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KALE’NiN
GURBETTEN GELDİLER KÖYLERİNDEKİ
TARİHİ KALE İÇİN SEFERBERLİK İLAN ETTİLER

NEFERLERi

2'DE

YOZGAT HAZIR
Yozgat Valisi Ziya Polat,
başkanlığında, paydaş
kurumların katılımıyla üniversite
öğrencilerinin barınma ihtiyacına
ilişkin istişare toplantısı

BÖLGE YARIŞMASINA

KATILACAKLAR

Akdağmadeni İlçesi Muşalikalesi Köyü’nde bulunan tarihi Muşalli Kalesi
(Behramşah Kalesi) ile içinde bulunan türbelerin restore edilerek turizme
kazandırılması için köyün gurbette yaşayan sakinleri harekete geçti.

İNCELEMELERDE BULUNDU
İlk etapta çeşitli doğa sporlarına ev sahipliği
yapması planlanan kalenin kurtarılması için
inceleme çalışması başlatıldı. Orta Anadolu’nun
tarihi zenginlikleri ve ev sahipliği yaptığı
medeniyetleri ile bilinen şehirlerinden Yozgat’ın
Akdağmadeni İlçesi Muşalikalesi Köyü’nde
bulunan Muşalikalesi’ni turizme kazandırmak
isteyen Muşalikalesi Köyü Derneği, Kültür ve
Turizm Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışma başlattı.
Geçtiğimiz hafta içerisinde dernek başkanı
Hudayi Akol ve dernek yönetim yöneticileri,
Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi ile Müze
Müdürü Cihat Çakır, tarihi kale ve içinde bulunan
türbelerde incelemelerde bulundu. 3'TE

ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞLADI
Yozgat Bozok
Üniversitesi 2022-2023
eğitim ve öğretim yılı
için Spor Bilimleri
Fakültesi Özel
Yetenek Sınavları
için başvuruda
bulunan öğrencilerin
sınavları başladı. Bir
hafta sürecek olan
sınavda öğrenciler
Üniversiteye
girebilmek için ter
dökecek. 7'DE

KLASMAN HAKEMLERi

DOLU DOLU

FESTiVAL

Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz

“BAYRAM HAVASINDA GEÇTI”

Demokrasi ve Atılım
Partisi (DEVA) Yozgat İl
Başkanı İsmail Yılmaz,
Hafta sonu Genel Başkan
Ali Babacan’ın katılımı ile
gerçekleşen mitinge katılan
Yozgat halkına teşekkür etti.
Yılmaz, “Genel
Başkanımız Yozgat halkına
misafirperverliğinden dolayı
teşekkür etti. Mitingimizdeki
hedefimiz buydu. Bütün
teşkilatlarımız, il ve ilçe
yönetim kurulu üyelerimizle
birlikte çok büyük çalışma
yaptık” dedi.
>>> 3. Sayfada

KIMLERIN

Merkez Hakem Kurulu 2022-2023 Futbol
Sezonu 3. Bölge Yaz Semineri ve Atletik
Test Yozgat’ta yapıldı. >>> 8'DE

ŞIDDETTEN YANA

OLDUĞU AŞIKAR
MHP Yozgat İl Başkanı Tekin
Irgatoğlu, DEVA Partisi Genel
Başkanı Ali Babacan’ın hafta
sonu Yozgat’ta düzenlediği
mitingdeki konuşmalarına tepki
gösterdi. >>> 6'DA

MAHREMIYET EĞITIMLERI

DEVAM EDiYOR

İŞÇiYE YÜZDE 38 ZAM

BÜYÜK BAŞARI

Çiçekdağı Belediye Başkanlığı
Personel Limited Şirketinde
çalışan sendika üyesi işçilerin
imzalan toplu iş sözleşmesi ile
yüzleri güldü. Belediye ile Hizmet
İş Sendikası arasında 3 yıl süreli
toplu iş sözleşmesi imzaladı.

4'TE

6'DA

YENI NESIL'DEN
Yozgat’ta bu yıl faaliyete başlayan “Yeni
Nesil Kurs Merkezi” YKS yerleştirme
sonuçlarında büyük bir başarı elde etti.

Kur’an kurslarına katılımı
artırmak, hafızlık eğitimini ve
Kur’an-ı Kerim-i yüzünden güzel
okumayı teşvik etmek amacıyla
hafızlık eğitimi verilen Kur’an
kurslarında okuyan öğrenciler
arasında düzenlenen ’Hafızlık
ve Kur’an-ı Kerim-i Yüzünden
Güzel Okuma’ il birinciliği
yarışması düzenlendi. 4'TE

Bu yıl 21’incisi düzenlenen Sürmeli
Şenlikleri muhteşem bir finalle
tamamlandı. 3 gün süren festival
kapsamında birbirinden değerli
sanatçılar şarkıları, türküleri ve
sahne performansları ile Yozgatlılara
unutulmaz anlar yaşattı. 4'TE

SEZONU YOZGAT’TA AÇTI

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi
Müdürlüğü, çocukların fiziksel,
sosyal, bilişsel ve ahlaki gelişimini
desteklemek için başlatılan Mahremiyet
Eğitimlerini hızla sürdürüyor. 2'DE

düzenlendi. Toplantıda konuşlan
Vali Polat, Yozgat’ı tercih eden
hiçbir üniversite öğrencisinin
mağdur olmaması adına tüm
tedbirleri aldıklarını söyledi.

Zehir Tacirlerine

geçit vermiyor
Yozgat İl Emniyet
Müdürlüğü ekipleri bir
hafta içerisinde yapılan
operasyonları kamuoyu ile
paylaştı. >>> 2'DE

GÜNCEL
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Seçim Heyecanı Başladı Sürecin Hayırlı Olmasını Dileriz
2023 yılı Seçim yılı
olacak öyle gözüküyor.
Şimdiden ülkemiz için
hayırlı olsun ve hayırlara
vesile olsun inşallah!..
Demokrasi bir hizmet
yarışıdır; anlayışında bu
olması lazım. Kardeşliğimize birlik ve beraberliğimize zarar vermeden
bu sürecin atlatılması
gerekir. Yoksa kardeşliğimiz ve ülkemiz zarar
görür. Hepimize düşen
bu süreci kırıp dökmeden
kardeşçe sonlandırabilmektir. Müslüman ve medeni
insanlara da bu yaraşır.
Bu temennimize rağmen sürecin biraz daha kırıcı ve hırçın
geçeceği gözüküyor. Her ne
kadar dost ve kardeşlik vurgusu yapsak da ilerleyen aylar ve
günler içerisinde bu dönemin
ayak seslerini daha derinden
hissetmeye başlayacağımız bir
gerçek.
Yalan sözlerden, yapamaya-

cağınız boş vaatten, insanlara
çamur atmaktan
kaçınınız desek
de bu yarış hem
hızlanacak hem de
acımasızlaşacak
durum onu gösteriyor. Bu durumda: Kim kaybeder
ülkemiz ve insanlarımız kaybeder
ve kardeşliğimize ,
birlik ve beraberliğimize zarar vermiş
oluruz. Allah bu
durumdan ülkemizi korusun!
Önümüzdeki ekonomik dönemin sıkıntısı nasıl gözüküyor;
bir de bu duruma bakmak lazım:
Görünen o ki hem ülkemizi hem
de dünyayı bir enerji ve petrol
krizi bekliyor. Sıkıntının daha
da artacağı bir gerçek. Enerji
krizine bağlı, doğalgaz, petrol ve
benzin krizine doğru giden sıkıntılı bir döneme giriyoruz dersek
yalan olmaz! Yani dünyayı bir

