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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına Yozgat’tan yanıt

DÖVİZİNİ BOZDURUP
YOZGAT'A YATIRIM YAPTI
YOZGAT'I ÜZEN ÖLÜM

Yozgat’ın renkli simalarından olan
ve bir süredir bakım ve rehabilitasyon
merkezinde kalan Yaşar Ünaloğlu vefat
etti. Ünaloğlu’nun vefatı tüm Yozgatlılar’ı
derinden üzdü.
Şoför Nuri Ünaloğlu’nun oğlu olan
Yaşar Ünaloğlu, kısa bir süre önce bakım
ve rehabilitasyon merkezinde koruma
altına alınmış, burada tedavi ve bakımları
yapılıyordu. >>> 2. SAYFADA

Yurt Dışında yaşayan Yozgatlı İş İnsanı Sevgi Gülen,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘yatırımların Türk
Lirası üzerinden yapılmasını ve yastık altındaki altınların
ekonomiye kazandırılması’ çağrısına yanıtsız kalmadı.

YANITSIZ KALMADI

YATIRIM YAPTI

ASKON toplantısında iş
insanlarına ve vatandaşlara
seslenen Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan , “Tasarruflarınızı
kendi paramızda tutmanızı
tüm işlerinizi kendi paramızla
yürütmenizi istiyorum ve tavsiye
ediyorum. Biz kendi paramızı ölçü
almadığımız sürece her zaman
batmaya mahkumuz” demişti.
Erdoğan’ın bu çağrısı yanıtsız
kalmadı.
Yurt Dışında yaşayan Yozgatlı İş
İnsanı Sevgi Gülen, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın
‘yatırımların Türk Lirası üzerinden
yapılmasını ve yastık altındaki
altınların ekonomiye kazandırılması’
çağrısına yanıtsız kalmadı.

Avusturya'da yaşayan Sevgi
Gülen, Dövizini bozdurarak
memleketi Yozgat'a yatırım yaptı.
Gülen, Türk ekonomisinin
güçlenmesi için dövizini bozdurarak
memleketine yatırım yaptığını
söyledi. Gülen, “Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘yatırımların
Türk Lirası üzerinden yapılmasını ve
yastık altındaki altınların ekonomiye
kazandırılması’ çağrısı yaptıktan
sonra. Ülkemi seven bir insan olarak
dövizimi bozdurmak kararı aldım.
Memleketim olan Yozgat’a yatırım
yaptım. Doğru yatırımı yapma
noktasına bana yardımcı olan Sevgi
Emlak sahipleri Hacı Kartal ve İhsan
Arslan’a teşekkür ediyorum” dedi.
>>> 3. SAYFADA

BAŞKANLAR
TOPLANDI

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın

HEM ÜRETİCİ
HEM DE TÜKETİCİ ZORDA

“ONLAR BiZE EMANET” İSTİŞAREDE

Belediye Başkanları bir araya geldi

Akdağmadeni
Belediye Başkanı
Nezih Yalçın,
“Siz yerdekilere
merhamet edin ki
göktekiler (Allah ve
melekler) de size
merhamet etsin. " Hz.
Muhammed(S.A.V)”
hadisi ile sokak
hayvanlarına sahip
çıkacaklarını dile
getirdi. 6'DA

BULUNDULAR
Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat
Karaca, Yenipazar Belediye Başkanı
Menderes Baran’ı makamında
ziyaret etti. Belediye faaliyetleri
konusunda istişarelerde bulunan
başkanların buluşması samimi bir
ortamda gerçekleşti. >> 3'TE

Türkiye Ziraat Odaları
Birliği Yozgat İl
Koordinasyon Kurulu
Toplantısı, Türkiye
Ziraat Odaları
Birliği Yönetim
Kurulu Üyesi ve
Akdağmadeni Ziraat
Odası Başkanı Eyyup
Elmalı başkanlığında
gerçekleştirildi.

ECZANELER DE
KOSGEB YOZGAT IL MÜDÜRÜ MUSTAFA IŞIK

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yozgat İl
Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Türkiye
Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu
Üyesi ve Akdağmadeni Ziraat Odası
Başkanı Eyyup Elmalı başkanlığında
gerçekleştirildi. >>> 3'TE

FAYDALANABiLECEK
KOSGEB İl Müdürü Mustafa Işık,
KOSGEB İdaresi Başkanlığı tarafından
Pandemiden etkilenen Mikro ve Küçük
Ölçekli İşletmelere yönelik istihdam
odaklı başlatılan MKİ Hızlı Destek
Programından Eczaneler de
faydalanabileceklerini söyledi.
Işık yaptığı açıklamada, “Genç
İstihdamına yönelik olan bu
programda mevcut istihdamın
korunarak ilave alınacak yeni
personel için kişi başına 100
bin liralık Geri Ödemeli destek
verilecektir. >>> 2. SAYFADA

PROGRAMLAR YOZGAT

DIŞINA TAŞTI
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın
başlattığı ve gönüllü olarak yürüttüğü
çalışmalar, Yozgat dışından yoğun ilgi
görüyor. >>> 6. SAYFADA

www.yozgatcamlik.com

iSTANBUL'U SALLADILAR
İstanbul Akdağmadenililer
Derneği tarafından organize edilen
‘Birlik-Beraberlik ve Dayanışma’

Büyük Ankete Siz de Katılın!

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYIP ERDOĞAN TARAFINDAN AÇIKLANAN YENI EKONOMI
PAKETININ ÜLKEMIZ EKONOMISINE KATKISI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

programı, Yozgatlıların yoğun ilgisi
ile gerçekleştirildi.
>>> 4. SAYFADA

GÜNCEL
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Sulu Tarımı Desteklemek İçin Önemli Bir Proje Hayırlı Olsun!

AHMET
SARGIN
Bir tarım şehri olan
Yozgat’ta sulu tarımın
öneminden defalarca
bahsettik.
Yerköy, Sekili, Boğazlıyan, Sarıkaya,
Aydıncık ve Saraykent
ovaları mutlaka sulu
tarıma geçmeli dedik.
Yozgat ekonomisi
için sulu tarımın elzem ve şart olduğu-

nu yazdık. İşte güzel
bir örnek devletimize
teşekkür ederiz.
Devlet Su İşleri
(DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yozgat
Boğazlıyan ilçesinde
yenileme çalışması
süren Uzunlu Barajı
tamamlandığında modern borulu şebeke
sistemi ile 80 bin dekar araziyi sulayacak
denildi.
Projenin 2021 yılı
çalışma sezonunda 67
metre HDPE boru ve
15 bin 700 metre CTP
boru imalatının yapıldığını aktaran Yıldız,
şunları kaydetti:
"Proje kapsamında
yaklaşık 300 sanat
yapısının betonarme
imalatları tamam-

lanmış ve inşaat
çalışmaları devam
etmektedir. Projenin
tamamlanması neticesinde 2022 birim
fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 106
milyon 986 bin lira
katkı sağlanması hedeflenmektedir.
Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme Projesi'nin tamamlanmasıyla 80 bin dekar arazi
modern borulu şebeke
sistemi ile sulanacaktır."
“Ayrıca yaklaşık
300 adet sanat yapısının da betonarme
imalatları tamamlanmış olup, çalışmalarımız aralıksız devam
etmektedir” dedi.
Projenin tamam-

lanması neticesinde
2022 birim fiyatları ile
ülke ekonomisine yıllık
106 Milyon 986 Bin TL
katkı sağlanmasının
hedeflendiğini vurgulayan Yıldız:
“Uzunlu Barajı
Sulaması Yenileme
Projesi’nin tamamlanmasıyla 80 bin dekar
arazi modern borulu
şebeke sistemi ile sulanacaktır”
Devlet Su İşleri
Genel Müdürü Kaya
Yıldız, DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil
eden suyun, hayati
öneminin yanında tüm
üretim süreçlerinin
ana girdilerinden birini
oluşturduğunu ifade
etti.
Yıldız: “Ulaştığı her

alanda adeta zincirleme bir reaksiyona
sebep olan su hem
sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetikliyor.
Suyun tarım ve
sanayide meydana
getirdiği güçlü etki,
geniş iş sahalarının
doğmasına da vesile
olacaktır”
Devlet Su İşlerinin
dev barajlar inşa ettiğini anlatan Yıldız, “
Tarım, enerji, hizmet
ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Tarım
ve Orman Bakanlığı,
Devlet Su İşleri (DSİ)
Genel Müdürlüğü; inşa
ettiği dev barajlarda
depoladığı suyu
başta içme, kullanma

ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler
olmak üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama,
atık su arıtımı, taşkın
kontrolü gibi çok geniş
bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletimizin hizmetine sunuyor” dedi.
Dünyada ilk kez
uygulanan projelerin
hayata geçirildiğini
kaydeden Yıldız: “Ülkemizde 1954 yılından
bu yana toprak ve su
kaynaklarını geliştirmekle mesul olan DSİ,
aralarında dünyada ilk
kez uygulanan projelerin, en yüksek ve
büyük barajların, en
uzun sulama kanallarının ve içme suyu

maksatlı tünellerin bulunduğu sayısız tesisi
tamamlayarak milletimizin istifadesine
sunmuş ve sunmaya
da devam etmektedir”
diyor.
Kış döneminde
akan sularımızın bir
damlası bile boşa gitmemeli baraj ve su
toplama merkezlerinde toplanmalı; ülke
tarımına katkı sağlamalıdır.
Ne diyelim inşallah
darısı diğer ilçelerimizin topraklarına olsun:
Yerköy, Sekili, Aydıncık Kümbet Ovası ve
Saraykent, Çayıralan
toprakları da sulu tarımı hasret ve özlemle
bekliyor, darısı buralara olsun inşallah!..

KOSGEB YOZGAT IL MÜDÜRÜ MUSTAFA IŞIK

YOZGAT'I
ÜZEN
ÖLÜM
ECZANELER DE FAYDALANABiLECEK

KOSGEB İl Müdürü Mustafa Işık, KOSGEB İdaresi
Başkanlığı tarafından Pandemiden etkilenen Mikro
ve Küçük Ölçekli İşletmelere yönelik istihdam odaklı
başlatılan MKİ Hızlı Destek Programından Eczaneler de
faydalanabileceklerini söyledi.
Işık yaptığı açıklamada, “Genç İstihdamına yönelik olan
bu programda mevcut istihdamın korunarak ilave alınacak
yeni personel için kişi başına 100 bin liralık Geri Ödemeli
destek verilecektir. Eczane sahibinin veya istihdam edilecek
personelin kadın olması durumunda ilave olarak 10 bin lira
daha verilecektir.
Destek, 2021 yılı ortalama personel sayısının korunması
şartı ve en az bir yeni personelin 12 ay boyunca istihdam
edilmesi taahhüdü karşılığında verilecektir. 1981 ve sonrası
doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite
veya mesleki ya da teknik lise mezunu personel destek
kapsamında istihdam edilebilecektir.
Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda yani 2021
yılının Kasım ayında aynı işletmede çalışmayan personel
“yeni” kabul edilecektir. 12 ay boyunca 6 aylık dilimler
halinde personelin işten çıkması veya işletmeden kaynaklı
bir uyumsuzluktan ya da doğum, askerlik gibi herhangi bir
nedenden dolayı ayrılması durumunda aynı şartları sağlayan
yeni bir personeli istihdam edilebilecektir. 12 aylık İstihdam
taahhüdü için işletmelere her 6 aylık dönemin sonuna azami
3 tolerans ayı eklenecek. Böylece işletmelerin toplam 18
ayda 12 aylık istihdam taahhüdünün yerine getirilmesi
yeterli olacaktır. MKİ Hızlı Destek geri ödemeleri işletmeler
tarafından 2 yıl ödemesiz dönemin ardından 4’er aylık
dönemler halinde 6 eşit taksitte geri ödenecektir” dedi.
75 BİN TL SATIŞ YAPMASI GEREKLİ
Eczanelerin, MKİ Destek Programından faydalanabilmesi
için gerekli şartlar olduğunu belirten KOSGEB İl Müdürü
Mustafa Işık, “Pandeminin Türkiye’de görülmesinden

önceki yıl olan 2019 yılında resmi gelir olarak en az 75 bin
TL satış yapmış olmak gerekmektedir. Bu kriter, İşletmenin
Pandemi’den önce faal olduğunun göstergesi sayılmaktadır”
dedi.
SON TARİH 31 MART 2022
Işık, “MKİ Hızlı Destek Programına Eczaneler, en geç
31 Mart 2022 tarihine kadar www.kosgeb.gov.tr adresinden
Online olarak başvuru yapabileceklerdir. Programa başvuru
yapacak Eczanelerin KOSGEB Veri Tabanına kayıt olmaları
ve KOBİ Bilgi Beyannamelerini doldurmaları / güncellemeleri
gerekmektedir. Program başvurusuna geçici onay verilen
Eczanelerin, Yeni Personeli hemen resmi olarak işe
başlatmaları gerekmektedir.
İşe yeni başlayan personel için MKİ Destek ödeme
talebi yapılabilecek son tarih, 25 Mayıs 2022 olacaktır.
Yeni işe alınan personelin SGK kayıtlarına yansımasını
takip eden 12 aylık istihdam taahhüdü yapılacaktır. Bunun
izlenebilirliğinin kolay olması için 6+6 ay şeklinde taahhüt
alınmaktadır. 100 bin TL’lik desteğin ilk 6 aylık kısmı yani
yarısı, SGK kayıtlarında personelin işe alındığının görülmesi
ve KOSGEB’den ödeme talebinde bulunulmasından
sonra destek ödemesi olarak Eczanelerin banka hesabına
yatırılacaktır.
Sonraki süreçte işletmenin taahhütlere uygunluğu
izlenecek. İşletme eğer 6 ay içinde yükümlülüğünü yerine
getirmişse bekleme olmaksızın ikinci 6 aylık 50 bin liralık
ödeme de yapılacaktır. Desteğin ödeme aşamasında
işletmelerin yasal sınırların üzerinde vadesi geçmiş Vergi
ve SGK borcunun olmaması veya geçmişe dönük borçlarını
yapılandırmış olmaları gerekiyor. MKİ Hızlı Destek Programı
hakkında ayrıntılı bilgiler, KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden
ve www.kosgeb.gov.tr adresinden alınabilecektir” diye
konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ

ÖDEME TAKViMi AÇIKLANDI

Yozgat’ın renkli simalarından
olan ve bir süredir bakım ve
rehabilitasyon merkezinde
kalan Yaşar Ünaloğlu vefat
etti. Ünaloğlu’nun vefatı tüm
Yozgatlılar’ı derinden üzdü.
Şoför Nuri Ünaloğlu’nun
oğlu olan Yaşar Ünaloğlu,
kısa bir süre önce bakım ve
rehabilitasyon merkezinde
koruma altına alınmış, burada
tedavi ve bakımları yapılıyordu.
Vefatı ile ailesini olduğu
kadar, tanıyan, tanımayan tüm
Yozgatlılar’ı derinden üzen
Yaşar Ünaloğlu için dün ikindi
namazını müteakip Çapanoğlu
Büyük Camii’nde cenaze namazı
kılındı.
Namazın arından merhum
Ünaloğlu, Çatak Mezarlığı’na
defnedildi.
ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE
GETİRDİ
Yozgat’ta özellikle evsiz,
kimsesiz, şehrin simgesi olmuş
isimleri sahiplenen, kucak
açan Hayırsever İş İnsanı Zafer

YIL: 9

Özışık da Yaşar Ünaloğlu’nun
vefatından duyduğu üzüntüyü
dile getirdi.
Farklı bir ilde bakım ve
rehabilitasyon merkezine alınan
Ünaloğlu, Özışık girişimleri
sonucu Yozgat’a getirilmişti.
Ünaloğlu’nun kimsesizler
mezarlığına değil Çatak
Mezarlığına defni için de
girişimlerde bulunan Özışık,
“Başımız sağ olsun, Mevla
mekanını cennet eylesin” dedi.
Tarık YILMAZ

