. No: 42/A
Merkez / YOZGAT / 3. Kat Eğitim Salonu
b) Tarihi ve saati: 06.08.2021 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen
belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen
belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin
yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat
gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya
faaliyet belgesi veya belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda
Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği,
Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi
Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında
ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış,
Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış
Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında
sunmalıdırlar.
İstekliler teklif ettikleri malzemelerin
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün 2018/26 sayılı genelgesince
TİTUBB de kayıtlı olması şarttır. Ayrıca aynı
genelgeye istinaden isteklilerin T.C. İlaç
ve Tıbbi Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB)
kayıtlı olması ihale sürecinde aranacaktır.
Ürünün T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi
Bankası TİTUBB' kayıtlı olmadığı veya Sağlık
Bakanlığı tarafından onaylı olmadığının
tespit edilmesi halinde ilgili kaleme ait teklif
değerlendirme dışı bırakılacaktır. (Kapsam
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

Dışı olan ürünler hariç)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu
gösteren imza beyannamesi veya imza
sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter
tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari
Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde
Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki
Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge
ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede
belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede
belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir
kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin
belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe
ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin
belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe
ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece
fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler
katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli
istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on
beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde
görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Tekke Mah.
Şehit Kınalı Hasan Cad. No: 42/A Merkez
/ YOZGAT / Merkezi Satın Alma ve İhale
Uygulama Birimi adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalemkalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı
ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden
az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale
tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim
günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif
verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme
yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin
ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde
bırakılacaktır.
ILN01414701
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Tribün liderleri Belediye Başkanı Celal Köse ile görüştü

"GEREKLi GiRiSiMLERi

BASLATACAGIZ"
Yozgatspor 1959 FK’nın tribün liderleri Belediye Başkanı Celal Köse ile görüştüler. Liderler,

takımın geleceği ile ilgili duydukları kaygıları Belediye Başkanı Celal Köse’ye ilettiler.
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Yozgatspor 1959 FK tribün liderleri
ile Belediye Başkanı Celal Köse, Tuncay
çay ocağında bir araya geldi.
Tribün liderleri burada Belediye
Başkanı Celal Köse’ye takımın geleceği
ile ilgili endişe ve taleplerini ilettiler.
Tribün liderleri Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse’nin, Yozgat Belediyesi,
Yozgat Valiliği, Sivil Toplum Kuruluşları
ile birlikte Yozgatspor 1959 FK’nın
alınması için gerekli girişimleri
başlatacaklarını ifade ettiğini belirttiler.
Tribün liderleri ortak yaptıkları
açıklamada şu ifadelere yer verdiler;
“ Bu noktada Yozgatspor yönetimine
yapmış oldukları açıklamayı
hatırlatıyoruz. Yozgatspor yönetimi şayet

YOZGATLI SPORCU

BRONZ MADALYA ALDI
Türkiye Wushu Kung Fu Fedarasyonu
tarafından düzenlenen Türkiye Gençler ve
Büykler Wushu Şampiyonası tamamlandı.
4 gün süren Şampiyona da Yozgat’ı,
Akdağmadeni Belediyesi sporcuları
temsil etti. Pandemi önlemlerinin alındığı
salonda mindere çıkan erkek ve kadın
sporcular wushu taolu, sanda, light sanda
ve tui shou alanlarında mücadele verdi.
Toplanda Bin 734 sporcunun katıldığı
Türkiye Gençler Wushu Şampiyonasında
Yozgatlı sporcu bronz madalya kazandı.
Akdağmadeni Belediyesi Spor Kulübü
sporcusu Mikail Uzel, Türkiye Gençler
Wushu Şampiyonasında 70 kilo da Türkiye
üçüncüsü oldu.
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih

Yalçın, bronz madalya kazanan Mikail Uzel
ile antrenörler Tayfun Öztürk ve Taner
Öztürk’ü tebrik etti.
Yalçın, “Toplamda 1734 sporcunun
katılımıyla gerçekleşen Türkiye Gençler
Wushu Şampiyonasında 70 kg erkekler
kategorisinde Türkiye 3'sü olarak Yozgat'ı
en iyi şekilde temsil eden Akdağmadeni
Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu Mikail
Uzel madalyasını almıştır. Başarılı
sporcumuz Mikail Uzel, Antrenörlerimiz
Tayfun Öztürk ve Taner Öztürk
hocalarımız ile turnuvada mücadele eden
Akdağmadeni Belediyesi Sporcularını
tebrik eder, başarılarının katlanarak
devam etmesini dilerim” dedi.
Murat KARATEKİN

Yozgat valiliği ve Yozgat belediyesinden
böyle bir talep gelirse takımı
devredebileceklerini açıklamışlardı.
Yozgatspor Yönetiminin samimiyetini
bekleyip göreceğiz işi yokuşa mı
sürecekler yoksa sözlerinde duracaklar
mı?
Konunun takipçisi olup bu takımın
yok olmaması adına gerekli girişimlerde
bulunmaya devam edeceğiz. Sayın
Valimizin, Belediye Başkanımızın
konu ile yakından ilgileneceklerinden
şüphemiz yok.
Geri sayım başladı bu takım tekrar
küllerinden doğacak. Güzel günlerin
meşalesini yine yeniden yakacağız”
Murat KARATEKİN

twitter.com/CamlikGazetesi