AHMET
SARGIN

ekonomik kriz- sıkıntılı süreç
bekliyor...
Bu süreçten Türkiye etkilenecek mi, elbette etkilenecek
ve sıkıntılar yaşanacak. Peki bu
süreci nasıl atlatmak lazım?...
Bence en önemli sorun bu?.. Bu
süreci göğüsleyecek ve en az
zayiatla atlatabilecek bir siyasi
iktidar lazım ülkemize?..!...Bir
babayiğit, bir pehlivan, bir kahraman ve duruma çare- çözüm
olabilecek kudret ve dirayette
olan bir ekip lazım vesselam.
İşte bu ekip, kim olmalı bizim
arayışımız da bu olmalıdır. Sağ
duyu deriz ya “Sağ duyu” hakim
olmalı düşünce ve eylemlerimize...
Peki böyle bir süreçte Türkiye
ekonomisi kendi kendine yetebilecek mi, kendi yağımızla kavrulacak durumda mıyız soru da
bu... Herkesin farklı görüşte ve
düşüncede olması normal. Ama;
ortak paydamız vatan; ortak
paylaşımımız da bu vatanda huzurla kardeşçe yaşayabilmektir,

öyle değil mi?
Türkiye kendi imkanlarını değerlendirerek bu sıkıntılı süreci
atlatabilir mi, atlatamaz mı? Kim
ne derse desin ülkemiz dirayetli,
ehliyet ve liyakat sahibi ekiple
bu süreci çok daha rahat atlatacaktır. Ancak bunun için sabır,
devlete ve millete güvenmek
şarttır. Birlik beraberlik, kardeşlik duygusu ve sağduyu ile hareket etmek sıkıntılı sürecin atlatılmasana vesile olacak çözüm
ilacıdır unutmayalım. Kardeşçe
kucaklaşmak, sağ duyu ile hareket etmek, kırıp dökmemek ve
bizi bir birimize düşman etmemek şartıyla...
Bizim tutkalımız milli ve manevi ruhtur- beraberliktir bunu
da biliyorsunuz?
Türkiye verimli toprakları,
doğal yapısı yer altı ve yer üstü
zenginliği ile kendine yetecek bir
ekonomik yapıya sahiptir. Siz bu
imkanı iyi kullanırsanız, sıkıntıyı
çözer; beceriksiz kullanırsanız ve
bir birinize düşerseniz sıkıntıyı

ayyuka çıkarırsınız.
Gidişat bu: çözüm de: Akıl
izan ve sağ duyu; milli duyguların dile gelmesi ve kardeşliğin
korunması esası ile biz yarınların
sıkıntısına çözüm bulabiliriz.
İşte seçimin geçimin amacıgayesi da bu.. Gerisi Türk insanına kalmış!..
Aramızda hırçın, intikamcı, öç
alma duygusu taşıyanlar, ülkeyi
bölüp parçalamak isteyenler var,
Allah onlara bu fırsatı vermesin!
Vermeyelim...
Türkiye düşmanları, terör ve
bölücü dostları, affedin hainler
ve bölücü teröristler pusuda
bekliyor, bu ihanete göz kırpmak
Allah korusun ülkeyi böler parçalar; hiç birimiz böyle bir ihanete
prim vereremeyiz, vermemeliyiz.
Türkiye Cumhuriyeti 2023 de
çok daha güçlü olmalı ve geleceğe Türk damgasını vurmalıdırvurmak zorundadır!.. Türk ve
İslam dünyasının umudu olan
bu düşünceye zarar vermek akla
mahtığa aykırıdır!

ZEHiR TACiRLERiNE

GEÇiT VERMiYOR

YOZGAT HAZIR
Yozgat Valisi Ziya Polat,
başkanlığında, paydaş
kurumların katılımıyla
üniversite öğrencilerinin
barınma ihtiyacına ilişkin
istişare toplantısı düzenlendi.
Toplantıda konuşlan Vali
Polat, Yozgat’ı tercih eden
hiçbir üniversite öğrencisinin
mağdur olmaması adına tüm
tedbirleri aldıklarını söyledi.
Yeni eğitim öğretim yılının
tüm öğrencilere hayırlı
olması temennisinde bulunan
Polat, “Her zaman dile
getirdiğimiz gibi devletimizin
tüm imkanları ile milletinin
hizmetinde. Bu anlamda
çalışmalarımızı yapıyoruz.
Yiğitler şehri Yozgat
öğrencilerimizi karşılamaya
hazır” dedi.
KİMSE AÇIKTA
KALMAYACAK
Yozgat’ı tercih eden
hiçbir öğrencinin açıkta
kalmaması adına çalıştıklarını

anlatan Polat, “Kesin
kayıtlar yapılmadı ancak
üniversitemizi 5 bin 400'e
yakın öğrenci tercih etti.
Yozgat, tercih edilen bir
yer. Tabii tercihe karşı da
barınmayla ilgili herhangi
bir sıkıntımız var mı, onu
değerlendireceğiz. Mevcut
yurtlar yetmediği zaman
devletimizin tüm imkanları,
yavrularımızın emrinde. Tüm
misafirhaneler yavrularımız
emrinde. Yetmediği takdirde
belediyemizle oteller
de kiralarız, otellere de
yerleştiririz. Yozgat'ı tercih
eden hiçbir çocuğumuzu
açıkta bırakmamak için her
türlü çabayı göstereceğiz.

Her türlü tedbiri de alacağız”
şeklinde konuştu.
TADİLAT SÜRÜYOR
İhtiyacı olan okullarda
tadilat çalışmalarının da
yapıldığını anlatan Polat,
“Okullarımızın eğitim öğretim
dönemine yetişmesi için
çalışmalarımızı hızlandırdık.
Bu anlamda öğrencilerimizin
sağlıklı okullarda eğitim
görmesi için çalışıyoruz” dedi.
TÜM EKİPLERİMİZLE
SAHADAYIZ
Polat, Yozgat’ta ihtiyaç
sahibi vatandaşların da Sosyal
Yardımlaşma Vakfı tarafından
desteklendiğini anımsatarak,
“Biliyorsunuz kömür
yardımlarımız var. İhtiyaç
sahibi vatandaşlarımıza
çeşitli desteklerimiz var. Bu
desteklerin de sağlıklı bir
şekilde yerine ulaşması için
ekiplerimiz saha çalışmalarına
devam ediyor” ifadelerine yer
verdi. Eda DEMİREL

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri
bir hafta içerisinde yapılan operasyonları
kamuoyu ile paylaştı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından yapılan açıklamada, “İl Emniyet
Müdürlüğü olarak Narkotik Suçlarla
Mücadele kapsamında İlimiz genelinde
07.08/14.08.2022 tarihleri arasında yapılan
çalışmalarda; 9 Operasyon yapılmış,
operasyonlar kapsamında 14 şahsa
uyuşturucu madde kullanmak suçundan
işlem yapılmış, yapılan operasyonlar
neticesinde 9 adet Sentetik Ecza maddesi,
23.15 gr. Metamfetamin maddesi, 1.92 gr.
Esrar maddesi, 0.50 gr. Eroin maddesi,
1 adet silah ve 9 adet fişek, Zehir madde

kullanmak için aparatlar ele geçirilmiştir.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak Zehir ile
mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine
yer verdi.