SAYI:2872

SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK
SAYFA SEKRETERİ

Kadir
GÖRGÜLÜ

Kayseri Şeker, 2021-2022 kampanya
dönemi pancar bedeli ödeme takvimini
açıkladı. 560 milyon lira tutarındaki pancar
bedeli ödemeleri 2 -11 Şubat 2022 tarihleri
arasında gerçekleştirecek.
Aralık ayı sonu itibariyle kampanya
dönemini tamamlayan Kayseri Şeker, pancar
bedeli ödemelerinin takvimini de açıkladı.
ÇİFTÇİYE KATKI SAĞLADI
Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker
Fabrikalarında toplam 13 bin 878 bin çiftçi

ile sözleşmeli pancar ekimi gerçekleştiren
Kayseri Şeker, yıl içerisinde ayni ve nakdi
olmak üzere 743 milyon lira ödeme yaptı.
AKAY: GÜLE GÜLE HARCASINLAR
81 gün süren kampanya dönemini
değerlendiren Kayseri Pancar Ekicileri
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Akay, bir kampanya dönemini daha geride
bırakmanın mutluluğu içerisinde olduklarını
söyledi.
HABER MERKEZİ
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SORUMLU YAZI
İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

MUHABİRLER

Murat
KARATEKİN
(İnternet Editörü)

Eda DEMİREL
YAYIN TÜRÜ: Yerel Süreli Yayın
Yozgat Çamlık
Gazetesi
Basın Konseyi
üyesidir.

Gazetemiz basın
meslek ilkelerine
uymaya söz vermiştir.

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

BASIM YERİ

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

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

Alış:
Alış:1473.44
1276.44
1117.55
Satış: 1350.00
1545.00
1193.00

DOLAR

Alış:
Alış: 16.09
12.23
13.81
Satış: 16.38
13.88
12.36

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

7/1
7/2
3/-6
6/1
-2/-9
3/-2
-1/-8
2/-4

DAMLA
ECZANESİ
ÇAMLIK
ECZANESI
YAŞAM
LEYLA
ELİF ECZANESI
ECZANESI
ECZANESI

Tekke
Mah.girişi
Develik
Cami
Kentpark
Mektebim
Kentpark
Aşağınohutlu
yolu Yimpaş
Mah. Hüzni
Avm
Sok.
1 nolu
Sağlık
Ocağı
Koleji
karşısı
No:1/3-4
Sokak
Karşısı
No:45/A
No:2
Yanı No:8/21
502
99
217 66
63 63

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 15.62
13.82
18.17
Satış: 13.99
15.74
18.57

Çeyrek Altın

SALI

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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14/3
7/1

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

06:26
06:11 07:55
07:40 12:37
12:53 15:20
15:02 17:41
17:23 19:05
18:47

Soğuk

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Kar, toprağı yalandan örttü, hava buz
soğuğu.
Sokağa çıkıyoruz
kaldırımlar buz kesiği…
Ayaz cama hıslık
çaldırıyor…

Yolda yürüyen
çehreler donuk mu
donuk.
Her cemalde bir
buz yansıması.
Kalpler mi üşüyor ne?
Ekonomi dokunsan
kırılacak donuklukta.
Bir mum alevi ısıtmaya yeter mi her şeyi?
Peki ya umutlar!
Onları kuru ayazda
bırakan da ne?
Şehrin iki ara bir
dere hali mi, yoksa
sürekli kararan bulutlar mı?
Yazdığımın kelamı
mı umutsuzluk ekiyor zihinlere, yoksa

zihinler mi kelamları
karartıyor.
Yozgat büromuzdan bir yandan şehrin
inatla da olsa beyazla
buluşmuş halini izliyor, soğuğun aslında
neleri üşüttüğünü
paylaşmaya çalışıyorum.
Soğuğu yazarken çay
yudumlamak dahi kelama düşen ifadelere
sıcaklık katmıyor.
Her yudum çayda Bozok Yaylası’nın ayaz
sesini daha net duyuyorum. Ben klavyede
harflere olanca hızımla vururken sanki

yarış ediyor o ses…
Soğuk kime göre soğuk dedik ya…
Üşüdükçe üşüyenleri biraz daha hatırlama vakti.
Ekonomik sıkıntıların girdabında yüreği
ile ısınmaya çalışan
öylesine fazla insan
var ki etrafımızda.
Soğuk odalarda, ekmeğe, kıyafete, aşa
muhtaç.
Lüks yaşantı gölgesinde kaybolmuş
hayatlardan bahsediyorum.
Ekmeğinin, aşının, yarına yakacak

odunun olmadığını
paylaşamayanlardan
bahsediyorum.
Öylesine onurlu
ama suskun, yüreği
ile ısınmaya çalışan
insanlar.
Bu kış zor geçecek
diyor ekonomistler.
Evet zor geçecek bu
kış.
Yok daha da yok
olacak.
Esnafı da zorlanacak yerine göre asgari ücretlisi de hatta
tek maaşlı memuru
da.
Cepteki paranın artması hayatın

kolaylaştığı anlamına
gelir mi?
Gelmiyor maalesef.
Şükür kaynağından
beslenmese insanlığımız, inanın hayatın
mücadelesine yetmiyor gayret.
Tam da o zaman
dilimindeyiz.
Küresel bir ekonomik krizin girdabında, soğuk daha fazla
üşütmeden en yakınımızdan başlayarak
farkında olalım.
Yüreği ile ısınmaya
çalışanları hatırlamak,
hatırlatmak bugün ki
gayemiz.

Tabi diğer canları da
unutmadan.
Dikkatinizi çekiyor
mu, kara yolunda birikmiş kuş sürüleri.
Bir damla suya, bir
parça yemeğe muhtaç yollara akın ediyorlar.
Buz kesen günlerde ısıtan bir hareket
olsun ekmeğimiz çöpe
değil sokakların sessiz canlarına ulaşsın.
Hülasa camdan
bakınca da soğuk,
bir yudum çayla da
soğuk olmalı ki yürek sıcaklığı varlığını
hissettirsin.

BAŞKANLAR
TOPLANDI

HEM ÜRETİCİ
HEM DE TÜKETİCİ ZORDA
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yozgat İl Koordinasyon
Kurulu Toplantısı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim
Kurulu Üyesi ve Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı
Eyyup Elmalı başkanlığında gerçekleştirildi.

Türkiye Ziraat
Odaları Birliği Yozgat
İl Koordinasyon Kurulu
Toplantısı, Türkiye
Ziraat Odaları Birliği
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Akdağmadeni Ziraat
Odası Başkanı Eyyup
Elmalı başkanlığında
gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan
Elmalı, girdi maliyetlerinin
hem tüketiciyi hem de
üreticiyi zora soktuğunu
kaydetti.
Gübre ve mazotta
girdi maliyetlerinin makul
seviyeye çekilmesi
gerektiğine değinen Elmalı,

“ Çiftçi gübre atmazsa verim
yüzde 50 düşürür. Gübre
atmayınca rekolte düşecek,
kuraklıktan dolayı zaten
rekolte düşüyor. Gübre
atılmazsa müthiş bir verim
kaybı olacak. Özellikle
buğday da pandemi
sürecinde Rusya, para
vermemize rağmen bize
buğday vermedi. Paramız
olsa bile dışarıdan buğday
alamıyoruz. Onun için öz
kaynaklara dönmemiz
gerekiyor. Çiftçimizin
desteklenmesi gerekiyor.
Verilen destekler var
ama yeterli görmüyoruz.
Özellikle gübre diğer

girdi maliyetlerinin makul
seviyelere çekilmesini
istiyoruz. Çiftçimiz 70 kuruşa
mal ettiği soğanı 40 kuruşa
satamıyor. Bölgemizde
Çorum, Alaca, Aydıncık ve
Şefaatli’de 240-250- bin ton
soğan çiftçimizin elinde
kaldı. Biz Türkiye Ziraat
Odaları Birliği olarak genel
başkanımızla birlikte Tarım
ve Orman Bakanlığımıza
ilettik. Çiftçinin elinde kalan
soğan depolarda çürümeye
terk edildi. Bunun TMO
marifetiyle çiftçilerin elinden
alınmasını talep ediyoruz”
şeklinde konuştu.
EDA DEMIREL

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına Yozgat’tan yanıt

DÖVİZİNİ BOZDURUP
YOZGAT'A YATIRIM YAPTI
Yurt Dışında yaşayan Yozgatlı İş İnsanı Sevgi Gülen,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘yatırımların Türk
Lirası üzerinden yapılmasını ve yastık altındaki altınların
ekonomiye kazandırılması’ çağrısına yanıtsız kalmadı.