MAHREMIYET EĞITIMLERI DEVAM EDIYOR
Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi
Müdürlüğü, çocukların fiziksel, sosyal,
bilişsel ve ahlaki gelişimini desteklemek
için başlatılan Mahremiyet Eğitimlerini hızla
sürdürüyor.
Yozgat’ın birçok ilçesinde yetişkinlere
verilen eğitimler bu kez de Yozgat Merkez
ilçesinde yaz Kur’an Kursu’na giden
öğrencilere verildi.
Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi
Müdürlüğü meslek elemanları Sosyolog
Merve Er ile Psikolojik Danışman Kübra
Şenöz tarafından ‘Mahremiyet Eğitimi’
programında çocuklar bilgilendirildi.
Sosyolog Merve Er ile Psikolojik

Danışman Kübra Şenöz, yaptığı konuşmada;
“mahremiyet eğitimi çocuğa verilmesi
gereken en temel eğitimlerden biridir. Bu
eğitim çocuğun kendini nasıl ve neden
koruması gerektiğini öğrenmesi için
oldukça önemlidir. Taciz, istismar ve
benzeri çocuklarımızın asla karşılaşmasını
istemeyeceğimiz durumlardan
çocuklarımızı koruyabilmenin ilk yolu onlara
eğitim vermektir. Çocuklarımız bugün
vermiş olduğumuz eğitimle vücudunun özel
bölgelerini öğrenecektir. Çocuklarımız
eğitim sonrası vücudunu nasıl koruyacağını,
tehlikelerle nasıl başa çıkacağını
öğrenebilecektir.” İfadelerini kullandı.

KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK
YAPTIĞIMIZ İŞLEMLERE KEFİLİZ
OTOMOBİLDE YOZGAT’TAKİ
ADRESİNİZ ALTINSOY OTOMOTİV

ADRESİMİZ: Yozgat Ankara Karayolu Üzeri
4.Km, 66000 Merkez
İRTİBAT TEL: 0 354 212 03 03

* Hizmet yeterlilik belgeli “TSE Garantili” otomobil tamir-bakımı
* 30 Yıllık Tecrübe ile uzman teknik ekip
* Dynobil Oto Expertiz Hizmetleri
* Güler yüz-Güven-Memnuniyet
* Her marka ikinci el araba alınır satılır * İkinci elde garanti
*KAPORTA BOYA VE MEKANİK İŞLEMLER RANDEVUSUZ VE HIZLI SERVİS HİZMETİ
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Yozgat Çamlık Gazetesi
Basın Konseyi üyesidir.
Gazetemiz basın meslek ilkelerine
uymaya söz vermiştir.

DOLAR

Alış:
Alış:
Alış:1473.44
1117.55
1.676
Satış:
Satış:1545.00
1193.00
1.756

Alış: 16.09
17.97
12.23
Satış: 18.02
16.38
12.36

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

31/14
7/2
31/14
6/1
29/12
3/-2
28/12
2/-4

ŞİFA ECZANESİ
DAMLA
ECZANESİ
YAŞAM
LEYLA
ELİF ECZANESI
ECZANESI
ECZANESI

ASAĞI NOHUTLU MAH.
Kentpark girişi Mektebim
Kentpark
Aşağınohutlu
yolu CAD.
Yimpaş
Mah. Hüzni
Avm
MEYDAN
YERİ
BÜYÜK
Koleji karşısı
No:1/3-4
Karşısı
No:45/A
No:2
CAMiSokak
KARSISI
NO:78/A
502
66 99
TELEFON:
0354
217 62 78

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 18.36
13.82
18.17
Satış: 18.44
13.99
18.57

Çeyrek Altın

SALI

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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32/14
14/3

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:12
06:11 05:46
07:40 12:50
12:37 16:38
15:02 19:44
17:23 18:47
21:12

KALE’NiN
GURBETTEN GELDİLER KÖYLERİNDEKİ
TARİHİ KALE İÇİN SEFERBERLİK İLAN ETTİLER

NEFERLERi
Akdağmadeni İlçesi Muşalikalesi Köyü’nde bulunan tarihi Muşalli Kalesi
(Behramşah Kalesi) ile içinde bulunan türbelerin restore edilerek turizme
kazandırılması için köyün gurbette yaşayan sakinleri harekete geçti.
İlk etapta çeşitli doğa sporlarına
ev sahipliği yapması planlanan
kalenin kurtarılması için inceleme
çalışması başlatıldı.
Orta Anadolu’nun tarihi zenginlikleri
ve ev sahipliği yaptığı medeniyetleri
ile bilinen şehirlerinden Yozgat’ın
Akdağmadeni İlçesi Muşalikalesi
Köyü’nde bulunan Muşalikalesi’ni
turizme kazandırmak isteyen
Muşalikalesi Köyü Derneği, Kültür
ve Turizm Müdürlüğü ile ortaklaşa
çalışma başlattı.
Geçtiğimiz hafta içerisinde dernek
başkanı Hudayi Akol ve dernek
yönetim yöneticileri, Kültür ve
Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi ile
Müze Müdürü Cihat Çakır, tarihi
kale ve içinde bulunan türbelerde
incelemelerde bulundu.
SELÇUKLU
DÖNEMİNDE YAPILMIŞ
Dernek yöneticileri ile birlikte
incelemelerde bulunan İl Kültür
ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi,
Çamlık TV’ye yaptığı açıklamada
kalenin bin 200’lü yıllarda Selçuklu
Döneminde yapılmış bir kale
olduğunu söyledi.
O dönemki kalenin sahibi
Gıyaseddin Keykavus (12371246) emirlerinden Necmed-din
Bahramşah-ı Candar’a ait olmasından
dolayı kalenin Behramşah Kalesi
olarak da bilindiğini hatırlatan
Çiftçi; “Bölgedeki ender Selçuklu
yapılarından birisi burası. Günümüze
gelene kadar büyük tahribatlar
geçirmiştir. Ama mevcuttaki hali
ile biz burada yaşayan insanlar
olarak Ankara’da, İstanbul’da
yaşayan vatandaşlarımızla birlikte
buraya geldik ve neler yapabiliriz,
Yozgat’ın turizm ve tanıtımı adına
neler yapılabilir? Ama her şeyden
önce tarihimizi korumak, tarihimizi
yaşatmak adına neler yapılabilir için
hem bölgeyi gezmek hem de bir
fikirde bulunmak için buraya geldik.
Aynı zamanda kalenin ön tarafında

türbelerimizde var. Ali ve Mahmut
Çelebi türbeleri de var. Bu türbelerle
ilgili neler yapabiliriz diye kısa, orta
ve uzun vadede neler yapılacağı
konusunda beyin fırtınası yapıp
ardından resmi işlemleri başlatıp yol
almak istiyoruz” dedi.
GELECEK NESİLLERE
AKTARILMASINI İSTİYORUZ
Çiftçi ayrıca, bölgenin tarihi
zenginlikleri arasında ön plana çıkan
“Sarıkaya Roma Hamamı” çevre
düzenlemesinin tamamlanması
ile Tavium Antik kentinin kazısına
başlanacağını hatırlatarak, kültür
varlıklarını önemsediklerini yapılan
her çalışmanın uzun vadede buraların
gelecek nesillere kalması adına önem
arz ettiğini sözlerine ekledi.
AKOL: TARİHİ DOKUYU
CANLANDIRMAK İSTİYORUZ
Akdağmadeni Muşalikalesi
Dernek Başkanı Hüdayi Akol
da, gurbette yaşayanlar olarak
tarihi zenginliği bulunan kalenin
canlandırılmasını istediklerini söyledi.
Kale ile birlikte türbelerin de
kurtarılması gerektiğini vurgulayan
Akol; “Burayı sadece tarihi bir kale
olmanın yanı sıra farklı şekilde de
değerlendirelim istiyoruz. Bu yamaç
paraşütü olabilir. Yamaç paraşütü
olduğu zaman alt kısmında bir
piknik alanı olabilir. Şenlikler yapılır.
Buranın adı bu şekilde gelişebilir.
Peri bacaları, Fethiye’de ki Ölü Deniz
nasıl değerlendirildiyse burası da
o şekilde değerlendirilebilri. Biz
elimizden geldiğince mücadele
edeceğiz, inşallah hedefimize
ulaşırız. Bizim amacımız köyümüzü
ve tarihimizi gösteririz. Biz köyümüz
olarak değil aslında Yozgat’ın tarihini
gösteririz. Şuan dünyada belki 2
türbesi olan kale hiçbir yerde yok.
Biz onun farkında bile değiliz ama
biz bunu yansıtmaya ve göstermeye
çalışıyoruz” diye konuştu.
MUHTAR OLARAK MUTLU OLURUM
Köy muhtarı Selman Göç de,

Türkiye genelinde bu tür türbelerin
olmadığını duyduklarını söyledi.
“Ben muhtar olarak buranın
restorasyon yapılmasını, turizme
açılmasını, biraz daha bakıma ihtiyacı
olduğunu düşünüyorum” diyen Göç:
“Türkiye genelinde böyle bir kale
yok. İleride şifa veren hamamımız
var. Burasını da sizlerin aracılığı
ile devlet büyüklerimizden oranın
da yapımına ihtiyacı var. Adı Uyuz
hamamı olan yerin hastalara şifa
olduğu, dizleri ağrıyanlara şifa oluyor.
İnşallah sizlerin aracılığı ile bura
turizme kazandırılırsa çok güzel
olur. Türbenin eski virane olduğunu
gördükçe bizlerde üzülüyoruz.
Buranın yapılıp düzene girmesiyle
memnun ederiz” dedi.
YOZGAT’IN
TANINMASINA VESİLE OLURUZ
Köy sakinlerinden eğitimci Osman

Akol, tarihi kalenin Sivas’ı güneye
bağlayan önemli bir tarihi yapı
olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:
“Burası Sorgun’un Alişar Beldesi’ne
bağlı bir güzergahta bulunuyor.
Burasının Selçuklular döneminde
yapıldığı söyleniyor. İnşallah tarihi
kalemizi tarihi olarak değerlendirilir.
Bunu ilelebet Yozgat’ımızın bir tarihi
merkezi olarak tanınmasında vesile
olursanız teşekkür ederiz.”
KENAN HOCA’DAN
KALE HİKAYESİ
Köy sakinlerinden eğitimci Kenan
Önal da açılamasında tarihi kaleyle
ilgili hikaye paylaşımında bulundu.
Önal, şunları aktardı: “Benim
çocukluğumda burada birkaç
tane kültür yaşanıyordu. Özellikle
askere gidecek gençler kalenin
üzerine çıkarlar ve ateş yakarlardı.
Davul ve zurna ile halay çekerlerdi.

Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz

“Mitingimiz Bayram havasında geçti”

Demokrasi ve Atılım Partisi
(DEVA) Yozgat İl Başkanı İsmail
Yılmaz, Hafta sonu Genel Başkan
Ali Babacan’ın katılımı ile
gerçekleşen mitinge katılan Yozgat
halkına teşekkür etti.
Yılmaz, “Genel
Başkanımız Yozgat halkına
misafirperverliğinden dolayı
teşekkür etti. Mitingimizdeki
hedefimiz buydu. Bütün
teşkilatlarımız, il ve ilçe yönetim
kurulu üyelerimizle birlikte çok
büyük çalışma yaptık” dedi.
BÜTÜN İLÇELERİMİZİ
GEZDİK
Miting öncesinde 50 kişilik bir
gurupla seçim otobüsü ile bütün
ilçeleri gezdiklerini belirten
Demokrasi ve Atılım Partisi
(DEVA) Yozgat İl Başkanı İsmail
Yılmaz, “Tek tek broşür dağıtarak
bütün ilçelerimizi gezdik. Yozgat
merkezde ev ve işyerlerimizi davet
ettik. Yozgatlı hemşehrilerimizi
davetimize geldikleri ve bizlere

bu gurur tablosunu yaşattıkları için
teşekkür ediyorum” dedi.
YOZGAT’A YAKIŞIR
GÜZEL BİR MİTİNG YAPTIK
Yılmaz, “Genel Merkezimiz ve
genel başkanımız çok memnun
kaldı. Yozgat’a yakışır Deva
Partisi olarak güzel bir miting
yaptık. Deva Partisi olarak biz bu
kadar kişiyi hatta daha fazlasını
bekliyorduk. İlçe başkanlarımız,
il ve ilçe yönetim kurulu
üyelerimizle, merkez teşkilatımızla
çalışma yaptı. Yaptığımız çalışma
sonrasında hem merkezden hem
ilçelerimizden vatandaşlarımızla
birlikte alnımızın akıyla mitingimizi
yaptık. Mitingimiz çok kalabalıktı.
Ama güneşli havadan dolayı
vatandaşlarımız ağaçların altından
izlemeyi tercih etti” dedi.
GENEL BAŞKANIMIZ
KARŞILAMA İSTEMEDİ
Genel Başkan Ali Babacan’ın
karşılama töreni istemediğini
belirten Yılmaz, “Karşılama