ASKON toplantısında iş insanlarına ve
vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan , “Tasarruflarınızı kendi
paramızda tutmanızı tüm işlerinizi kendi
paramızla yürütmenizi istiyorum ve tavsiye
ediyorum. Biz kendi paramızı ölçü almadığımız
sürece her zaman batmaya mahkumuz” demişti.
Erdoğan’ın bu çağrısı yanıtsız kalmadı. Yurt
Dışında yaşayan Yozgatlı İş İnsanı Sevgi Gülen,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
‘yatırımların Türk Lirası üzerinden yapılmasını
ve yastık altındaki altınların ekonomiye
kazandırılması’ çağrısına yanıtsız kalmadı.
YOZGAT’A YATIRIM YAPTI
Avusturya'da yaşayan Sevgi Gülen, Dövizini
bozdurarak memleketi Yozgat'a yatırım yaptı.
Gülen, Türk ekonomisinin güçlenmesi için
Şefaatli Belediye
dövizini bozdurarak memleketine yatırım
Başkanı Müjdat Karaca,
yaptığını söyledi.
Yenipazar Belediye
Gülen, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Başkanı Menderes
Erdoğan'ın
‘yatırımların Türk Lirası
Baran’ı makamında
üzerinden
yapılmasını
ve yastık altındaki
ziyaret etti.
altınların
ekonomiye
kazandırılması’
Belediye faaliyetleri
konusunda istişarelerde çağrısı yaptıktan sonra. Ülkemi seven bir
insan olarak dövizimi bozdurmak kararı
bulunan başkanların
aldım. Memleketim olan Yozgat’a yatırım
buluşması samimi bir
yaptım. Doğru yatırımı yapma noktasına
ortamda gerçekleşti.
bana yardımcı olan Sevgi Emlak sahipleri
Görüşmeyle ilgili
Hacı Kartal ve İhsan Arslan’a teşekkür
açıklama yapan
ediyorum” dedi.
Yenipazar Belediye
AVUSTURYA’DA YAŞIYOR
Başkanı Menderes
Avusturya’da sağlık ve gayrimenkul
Baran, “Şefaatli Belediye
sektöründe
faaliyet gösteren Gülen,
Başkanı Sayın Müjdat
“Anne
ve
babam
Yozgatlı olduğu için
Karaca Beyefendi
memleketime
vefa
göstermek istedim.
misafirimizdi. Nazik
Bu
nedenle
Cumhurbaşkanımız
Ziyaretlerinden ve hoş
Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrılarına
sohbetlerinden ötürü
kayıtsız kalmak istemedim. Yozgat
kendilerine teşekkür
baba ocağımız olduğu için
ederim. Çalışmalarında
yatırımlarımızı buraya yapmak
üstün başarılar
diliyorum. Şeref verdiniz. istemiştik. Cumhurbaşkanımızın
çağrısını da dikkate alarak
Ayaklarınıza Sağlık”
Yozgat’ımıza ve ülkemize destek
ifadelerini kullandı.
olmak, bir nebze de olsa katkı
sağlamak istedik. Bundan sonraki
ZAYİİ
süreçte de yatırımlarımıza devam
Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Bölümü kimlik
edecek” ifadelerine yer verdi.
kartımı kaybettim. Hükümsüzdür Hakan MENDERES
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Belediye Başkanları bir araya geldi

İSTİŞAREDE BULUNDULAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
yılın son gününde tarihi bir çağrı yapmıştı.
İş dünyasına ve tüm vatandaşlara seslenen
Erdoğan, “Hiçbir ayrım yapmaksızın her
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına diyoruz
ki, kendimizin ve evlatlarımızın geleceği
için ekonomi ayağında yürüttüğümüz tarihi
mücadeleye destek olun.
Kendi paramıza sahip çıkarak destek olun.
Tasarruflarınızı kendi paramızdan tutmanızı,
tüm işlerinizi kendi paramızla yürütmenizi
istiyorum ve tavsiye ediyorum. Biz kendi
paramızı ölçü olarak almadığımız sürece her
zaman batmaya mahkumuz.
Türk lirası bizim paramız onunla hareket
edeceğiz. Biz yok şu dövizmiş bu dövizmiş
bunlarla değil. Ha bir de
hep söylüyorum yine
söyleyeceğim faiz
aşağı faiz yukarı.
Arkadaşlar bunu bir defa
kitabımızdan çıkardık.
Faiz zengini daha
zengin fakiri daha fakir
yapar. Buna inanacak
bununla hareket edeceğiz”
ifadelerini kullanmıştı.
Murat KARATEKİN /
Eda DEMİREL
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Kardan benlikler

UĞUR
ÖZBEK
Kardan adamlarımız vardı. Titizlikle,
özenerek, üşüyerek,
ıslanarak yaptığımız,
kardan adamlarımız
vardı. Önce karla oynar, kar topu yapar,
karla hemhal olur
sonra kardan adamlar
yapardık. Çok büyük
adamlardı bunlar;
güneşi görene kadar.
Güneş alnının çatına vuruncaya kadar
görkemli, bembeyaz,
kusursuz, tam istediğimiz gibiydiler. O
yüzden güneşin geç
tesir edeceği ama
herkesin de görebile-

ceği yerlerde ayağa
dikmeliydik kardan
adamlarımızı. Çünkü
herkesin görmesini
istediğimiz adamlardı
bunlar. Ama erimesin
için de güneşten kollamalıydık onları. Er geç
güneş onun üzerine
de doğacak ve hakikat
ışığı aslında bembeyaz
inşa ettiğimiz kardan
adamlarımızdan iki
kömür parçası, bir çul,
çürümüş bir havuç
bırakacaktı geriye.
Baş ağrısı bazen,
insanı başı olduğuna
dair bir kanaate vardırır. Can sıkıntısı da
canı olduğuna dair.
Hayatımızdaki her şey
hayatımıza dahildir.
Atamız Adem’in yasak elmayı yemesiyle
sürüldüğü bir cezaevi
değil miydi hem burası? Bir sürgün yeri
değil miydi? Hepimiz
neticede bu cezaevinin iflah olmaz kardan

adam mühendisleri,
hüküm giydiğinin bile
farkında olmayan
mahkumları, yeryüzünün dört bir yanına
dağılmış yarı aç, yarı
tok, siyah, beyaz,
kadın, erkek sürgünleriydik.
Her ortama adapte
olabilen, her duruma
alışabilen, her vaziyeti kabulenebilen bir
özelliği vardır insanın.
İnsan şaşırtıcı bir biçimde, en zor şartlara,
en dayanılmaz durumlara kolayca alışıp
hayatın çekim merkezinde, yörüngesinde
kalmayı başarabilir.
Yoksa insanlık tarihi
hep zaferlerin, mutlulukların, gelişmelerin,
ilerlemenin tarihi değildir; acının, sefaletin, düşkünlüğün de
tarihidir aynı zamanda. Buna rağmen “Kapatalım dükkanı gidelim” ya da “durdurun