olduğunda binlerce aracı aynı
anda park problemi yaşarız. Park
sorunundan dolayı da miting
alanına gelmekte sıkıntı çekilirdi.
O şekilde karşılama planlaması
yapılmadı” dedi.
GENEL BAŞKANIMIZ
TEŞEKKÜR ETTİ
Demokrasi ve Atılım Partisi
(DEVA) Yozgat İl Başkanı İsmail
Yılmaz, “Genel Başkanımız miting
sonrasında Yozgat’ta ayrılırken
Yozgat halkına teşekkür etti.
Üçüncü mitingimiz tarihi bir
miting olarak değerlendirildi.
Gençlerimize ve teşkilatlarımıza
ayrı ayrı teşekkür etti” dedi.
EMNİYETİMİZE
TEŞEKKÜR EDİYORUM
Mitingin gerçekleştirdiğimiz
alanda bizlere her türlü kolaylığı
sağlayan başta Valimize, Emniyet
Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür
ediyoruz. Güzel bir organizasyonla
kazasız belasız güzel bir
mitingimiz oldu” diye konuştu.

Köylüler bilirdi ki buradan askere
gidiliyor. Onlara evlere davet edilirdi.
İkincisi de eskiden teyp çalarlarımız
sıkıntılıydı. Köyde elektrik yoktu.
4 pil bir defa çevirirdi. Köyden
biri eğer bir kaset aldıysa onu
kalenin üzerine çıkar bütün köylüye
dinletirdi. Bizimde yetkililerden
en önemli yapmak istediğimiz
etkenlerden biri de, birçok yerde
o bölgeyi tanıtabilmek için yeni bir
şeyler üretiyorlar. Bizim üretecek
bir şeyimiz yok. Kalemiz var. Bunun
yetkililer çeşitli turlar düzenlerken,
Akdağmadeni’ni, Yozgat’ı tanıtırken
turu buradan geçirme durumunda
ben Çanakkale ve birçok ören
yerlerine gittim. Buranın fazlası var
eksiği yok. Bir tek eksiği var o da
reklam eksiği. Bu reklam eksikliğinin
de bir şekilde giderilebilir diye
düşünüyorum.”

GÜNCEL

17 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

Dilenci
Yozgat Sorgun
Şah Muratlı Köyünden Haşim emmi
diye dilenci gelirdi
köyümüze, bize...
Kısa boylu, ak sakallı, inançlı ve her
konuşmasının sonunu şükür ile bitiren
bir yoksul.
Dilencilik yapmanın çok kötü olduğunu, bazı insanların hor gördüğünü,
aşağılandığını üzülerek dile
getiriyordu.
Rahmetli babam çok severdi Haşim emmiyi, “köye
geldiğinde kimsenin kapısında
kalma, burası senin evin” diyerek başka yerde kalmasına
müsaade etmezdi.
Haşim emmi bize geldi-

ğinde eşeğini ahıra
bağlayıp yemini suyunu vermek bana
düşüyordu.
Paltosunun ve çoraplarının söküğünü
dikmek, yamamak
anamın işiydi.
Anacığım, hiç
gocunmadan, erinmeden sadaka niyetine üzerine düşeni
yapıyordu.
Evimiz dar olduğu
için babam, yatağını tandıra
açıyordu.
Ve üstüne oturarak birer
cigara sarıyorlar, bir yandan
cigara bir yandan çay, güzel
bir sohbete imza atıyorlardı.
Ben de onları pürdikkat dinliyor, yokluğun, yoksulluğun,
çaresizliğin ne olduğunu öğre-

AKiF
REÇBER

niyordum.
Haşim emmi, “ölmek, dilenmekten iyi” diyordu, her
geldiğinde.
Çocuk aklımla:
“Eşekle dilencilik yapmak
çok mu zor Haşim emmi?”
diye sorardım...
O da: “Çok zor yeğenim,
çok zor.
Allah hiç kimseyi dilenecek
kadar çaresiz bırakmasın.”
diyordu.
Yaz kış yağmur çamur demeden eşekle köy köy gezip
dilencilik yapmak elbette kolay değildir.
Haşim emmi, kimler için,
hangi sevdiği için köy köy
dolaşıp insanlardan yardım
istiyordu acaba?
Dilenciler yokluğun, yoksulluğun simgeleriydi.

Dilenciliği kolay ekmek
kapısı görerek sahte dilencilik
yapanlar da gelirdi köylere,
kimisi topal rolü yapardı, kimisi sakat.
Bunun farkına varan bazı
köylülerimiz, çeçin (buğday)
yığınının başından kovarlardı.
Gurbet hayatı başlayınca
Haşim emmiyi bir daha görmedim.
İstanbul’da okuduğum ilk
kitap, Yazar Raif Cilasun’un
Haram Lokma adlı romanıydı.
Romanda Şahmuratlı köyünden birinin hayatını kaleme
almıştı.
Kitabı okuyunca Haşim
emmi geldi aklıma.
Uzun yıllar sonra, Şah
Muratlı köyünden bir arkadaşımdan, öldüğünü öğrendim,
Kapınızı çalan dilencileri boş

DOLU DOLU FESTiVAL
Bu yıl 21’incisi düzenlenen
Sürmeli Şenlikleri muhteşem
bir finalle tamamlandı. 3 gün
süren festival kapsamında
birbirinden değerli sanatçılar
şarkıları, türküleri ve sahne
performansları ile Yozgatlılara
unutulmaz anlar yaşattı.
Çamlık TV kamerasına
festivali değerlendiren Yozgat
Belediye Başkanı Celal
Köse, dolu dolu bir festivali
geride bıraktıklarını dile
getirdi. Köse, her kesime
hitap edecek kapsamlı bir
program hazırladıklarını
belirterek, “Ortak
değerlerimizi, kültürümüzü de
kapsayan çeşitli programlar
düzenledik” dedi. Festivali
coşkulu bir şekilde geride
bıraktıklarını anlatan Köse,
“Şenliğimiz kazasız belasız

güvenli bir şekilde bitti.
Şen şakrak coşkulu bir
şekilde tamamladık. Malum
21’incisini düzenledik. Son
iki yıldır pandemi nedeni ile
festivaller düzenlenemiyordu.
Bu yıl da hemşehrilerimizin
beğeneceği dolu dolu
programlar düzenledik.
Çocuklarımızdan
gençlerimize, gençlerimizden
hanım kardeşlerimize
varıncaya kadar her kesimden
hemşehrimizi kapsayacak
şekilde ayrı ayrı program
düzenlendi. Festivalleri
yaparken değerlerimizi de
ön plana çıkarmak istedik.
Sürmeli adı altında gidiyoruz.
Sürmeli bizi ortak değerimiz
ortak sevdamız” ifadelerine
yer verdi.
Eda DEMİREL