dünyayı inecek var”
diyen çok kişi çıkmamıştır mesela. Çünkü
“Truman Show”daki
diyalog çok gerçektir;
“sence neden Truman
dünyasının gerçek yüzünü göremedi? Çünkü, bizler bize sunulan
dünyayı gerçek kabul
ederiz.” Tam burada
“Umdugumuz şeyin
doğru olduğuna inanmak için sağlam bir
nedenimiz yoktur da,
başımıza gelen şeyi
sevmek için, var olanı
sırf var oluyor diye
olumlamak için daha
sağlam bir nedenimiz
mi vardır?” diye sorar
Theodor W. Adorno.
Hattımıza tanımlanan görüşme, tanışma, çalışma, yaşama
süresinin sonuna yaklaşıyorduk.
Başka bir operatöre
geçip bir takım kampanyalardan yararlanma imkanına sahip

olmadığımız gibi yeni
bir taahhütle sözleşmemizi yenileyerek
süremizi de uzatamayacaktık. Kendimize
ulaşmak için belki
çok defa yanlış numara çevirdik. “Yanlış
aradınız, ben falancayım” , “hayır ben
filanca...hiç önemli
değil” sözlerine ya da
“aradığınız kişiye şuan
ulaşılamıyor, ne zaman ulaşabileceğiniz
hakkında da bir yorum
yapamadığımdan, ister daha sonra tekrar
arayın isterseniz de
aramayın” uyarısına
muhatap olduk çoğu
kez. Belki bir kısmımız
yorulup aramaktan
vazgeçti, bir kısmımız
da bulduğunu, aradığı
sandı. Doğru zamanda, doğru şekilde ve
doğru yerde aramazsak sanırım kendimize
ulaşamayacağız. Kurt
Vonnegut’ın sözleri

iSTANBUL'U SALLADILAR
İstanbul Akdağmadenililer
Derneği tarafından organize edilen
‘Birlik-Beraberlik ve Dayanışma’
programı, Yozgatlıların yoğun ilgisi ile
gerçekleştirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunması ile başlayan programa;
Tarım ve Köy İşleri önceki dönem
bakanlarından Yozgat’ın önemli
şahsiyetlerinden Lütfullah Kayalar’da
katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan
dernek başkanı Fatih Çay, “Bu gün
siz değerli hemşerilerimizle, Bozok
Yaylası’nın yiğit evlatlarıyla burada
bulunmaktan son derece mutluyum.
Bizler, doğduğumuz topraklardan;
buralara çeşitli nedenlerle gelmiş
insanlarız.
Gönül arzu ederdi ki, doğduğumuz
yer, doyduğumuz yer olsaydı.
Ancak, bu mümkün olmadığı için
her birimiz çeşitli yerlere göç etmek
zorunda kaldık. Gurbeti vatan bildik”

dedi.
GURBETTE MEMLEKET HAVASI
Çay, “Bu gün gurbette yaşıyoruz.
Ancak, doğduğumuz yerleri,
kültürümüzü, ananemizi, kışı sert, insanı
mert olan insanlarımızı, yeni nesillere
tanıtmak; gurbette birlik ve beraberliği
sağlamak amacıyla bu derneğimizi
kurduk. Hemşerilerimiz, derneğimiz
vesilesi ile bir araya geliyor; gurbette
memleket özlemini gideriyor. İşte,
birlik ve beraberliği sağlamak; güç
birliği oluşturmak, gurbette memleket
havası estirmek için bu günde bir
araya geldik. Bundan sonra da bu ve
buna benzer programlarda bir araya
geleceğiz İnşallah” dedi.
KAYALAR, “GENÇLERE SAHİP
ÇIKALIM’
Tarım ve Köy işleri önceki dönem
bakanlarından Yozgat’ın önemli
isimlerinden Lütfullah Kayalar’da
bir konuşma yaparak, derneklerin
gençlere sahip çıkması gerektiğini
söyledi. Kayalar, ‘ Birlik ve beraberlik
içinde olmak amacıyla kurulan bu
dernekler, mutlaka yeni nesile sahip
çıkmalıdır. Gençler bizim için çok
önemlidir. Onların, kültürlerini,
geleneklerini öğrenmelerini sağlamak
amacıyla dernekler çok daha fazla
etkinlik yapmalı; kültürel faaliyetlerde
bulunmalıdır. Memleketimizi, güzel
geleneklerimizi gençlere öğretmeliyiz’
dedi. Konuşmasından sonra çocukları
sahneye alarak, ‘İşte geleceğimiz

BASSAGLIGI

Yozgat’ın sevilen renkli simalarından

Yaşar ÜNALOĞLU'nun

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

Zafer ÖZIŞIK

GIMAT GRUBU YÖNETIM KURULU BAŞKANI

bunlara emanet’ diyerek poz verdi.
SANATÇILAR YER ALDI
Yozgat yöresine ait sanatçıların
sahne aldığı programda, katılımcılar
kimi zaman söylenen türkülerle
hüzünlendi, kimi zaman ise sahneye
çıkarak oyun oynadı. Özellikle
Sanatçılardan Emre Ayaydın’ın
söylediği türküler; ayakta alkışlandı.
KATILIM YOĞUNDU
Programa, Türkiye Yozgatlılar
Konfederasyonu Başkan Yardımcısı
ve Yozgat Bozoklular Dernek Başkanı
Hamdi Kurtoğlu, Kocaeli Yozgatlılar
Federasyonu Genel Başkanı Erol
Akalın ve yönetimi, İstanbul Yozgatlılar
Fedarasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz;
İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı
Mümin Gürler, MHP Esenyurt Meclis
Üyesi Hüseyin Kaya, iş adamları,
sanayiciler, sivil toplum örgütü
yöneticileri, daire müdürleri, muhtarlar
ve çok sayıda davetli katıldı.
BİRLİK MESAJI VERİLDİ
Konfederasyon ve Federasyon
başkanları birer konuşma yaparak
‘birlik ve beraberlik mesajı’ verildiler.
Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel
Başkanı Erol Akalın’ın konuşması ise
salondakiler tarafından uzun süre
alkışlandı. Akalın, ‘ Birlik olalım. Diri
olalım. Güçlü olalım. Yozgatımızı
gittiğimiz her yerde en iyi şekilde
temsil edelim. Yozgatlı olarak,
Yozgatlılara sahip çıkalım’ dedi.
HABER MERKEZİ

belki bir ipucu olarak
kendimize doğru mesafemizi kısaltacaktır;
“Tanrı bana değiştiremeyeceğim şeyleri
kabul etme rahatlığını, mümkün olanları
değiştirme cesaretini
ve bunları her zaman
birbirinden ayırma bilgeliğini bağışlasın”
Herşey zihinde
başlıyor, yine zihinde
bitiyordu. Algılarımız,
duygularımız, fikirlerimiz anlam veriyordu
ilişki kurduğumuz insana, doğaya, maddeye.
Maddeye yüklediğimiz anlam tanrı tasavvurumuzu etkiliyordu.
Varlığı var kabul edince doğal olarak onu
var edeni de kabul
etmek zorunda kalıyorduk. Yani aslında
bir “yöntem”in içindeydik. Ve bu yöntem
de içimizdeydi.
Sadece kendimizi

değil, Buda’nın dediği
gibi “evrenin yanıtlarını da içimizde aramalıydık.” Kendimize
ulaşmak için tuşlu
telefonumuzun numaralarına basmamız
yetmeyecekti sadece,
belki de önce sahip
olduğumuz kardan
adamlarımızı eritmeliydik içimizdeki, sonra
elimizde kalan siyah
kömürle, bir atkıyla,
bir çulla ne yapabileceğimizi düşünmeliydik ve Carl Gustav
Jung’un “Birbirini izleyen anlamlar şeylerde
değil, sendedir.
Sen ki hayatın
parçası olduğun sürece bir çok değişimin
öznesisin. Şeyler de
değişir ama sen değişmezsen bunu göremezsin.
Değişirsen dünyanın yüzü değişir.”
sözlerine kulak vermeliydik.
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Bir tembih
sözü

İri taneli
bir üzüm

Bir gıda
maddesi

Kişilerle
eğlenme

Acıklı

Büyük
kardeş

Baharat
satıcısı

Valide

Gereğinin
tersine

İnandırma

Saha,
meydan

İşe
başlama

Nakil

Amade

Yük
katarı

Tarım
gübresi

Ankara'nın
meşhur bir
yemeği

Günün
arkası

Bir çeşit
şeker
Kişi
Düğme
deliği

Bir yaban
ördeği

Rusya'da
bir ırmak

Balgam
taşı
Bin
kilogram

Su ile
çevrili
kara

Sağlığı
bozuk
Üst
resimdeki
İYİ Parti
Ankara
milletvekili

Yozgat'ta
bir höyük

Sır

Elçilik
konutu

İrade
zayıflığı

Küçük
bal
teknesi
Özgür,
hür

Töre
bilimi

Katibi
adil

File

Deniz
kızı

Harita
kitabı

Düşünen
canlı

Düz
baskı
Arpacık
soğanı

Yurt

Bir koyun
türü

İnce,
keskin ses

İman,
itikat

İşe
yaramaz,
kötü

Kara
çalma

İye,
malik

Etkin

Doğal
set

Yabancı

Egzama

Çiçek
kabı

Eli sıkı,
cimri

Düzgün
olmayan

Bir iletişim
aracı
İpekli bir
kumaş

Sahne
yıldızı

Altın
suyu

Yer yüzü
parçası

Donuk

Susam
yağı

Kansızlık

Akarsuyun
hacmi

Aşı
boyası

Kumaş
katı

Bulmaya
çalışma

Irk,
sülale

Bir kan
grubu

Sertçe
ovmak

Ödeme
Sürekli
olarak

Dobra
dobra
konuşan

Fütüvvet
şeyhi
Geminin
arkası

Uçma
organı

Kumaş
parçası

Dişi
baykuş

Ölüm
cezası
İlahi
duyuru

Ast

Zabit

Teçhizat

Ağız
kavgası

Yürek
gücü

Tutsak

Hamam

Peru'nun
başkenti

Yozgat'ta
bir köy

Uyanık,
gözü açık

Kasaplık
bir et
Bir
ilimiz

Ağır
başlı

Kaygı

İsim

Bir
ilimiz

Üretici
güç

Çare

Tavlada
bir sayı

Uzaklık
anlatır

Bir nota

Ankara'
nın bir
ilçesi

Olmasına
az kalmak

Sevdalı
Kalça
kemiği

Geniş, dar
düzlük

Mesafe

Sipersiz
başlık

Sulak
yer

Kültür
Kırgınlık
belirtme

Tımar

Doğru,
gerçek

Sergerde

Mitolojik
hikaye

Alt
resimdeki
Yozgat’ın
doğal
güzelliği

Şiddetli,
korkunç
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Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın

“ONLAR BiZE EMANET”
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih
Yalçın, “Siz yerdekilere merhamet edin ki
göktekiler (Allah ve melekler) de size merhamet
etsin. " Hz. Muhammed(S.A.V)” hadisi ile sokak
hayvanlarına sahip çıkacaklarını dile getirdi.
Başkan Yalçın, kış aylarının gelmesi ile
beslenme sorunu yaşayan sokak hayvanları için
oluşturdukları beslenme noktaları sayesinde
sokak hayvanlarını kontrol altında tutup, tedavi
ihtiyacı olan can dostlarımızı tedavi ettiklerini
söyledi.
Başkan Yalçın, konuya ilişkin yaptığı
açıklamada, “İlçemizde sahipsiz sokak
hayvanlarına beslenmeden tedavi ihtiyaçlarına
kadar sahip çıkan belediyemiz farklı noktalarda
oluşturduğu yeni beslenme noktalarıyla sokak
hayvanlarının kış aylarında beslenme sorunu
yaşamaması ve çevreye zararlı hale gelmemesi
için yoğun çalışmalar yürütüyor. Veteriner

hekimimiz kontrolünde aylık yaklaşık 30 adet
kısırlaştırma operasyonu, 100 adet parazit ve
kuduz aşısı uygulaması yapılmakla birlikte
tedavi süreci tamamlanan sokak hayvanları
tekrardan doğal ortamına bırakılmaktadır” dedi.
ÇABA SARF EDİYORUZ
Yalçın, özellikle okul çevrelerinden gelen
ihbarları titizlikle değerlendirdiklerini belirterek,
“Özellikle okul çevrelerinden gelen ihbarları
titizlikle değerlendiren ekiplerimiz sahipsiz
sokak hayvanları tarafından yaşanabilecek
sorunların önüne geçmek için büyük çaba
göstermektedir. İnsan hayatını tehdit eden,
beslenmesi yasak sahipli- sahipsiz hayvanlar
saptanarak Cumhurbaşkanımızın talimatlarında
olduğu gibi kapalı barınak ve bakımevlerine
gönderilmektedir. Allah’ın dilsiz kulları bize
emanet” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

PROGRAMLAR YOZGAT

DIŞINA TAŞTI

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
YOZGAT BELEDİYESİ KÜLTÜR VE
SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
KURU GIDA ET VE ET ÜRÜNLERİ 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: 2022/17531
1-İdarenin
a) Adresi: A. Nohutlu Mah. Şeyhzade Cad. No:1 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası: 03546666667 - 3542123923
c) Elektronik Posta Adresi: yozgat@yozgat.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:
85 KALEM KURU GIDA VE 3 KALEM KIRMIZI ET ÜRÜNLERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: Yozgat Belediyesi Aşevi / Şeyhosman Mahallesi Kayseri Caddesi Sarı
Toprak Mezarlığı İçi Taziye Evi Yanı
c) Teslim tarihi: İdarenin ihtiyacına göre mallar peyder pey talep edilecek ve 365 takvim
günü içerisinde malın tamamı teslim edilecektir
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Toplantı Salonu Aşağı Nohutlu
Mah. Şehzade Cad. No:1 66100 - YOZGAT
b) Tarihi ve saati: 04.02.2022 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza
beyannamesi. 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. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke
mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
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. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek
Hizmetleri Müdürlüğü Aşağı Nohutlu Mah. Şehzade Cad. No:1 66100 - YOZGAT
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri 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:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden
Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

ILN01532885

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın başlattığı ve
gönüllü olarak yürüttüğü çalışmalar, Yozgat
dışından yoğun ilgi görüyor.
Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer
Öztürk’ün daveti üzerine Prof. Dr. Mustafa
Böyükata Kızılırmak ilçesi Yukarı Alegöz
Köyü’nde ve Ilgaz ilçe merkezinde düzenlenen
etkinliklere katıldı. Gün boyunca kendisine
eşlik eden Ar-Ge çalışanları ile de bilgi ve
deneyimlerini paylaştı.
Yukarı Alegöz Şehit Adem Ballı İlkokulu’nda
gerçekleştirilen “Köyde Okuma Etkinliği” isimli
program kapsamında, "Yukarı Alegöz'den de
Ali Kuşçu çıkabilir", "Ben de yaparım" ve "Köyde
Proje Yapmak" başlıkları etrafında düşüncelerini
paylaşan Prof. Dr. Mustafa Böyükata,
öğrencilerin motivasyonlarını artıran ve heyecan
uyandıran bir yaklaşım sergiledi.
Öğretmen ve öğrenci velilerinin de yer aldığı
buluşmada hedef gruplarla ayrı ayrı iletişime
geçerek öğrencilerin seviyesine uygun bilgiler
aktaran Prof. Dr. Mustafa Böyükata, halka
yönelik yaptığı değerlendirmelerde ise eğitimin
topyekûn herkesi ilgilendiren bir konu olduğunu
ortaya koydu ve nitelikli bireyler yetiştirmenin
önemini vurguladı.
Etkinliğe ilişkin yapılan değerlendirmelerde
Yukarı Alegöz Şehit Adem Ballı İlkokulu Müdürü
Mustafa Çendek, akademik kariyerinin en üst
basamağındaki bir öğretim üyesi olarak istese
üniversitedeki odasında sıcak kahvesini içerek
oturabilecekken; çıkıp bir köy okuluna vakit
ayırmasının değerli bir gaye olduğunu ortaya
koyarak, “Ziyaret, öncü olabilecek insanların
daha gayretli olmalarını sağlamak bakımından
ülkede öğretmenlik mesleğinin ne kadar
önemli bir meslek olduğunu bize tekrardan
hatırlatmaktadır.
Prof. Dr. Mustafa Böyükata hocamız bunca
yoğunluğun arasında bu çalışmaları yapıyorsa
bizlerin daha gayretli olması gerekir” dedi.
Programa iştirak eden Kızılırmak İlçe Milli
Eğitim Müdürü Selamettin Tunç, Prof. Dr.
Mustafa Büyükata’nın anasınıfı öğrencileri
ile başlayan, ilkokulun bütün sınıfların bütün
sınıflarından öğrenciler ve veliler ile bir araya
gelerek az, öz ama değerli söyleşiler yapmasını
ve dokunuşlarda bulunmasını çok değerli
bulduğunu ortaya koyarak, “Prof. Dr. Mustafa
Büyükata, Ali Kuşcu’dan başlayıp Harezmi,