BÖLGE YARIŞMASINA KATILACAKLAR
Kur’an kurslarına katılımı artırmak, hafızlık
eğitimini ve Kur’an-ı Kerim-i yüzünden güzel
okumayı teşvik etmek amacıyla hafızlık eğitimi
verilen Kur’an kurslarında okuyan öğrenciler
arasında düzenlenen ’Hafızlık ve Kur’an-ı
Kerim-i Yüzünden Güzel Okuma’ il birinciliği
yarışması düzenlendi.
Yozgat İl Müftülüğü tarafından Bilal Şahin
Camiinde yapılan il birinciliği yarışmasının
komisyon başkanlığını İl Müftü Yardımcısı
Mustafa Balcıoğlu, komisyon üyeliğini ise İl
Müftülüğü Şube Müdürleri Murat Koca ve
İbrahim Kelli yaptı.
Yapılan yarışma sonrasında kızlarda Yozgat
Bölge Kuran Kursu Öğrencisi Havin Hülya
Kavak, erkeklerde ise Bilal Şahin Yatılı Erkek
Kuran Kursu öğrencisi Mohammad Hanzala
Subhani birinci olarak 25-26 Ağustos tarihleri
arasında Yozgat’ta yapılacak bölge Finalinde

Yozgat’ı temsil edecek.
Yapılan yarışma sonrasında bilgi veren
İl Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu,
Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelindeki
Kuran’ı Kerim okuma yarışmaları programları
çerçevesinde il ve ilçelerde Kuran Kurslarında
öğrenim gören öğrencileri arasında yüze
Kuran’ı Kerim Güzel Okuma yarışması
düzenlendiğini söyledi.

Balcıoğlu, “Bu sene de öğrencilerimiz
arasında yapılan yarışma çerçevesinde il finali
seçmelerini yapıyoruz.
Kuran kursunda öğrenim gören
öğrencilerimizi davet etti ve seçme yaptık.
Kızlar ve erkekler kategorisi olmak üzere
2 kategoride yapıldı. Burada seçilen
öğrencilerimiz bölgede ilimizi temsilen
yarışacaklar” dedi.
BÖLGE SEÇMELERİ
YOZGAT’TA YAPILACAK
Bölge seçmelerinin 25-26 Ağustos tarihleri
arasında Yozgat’ta yapılacağını belirten
Balcıoğlu, “Bölge yarışmalarımız ilimizde
gerçekleşecek.
Bugün seçtiğimiz öğrencilerimiz bölge
yarışmasında ilimizi temsil edecekler” diye
konuştu.

çevirmeyin, belki Allah onları
bize bir lütuf olarak gönderiyordur.
Büyüklerimizin dediği gibi:
“Her geleni Hızır bil,
Her geceyi Kadir bil.”
Dilenci deyip geçmemek
lazım, günümüzde ayırt etmek zor ama yine de “veren el, alan elden üstündür”
demiş PEYGAMBER Efendimiz
(s.a.v).
Bizi kurtaracak olan, elimizle verdiklerimiz, vesile olduğumuz iyilik ve hayırlardır
Hadiselerin Dili adlı kitabımdan.
https://www.okumaodasi.
com/hadiselerin-dili
https://www.dr.com.tr/kitap/hadiselerin-dili/edebiyat/
roman/turkiye-roman/urunno=0001989612001

Yozgat Yeni

Nesil Kurs

Merkezinden
büyük başarı

Yozgat’ta bu yıl faaliyete başlayan
“Yozgat Yeni Nesil Kurs Merkezi”
ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenen
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022YKS) yerleştirme sonuçlarında büyük bir
başarı elde etti.
Konu ile ilgili açıklama yapan Kurucu
Müdür Burak Yıldırım şunları belirtti:
“Öncelikle sevgili öğrencilerimizi,
kıymetli velilerimizi, bu başarıda büyük
emeği bulunan kurs öğretmenleri ile
yöneticilerimizi ve elbette onları hayata
hazırlayan değerli okul öğretmenleri
ile yöneticilerini kutluyorum. Bu başarı
hepimizin. Yozgat’ta işini en ciddi şekilde
yapan ve her bölümde başarılar elde
eden Yeni Nesil Kurs Merkezi olarak bu
yıl sınav hazırlıklarımızı; pozitif disiplin,
birebir takip ve başarı teması üzerine
yaptık. Öğrencilerimizin bir yıl boyunca
düzenli olarak takiplerini gerçekleştirdik.
Etütler, dün dersleri dediğimiz tekrar
dersleri, akşam dersleri, kamplar,
bölüm denemeleri, tarama sınavları ve
deneme analizleri yaptık. ÖSYM'nin son
müfredatına uygun deneme sınavlarını
büyük bir ciddiyetle gerçekleştirdik.
Prova niteliğindeki sınavlar ile tecrübe
kazanan öğrencilerimiz gerçek
sınavlarına bu motivasyonla girdi.
Sonuçların açıklanması ile tercih
döneminde de öğrencilerimize gelecek
planlamaları konusunda yardımcı olduk.
Bu emeğin karşılığını almış olmak,
öğrencilerimizin istedikleri üniversitelere
yerleşmesinde köprü vazifesini yerine
getirmek bizler için tarifsiz bir mutluluk
kaynağıdır. Bilgi, ilgi ve emek yine fark
yarattı. Öğrencilerimize yeni hayatlarında
da bu başarılarının devamını diliyorum.
Pırıl pırıl yetişen bu gençlerimizin,
Yozgat'a ve Ülkemize faydalı birer
birey olacaklarından eminim. Ayrıca
tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz
de eminim ki istedikleri bölüme azim ve
gayretleriyle inşallah ulaşacaklardır”
Murat KARATEKİN
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MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu’ndan tepki:

Kimlerin
şiddetten
yana olduğu
aşikar

MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu,
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın
hafta sonu Yozgat’ta düzenlediği mitingdeki
konuşmalarına tepki gösterdi. Irgatoğlu, MHP
Lideri Devlet Bahçeli ve teşkilatının şiddet
yanlısı olmadığını belirttiği açıklamasında,
“Geçtiğimiz Cumartesi Günü Yozgat’ta
gerçekleşen fakat Yozgatlının olmadığı Deva
Partisi mitinginde Ali Babacan’ın tutarsız ve
kifayetsiz açıklamaları, her fırsatta saygıdeğer
Genel Başkanımıza çamur atan vicdansız ve