Cezeri ve günümüz bilim insanı Aziz Sancar
ve Rahmetli Fuat Sezgin ile öğrencilerimize
hedefler gösterdi” dedi.
Aynı gün öğleden sonra Çankırı’nın Ilgaz
ilçesine geçerek, Ilgaz Belediyesi Kültür
Merkezi Çok Amaçlı Gösteri ve Konferans
Salonu’nda Ilgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Koordinatörlüğünde ve Ilgaz Belediyesi ev
sahipliğinde düzenlenen seminerde konuşan
Prof. Dr. Mustafa Böyükata, "Hayalin Varsa
Yorulmaya Değer" başlığı etrafında canlı ve aktif
bir seminer verdi.
Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer
Öztürk'ün de iştirak ettiği ve yaptığı kısa açış
konuşması ile başlayan programda, ilçedeki
ortaokul 7. sınıf öğrencilerine hitap eden
Prof. Dr. Mustafa Böyükata, fizik ve kimya
bilimlerinden temel konulardan örneklerle yola
çıkarak, günümüzün ileri teknoloji ürünlerinin
ortaya çıkış hikayeleriyle ilgili öğrencilerde
farkındalık oluşturdu ve merak uyandırdı.
Programa ilişkin yaptığı değerlendirmede
Ilgaz Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Müdürü
Nurettin Bekiroğlu, ”Öğrencilerimizin acaba
yine sıkıcı bir sunum mu olacak diye geldikleri
seminerden, keşke biraz daha sürseydi
diye ayrıldılar. Eğlenceli ve aynı zamanda
da öğrencilerimiz için yeni ufuklar açan bir
buluşma oldu.
Öğrencilerin özgüvenli bir şekilde
kendilerini ifade edip fikir ürettikleri ve
düşüncelerini keyifle paylaşabildikleri bir
hatıraları oldu” dedi ve bu etkinlikle birlikte
öğrencilerin büyüdüklerinde ne olacaklarını
değil de ne yapacaklarını düşünmeye
başladıklarının altını çizdi.
Ilgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın
Bahçeci,”Prof. Dr. Mustafa Böyükata bir bilim
insanı olarak ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin
seviyesine uygun bir yolla ve öğrencilerin etkin
katılımını sağlayarak uzun süreli bir program
gerçekleştirdiğine şahitlik ettik.
Kendisi değerlerimizi yaşayan, yabancı
dil bilen, dünyayı dolaşan, öğrencilerimize
özgüven kazandıran bir portre oluşturdu” dedi
ve öğrencilerle tekrar buluşturmak istediklerini
belirterek teşekkür etti.
Program sonunda Prof. Dr. Mustafa
Böyükata’ya teşekkür edildi ve Ilgaz Belediye
Başkanlığınca yaptırılan plaket ile yöreyi tanıtıcı
sembolik hediye kendisine takdim edildi.
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BiTKi ÇAYLARINA

RAĞBET ARTTI

Yozgat’ta kış mevsimi ile birlikte grip
ve soğuk algınlığından korunmak isteyen
vatandaşlar kış çayı, ıhlamur ve kuşburnu gibi
bitkisel çaylara yöneldi.
Kışın soğuk algınlığından ve gripten
korunmak için oldukça fazla tercih edilen
kış çayı, ada çayı, kuşburnu ve ıhlamur gibi
ürünlere talep artmaya başladı. Bağışıklık
sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar
soğuk algınlığından korunmak için bitkisel
ürünler satan aktarlara yöneldi. Özellikle
vatandaşlar ıhlamur, ada çayı, kuşburnu ve
narçiçeği gibi ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.
Un pazarı esnaflarından Murat Ursavaş,
“Kış mevsimiyle birlikte kış çayları daha çok
talep görmeye başladı. Önümüzdeki günlerde
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kar yağışı ile birlikte satışlarda oldukça
yoğunluk yaşanacak. Vatandaşlar grip ve soğuk
algınlığından korunmak için destek amaçlı
bitkisel çaylara yoğunluk gösteriyor. Fakat bu
çayları bilinçli kullanmak lazım. Bitki çayları
abartmadan karışım şeklinde tüketilmelidir.
Ihlamurun kilosu 200 lira, narçiçeğinin kilosu 70
lira, kuşburnunun kilosu 25 lira, kış çayının 200
gramı ise 15 liradan satılıyor ” dedi.
Soğuk algınlığı ve gripten korunmak için
bitkisel çayları tercih ettiklerini söyleyen
vatandaşlardan Murat Güneş ise “Kış çayı,
ıhlamur ve kuşburnunu daha çok tercih
ediyoruz. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak
için bitki çaylarını kış boyunca içiyoruz”
şeklinde konuştu.

KOMŞUDAN

BiR HABER

BELEDIYE DOLMUŞLARI

ÜCRETSIZ YAPTI!
Çorum'da pandemi sürecinde
büyük fedakarlıklarla görev yapan
sağlık çalışanları, 2022 yılında da toplu
taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak
faydalanacak.
Pandemi
hastanelerinde görev
yapan sağlık çalışanları
için toplu ulaşımı ücretsiz
hale getiren Çorum
Belediyesi, uygulamayı bu
yıl da devam ettireceğini
açıkladı.
Korona virüs salgınının
başlaması ile birlikte yoğun ve stresli bir
ortamda görev yapan sağlık çalışanlarını
pandemi sürecinde de unutmadıklarını
söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı
Lemzi Çöplü, geçen yıl olduğu gibi

Covid-19 ile mücadele eden tüm sağlık
kuruluşlarındaki personelin toplu taşıma
araçlarından 2022’de de ücretsiz olarak
kullanmaya devam edebileceklerini ifade
etti. Başkan yardımcısı Çöplü, “Çorum
Belediyesi olarak pandemi
sürecinde tüm sağlık
çalışanlarımızın yanında
yer aldık. Onlara moral
vermek, motivasyonlarını
artırmak amacıyla her
fırsatta desteğimizi
ifade ettik ve etmeye
de devam ediyoruz.
Sağlık çalışanlarımız kurum kartlarını
göstererek Çorum Hitit Ulaş Ulaş A.Ş’ye
ve belediyemize bağlı olan toplu taşıma
araçlarından ücretsiz olarak yararlanmaya
devam edecekler.” şeklinde konuştu.

Yaban hayatı
fotokapanda
Kırıkkale'de, doğal yaşamın kontrol
altına alınması amacıyla dağlık ve ormanlık
alanlara yerleştirilen fotokapanlar, yaban
hayatını kayıt altına alıyor. Doğa Koruma ve
Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü'nce
dağlık ve ormanlık alanlardaki hayvan
popülasyonunun belirlenmesi amacıyla
dağlık ve ormanlık alanlarına fotokapanlar
yerleştirildi. Kırıkkale'de yaşayan karaca,
vaşak, tavşan, kurt, tilki, domuz ve balıkçıl
gibi hayvanların doğal yaşamı görüntülendi.
Fotokapan görüntüleri, yaban hayatının ve
farklı türlerdeki hayvanların doğal yaşamının
güzelliklerini de yansıtıyor. İHA

170 köy yolu
ulaşıma kapalı

Sivas’ta etkili olan kar yağışıyla birlikte
170 köy ve mezra yolu araç ulaşımına
kapandı. Sivas’ta geçtiğimiz günden
itibaren yüksek kesimlerde etkili olan kar
yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte
kar yağışıyla birlikte 170 köy ve mezra
yolu araç ulaşımına kapandı. Sivas İl Özel
İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri
kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için
çalışmalarını hızla sürdürüyor.

YASA DIŞI AVLANIRKEN YAKALANDILAR
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park
ekipleri tarafından, yasa dışı keten kuşu avı
yapan 2 şahsı yakalandı.
Hacılar ilçesinde yasa dışı av yapıldığı
ihbarı üzerine harekete geçen Kayseri
Doğa Koruma ve Milli Park ekipleri, yasa
dışı keten kuşu avı yapan yabancı uyruklu
2 şahsı suçüstü yakaladı. Yakalanan
şahıslara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa
muhalefetten cezai işlem uygulandı.
Ayrıca şahısların av esnasında
kullandığı 2 kafese ve kuş yakalamada

kullanılan örme ağlara el konulurken, ele
geçirilen 12 adet keten kuşu veteriner
hekim kontrolünün ardından doğaya
yeniden serbest bırakıldı.

SDS Sözleşmesi imzalandı

Kırşehir'de İl Özel
İdaresi ile Bem Bir-Sen
Sendikası arasında 2022
yılını kapsayan Sosyal
Denge Sözleşmesi (SDS)
imzalandı. Sosyal Denge
Tazminatı Sözleşmesi imza
programında açıklama
yapan İl Özel İdaresi
Genel Sekreteri Kurtuluş
Yılmaz; Kırşehir'de bir çok
projeyi hayata geçirmenin
mutluluğunu yaşadıklarını
söyledi. Yılmaz; "2022

yılını kapsayacak şekilde
yüzde yüzün üzerinde
bir oranla imzaladığımız
bu sözleşmenin İl Özel
İdaresinde görev yapan
sözleşmeli ve memur olan
mesai arkadaşlarımıza

hayırlı ve bereketli olmasını
diliyorum. İl Özel İdaresi çok
önemli yatırım ve projeleri
yürütüyor, köylerimizin
alt yapılarını güçlendirip,
yolları, köy içme sularını
ve Kırşehir'de yapımı
gerçekleştirilen pek çok
projeyi hayata geçiriyor"
dedi. İl Özel İdaresinde
imzalanan sözleşmenin
personelin çalışma şevki
ve performansı üzerinde de
etkili olması bekleniyor.

Moral ziyareti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya
Yanık’ın Başdanışmanı Yasemin Abayhan
Yozgat’a geldi.
Abayhan, THF Kadınlar 1. Liginde
yer alan Yozgat Aile Sosyal Politikalar
Gençlik ve Spor Kulübünün antrenmanını
ziyaret etti.
Abayhan, sporcuları ligde göstermiş
oldukları mücadeleden dolayı tebrik
ederek, başarı diledi.

14 OCAK 2022 CUMA

Yozgat Aile Sosyal Politikalar Gençlik
ve Spor Kulübü Başkanı Musa Saydam’da,
nazik ziyaretleri için Bakan Danışmanı
Yasemin Abayhan’a teşekkür etti.
Saydam, “Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanımız Danışmanı Yasemin Abayhan
Sporcularımızı Antrenmanda ziyaret
ederek kulüp çalışmalarımız hakkında
bigi aldı. Nazik ziyaret için teşekkür
ederiz” dedi. Murat KARATEKİN
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Rıza ve Taha’dan gövde gösterisi

iKi DEV AYNI

MiNDERDE

Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp ve Taha Akgül, güreş yaptı.
Türk güreşinin iki devini minderde buluşturan antrenmana
ilişkin ASKİ Spor kulübü, “ Türk Güreşinin 2 Devi Aynı Minderde.

A

SKİ Sporun şampiyon güreşçileri
Taha Akgül ve Rıza Kayaalp birlikte
gövde gösterisi yaptılar” açıklamasında
bulundu.
EN FAZLA ŞAMPİYONLUK
En fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan
Türk sporcu unvanının sahibi olan Rıza’nın
kariyerinde 10 Avrupa ve 4 dünya şampiyonluğu ile birer olimpiyat ikinciliği ve
üçüncülüğü bulunuyor.
Kayaalp, 2024 Paris Yaz Olimpiyatları’nda altın madalya kazanarak güreş kariyerini tamamlamak istiyor.
Dünya ve olimpiyat şampiyonu Taha

HAZIRLIK MAÇI YAPACAK
Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge 3. Grupta yer
alan temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK’da devre
arası kampı sürüyor. Kırmızı-siyahlı takım
günde çift antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını
sürdürüyor.
Yozgatspor 1959 FK devre arası hazırlık
kampının ilk hazırlık maçını yapacak. Kırmızısiyahlı takım ilk hazırlık maçında Kırıkkale
Yahşihanspor ile karşılaşacak.
Yozgatspor 1959 FK, Kırıkkale Yahşihanspor
hazırlık maçı 14 Ocak Cumartesi günü 14:00’da
Yozgat dış saha da oynanacak.
Murat KARATEKİN

Akgül, Polonya'da düzenlenen Avrupa
Güreş Şampiyonası'nda elde ettiği 8. altın
madalyayla Avrupa güreş tarihine geçti.
Akgül, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018,
2019 ve 2021 yıllarında Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazandı. 8 Avrupa
şampiyonluğunun yanı sıra 2014 yılında
Taşkent'te ile 2015'te Las Vegas'ta Dünya Şampiyonu ve 2016 Rio'da olimpiyat
şampiyonu olan Akgül'ün 2013 Akdeniz
Oyunları, 2013 Dünya Üniversite Oyunları
ve 2019 Askeri Olimpiyat Oyunları şampiyonlukları da var.
Eda DEMİREL

KAYIŞDAĞ’DAN
Karadağ’a ziyaret
Yozgat Bozok Üniversitesi Spor
Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf
öğrencisi Yozgatlı milli güreşçi Beytullah
Kayışdağ, Yozgat Bozok Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ı
makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Spor Bilimleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü ve Spor
Bilimleri Fakültesi
Öğretim Görevlisi
Mehmet İnan da hazır
bulundu.
Kariyerinde
Dünya ve Avrupa
üçüncülüğü bulunan,
ASKİ spor kulübü
güreşçilerinden milli
güreşçi Beytullah
Kayışdağ, son
olarak 24-26 Aralık 2021 tarihinde
Sakarya'da düzenlenen Türkiye Büyükler
Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda
97 kiloda Türkiye Şampiyonu olarak
başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Rektör Karadağ, milli güreşçi

Beytullah Kayışdağ’ı elde ettiği
başarısından dolayı tebrik etti.
Mili güreşçimizin ayrıca Yozgat
Bozok Üniversitesi öğrencisi olmasından
mutluluk duyduğunu belirten Karadağ,
“Milli güreşçimiz son olarak Sakarya'da
düzenlenen Türkiye Büyükler
Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda
97 kiloda Türkiye Şampiyonu olmuş ve
Altın Madalya alarak
bizleri bir kez daha
gururlandırmıştır. Milli
güreşçimizi inşallah
Avrupa ve Dünya
şampiyonu olarak
görmek istiyoruz.
Hemşehrimiz
ve öğrencimiz
Beytullah Kayışdağ’ı
bir kez daha tebrik
ediyor, bundan sonraki öğrencilik ve
spor hayatında başarılarının devamını
diliyorum” dedi.
Ziyarette Karadağ, günün anısına milli
güreşçi Beytullah Kayışdağ’a hediye
takdim etti. Eda DEMİREL