İŞÇiYE YÜZDE 38 ZAM
Çiçekdağı Belediye Başkanlığı
Personel Limited Şirketinde çalışan
sendika üyesi işçilerin imzalan toplu iş
sözleşmesi ile yüzleri güldü.
Çiçekdağı Belediyesi Personel
Limited Şirketi ile Hizmet İş Sendikası
arasında 3 yıl süreli toplu iş sözleşmesi
imzaladı.
Çiçekdağı Belediyesinde yapılan
toplu iş sözleşmesi imza törenine,
Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan
Hakanoğlu, Hizmet-İş Sendikası Yozgat
Şube Başkanı Ferman Zararsız, Başkan
Yardımcısı İsmail Ekici, Çiçekdağı
Belediyesi Mali Hizmetler Necdet Şahin,
Şirket Müdürü Zafer Us, İşyeri Sendika
temsilcileri Fatih Yaman, Mustafa
Yıldırım, Rabia Sağlam ve sendika üyesi
işçiler katıldı.
Konuya ilişkin açıklama yapan
Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube
Başkanı Ferman Zararsız “İmzalanan
toplu iş sözleşmesi ile sendikamız
üyesi emekçi kardeşlerimizin ilk altı ay
ücretlerine sosyal haklar hariç %38 zam
yapıldı.
Her altı ayda memur ücretlerine
yapılacak tüm zam oranları ve
enflasyon farkı sendikamız üyesi
emekçi kardeşlerimizin ücretlerine
yapılacak. İşçinin alın teri ve emeği
üzerinde pazarlık yapmayan, göreve

geldiği günden bu güne kadar
emekçi kardeşlerimizin ücretlerini
alın teri kurumadan ödeyen, toplu
iş sözleşmesinin imzalanmasında
belediyenin imkânları doğrultusunda
emekçi kardeşlerimize en yüksek ücreti
ödeyen Çiçekdağı Belediye Başkanımız
Hasan Hakanoğlu’ başta olmak üzere,
toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında
emeği geçenlere, sendikamız şahsım
ve tüm emekçi kardeşlerimiz adına
teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Siz değerli Yozgat
Halkını Lezzete davet
ediyoruz. Ailenizle
temiz, refah ve rahat
yemek yiyebileceğiniz
işyerimizde kusursuz
hizmet veriyoruz.

ADRES:Bilal Şahin Mahallesi Kentpark Karşısı Özçaylar Manav yanı Yozgat
İLETİŞİM: 0554 66 333 66

edepsizce saldırıları dolayısıyla hatırlatmak
isteriz ki; Sayın Genel Başkanımız Devlet
Bahçeli ve her zaman arkasında dimdik
duran teşkilatları hiçbir zaman şiddetten yana
olmamıştır. Yakın tarihimize baktığımız zaman
kimlerin şiddetten yana olduğu aşikardır.
Şiddet denildiği zaman Büyük Türk Milletinin
aklına HDP, PKK, FETÖ ve onun ideolojik
genleri gereğiyle CHP ve sokak hareketleri
geliyor. Şimdi Yozgatlı hemşehrilerimiz
adına Babacan’a soruyoruz; sükunet ve

suret-i haktan görünüyorsunuz da sokak
hareketlerinin, şiddet eylemlerinin ve terörün
merkezindeki CHP ve HDP’ye neden yamaklık
ediyorsunuz? Niçin bunların himaye ettiği PKK
ve FETÖ’ye yalakalık peşindesiniz? Devası
derdine yetmeyenler partimizi şiddetle bir
gösterirken 6’lı masa ve gizli ayakları PKK ve
FETÖ gibi terör örgütlerine şirinlik taslaması
düştüğü çukurun derinliğini göstermesi
bakımından ibret verici bir hüsrandır”
ifadelerine yer verdi.

TARİHİ KAZIM DÖNMEZ KONAĞI
RESTORASYONU YAPTIRILACAKTIR
YOZGAT BELEDİYESİ DESTEK
HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt Numarası: 2022/805818
İşin Adı: Tarihi Kazım Dönmez Konağı Restorasyon Yapım İşi
İhale Türü-Usulü: Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin		
a) Adresi: A. Nohutlu Mah. Şeyhzade Cad. No:1 66100
b) Telefon ve faks numarası: 03546666667 - 3542123923
c) Elektronik posta adresi: yozgat@yozgat.bel.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi: www.yozgat.bel.tr
2 - İhale konusu yapım işinin		
a) Niteliği, türü ve miktarı: 291 İş Kaleminden Oluşan Restorasy on Uygulama Yapım İşi
b) Yapılacağı Yer: Yozgat İli A. Nohutlu Mah. 840 ada 36 parsel
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 (On) gün içinde Uygulama İşleri
Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.
ç) İşin süresi: 270 Takvim Günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:		
a) Yapılacağı yer: YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Toplantı Salonu A. Nohutlu Mah. Şeyhzade
Cad. No: 1 MERKEZ / YOZGAT
b) Tarihi ve saati: 06.09.2022 - 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler :
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları
gerekir:
4.1.1Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret
Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3 İhale dökümanı içinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
4.1.4 Geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki
teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
4.1.5 Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter
onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6 İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği, belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.7 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da
tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (4.1.1.) bendinde yer alan belgelerin ayrı
ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere
sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis
veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, tüzel
kişi ortak (4.1.6.) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgeler:
İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %80 (yüzde seksen) oranında, ihale
konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır. İlanı veya
duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya
duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen
iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik
için kullanılamaz. İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli
taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve
iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca
yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur.
4.3.Bu ihalede benzer iş olarak Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin B Grubu Üst Yapı (
bina) İşlerinde I. Grup Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
İstekliler iş deneyim belgesine esas işin projelerinin Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurullarınca
onaylanmış kurul kararını iş deneyim belgesi ekinde sunmak zorundadır.
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları
kabul edilmeyecektir.
4.4. İhale dokümanının görüleceği yer ve bedeli.
Yozgat Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü A. Nohutlu Mah. Şeyhzade Cad. No: 1
Merkez / YOZGAT
İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Yozgat Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü
A. Nohutlu Mah. Şeyhzade Cad. No: 1 Merkez / YOZGAT
İhale Dokümanının ihale tarihinden (ihale tarihi dâhil) en az 3 gün önce (02.09.2022 tarihinde mesai
bitimine kadar) satın alınması zorunludur.
İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil) : 500 TL
Doküman Bedeli aşağıdaki hesaba yatırılacaktır.
Yozgat Belediye Başkanlığı
Vakıflar Bankası Yozgat Şubesi TR60 0001 5001 5800 7293 6432 32 nolu hesabına veya Belediyemiz
veznelerine
4.5. İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına
engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde,
ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.
4.6. Bu ihalede 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ceza ve ihalelerden yasaklama
hükümleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmayıp Kültür
Varlıkları İhale Yönetmeliği esas alınacaktır.
4.7. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10(On) gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.
4.8. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günüdür.
4.9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan
istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
4.10. İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin
teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr
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KOMŞUDAN

BiR HABER

ÖZEL YETENEK

SINAVI BAŞLADI
Yozgat Bozok Üniversitesi 2022-2023
eğitim ve öğretim yılı için Spor Bilimleri
Fakültesi Özel Yetenek Sınavları için
başvuruda bulunan öğrencilerin sınavları
başladı. Yozgat Bozok Üniversitesi kapalı
spor salonunda yapılacak olan Özel
Yetenek Sınavları öncesi Yozgat Bozok
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ,
öğrencilerle bir araya gelerek, sınavlarında
başarılar diledi.
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ahmet Karadağ yaptığı konuşmada
şunları söyledi: “Sizler bu ülkenin yarınları
ve geleceğisiniz. Yozgat Bozok Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesini tercih ettiğiniz ve
Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesinde okumak ve sınavlara katılım
sağlamak üzere Türkiye’nin dört bir yanından
Yozgat’a ve Üniversitemize geldiniz. Bu sene
Spor Bilimleri Fakültemize rekor bir başvuru
var. 3 bin 546 Öğrenci özel yetenek sınavları
için başvuruda bulundu.
Spor Bilimleri Fakültesi her açıdan zihnen,
bedenen ve ahlaken sağlıklı olan gençlere
kapısını açıyor Biz de hak eden kazansın
istiyoruz. Onun için hazırladığımız kulvarda
tamamen objektif ve sizlerin performansı
ölçülerek değerlendirme yapılıyor. Yozgat
Bozok Üniversitesi her dala önem verdiği
gibi spora da büyük önem veren bir

üniversitedir. Spor Bilimleri Fakültemiz de
alanında donanımlı uzman akademik kadrosu
ile eğitim-öğretim süreçlerini yönetiyor.
Yeni Spor Bilimleri Fakültemizin inşaatı
bitmek üzere ve şu anda yoğun bir çalışma
yürütüyoruz. Yozgat konum itibari ile önemli
bir kavşak noktasında ve ulaşımda her hangi
bir sorunu olmayan, yurt sorunu bulunmayan
illerden bir tanesi. Yozgat, imkân ve fırsatları
açısından öğrenci şehridir. Hedeflerinizi
mutlaka en yüksek tutun ve ben spor bilimleri
alanında en iyisi hatta milli sporcu unvanının
sahip olmalıyım gibi bir hedef ve hayaliniz
olsun. Bu vesileyle Özel Yetenek Sınavı'na
giren bütün öğrenci adaylarımıza başarılar
diliyorum” dedi.
Özel Yetenek Sınavları başlaması
nedeniyle düzenlenen programa Yozgat
Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Şenol Akın, Genel Sekreter Prof. Dr.
Uğur Kölemen, Spor Bilimleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü ve akademik
personel katıldı.
250 öğrencinin alınacağı Spor Bilimleri
Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarına 3 bin 546
kişi başvuruda bulundu. Başvurular arasında
572 aday spor lisesi mezunu, 70 aday milli
sporcu, 11 engelli aday da yer alıyor. Sınavlar
21 Ağustos 2022 Pazar gününe kadar devam
edecek. Murat KARATEKİN

PALANDÖKEN, KIRŞEHIR'DE

ZiYARETLERDE BULUNDU
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı
Bendevi Palandöken, Kırşehir'de ziyaretlerde
bulundu.
Palandöken, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
birlik başkanlarından oluşan heyetle Kırşehir
Valisi Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret ederek,
yeni görevinde başarı diledi.
Ardından Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliğine (KESOB) gelen Palandöken,
KESOB Başkanı Bahamettin Öztürk ve oda
başkanlarıyla görüştü.
Ziyarette konuşan Palandöken, şu anki

enflasyondan hükümetin memnun olmadığını,
fiyatların yükselmesine akaryakıttan başka
faktörlerin de etki ettiğini belirtti.
Palandöken, "Biz sabahın seherinden gece
geç saatlere kadar hizmet eden bir meslek
grubuyuz.
Yanımızda çalışanlar 8 saat çalışıp gidiyor
ama biz 18 saat çalışıyoruz.
Emekli olduğumuzda aldığımız maaş
yanımızda çalışanın maaşıyla orantısız oluyor.
Biz diyoruz ki en az asgari ücret düzeyinde
emekli aylığı almamız gerekiyor." ifadelerini
kullandı.

"KIRŞEHIR'I
PERIŞAN ETMEYE
HAKKINIZ YOK"

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal,
Kırşehir Belediyesi tarafından yapılan
çalşmaları değerlendirdi.
İl Başkanı Seher Ünsal, Belediye Başkanı
Selehattin Ekicioglu tarafından projelerin
yerine getirilmediğini söyledi. Ünsal, "Şehrimiz;
son 3 yıldır basiretsiz, sorumsuz ve beceriksiz
belediye ekibi ile hizmet alamamakta,
geçmiş dönemde AK belediyeciliğin yaptığı
hizmetler dahi ziyan olmaktadır" dedi.
Medrese Mahallesi Ahmet Yesevi Bulvarında
kaldırım ve asfalt çalışmasını yapan belediye
ekiplerinin ağaçlara zarar verdiğini anlatan
Ünsal açıklamasında; "Belediye seçimleri
öncesinde tüm seçim çalışmalarınızda
Kırşehir'in yeşilden mahrum bırakıldığını
anlatıp, 'yeşil Kırşehir olacak' dediniz. Ancak
şimdi bu anlayıştan vazgeçip, yeşil olan yerleri
betonlaştırıyorsunuz. Ankara Caddesi, Terme
Caddesi, Lise Caddesi üzerinde yer alan
ağaçları öyle bir budamışsınız ki şehirde ne
gölge kaldı, ne de ağaçlık. Şehrimiz o yeşil
düşmanlığın şokunu atlatamadan yeni bir şok
daha yaşadı. Medrese Mahallesi Ahmet Yesevi
Bulvarında kaldırım ve asfalt çalışması yapılan
bölgede ağaçların köklerine beton dökülmüş"
diye konuştu.

SIVAS'TA REKOLTE YÜZDE YÜZ ARTTI
“İşinizi Garanti ile Yapın Hayata Güvenle Bakın”
Hayri ALKAN & Batuhan ALKAN

Emlak - Gayrimenkul - Aracılık Hizmetleri

12 yıllık tecrubemiz ile daima güven duyduğunuz adres...
Profesyonel ekibimiz ile haftanın 6 günü hizmetinizdeyiz.

Lise Caddesi H. Bozkurt Apt. No:2 YOZGAT
TEL: 0354 212 33 11 - GSM: 0532 652 60 70
garantigrupemlak.sahibinden.com Garanti Grup Emlak Garanti Grup Emlak

@garantigrupemlakyozgat

Garanti Grup
Gayrimenkul Aracılık
Hizmetleri
@garantigrupemlakyozgat

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı
Çetindağ, bu yıl buğday üretiminde
rekoltenin beklenilenin çok üstünde
olduğunu belirtip ürün miktarıyla birlikte
ürün kalitesinin de arttığını söyledi.
Çetindağ yaptığı açıklamada hasat
miktarının 800 bin tona yaklaştığına dikkat
çekip, " Sivas'ta 2022 yılı hasadı başladı.
Sivas son 5 seneyi değerlendirdiğimizde
bu yıl hem kalite hem rekolte bakımından
rekora koşuyor. Örnek verecek olursak
2020 yılında 400-450 bin ton olan buğday
rekoltesi şuanda 800 bin tona yaklaştı.
Aslında biz bu sene 1 milyon ton rekolteyi
geçerdik fakat, yağlık ayçiçeği, şeker
pancarı ve patatese yönlendiği için 1 milyon
rekolteyi göremedik. Cumhurbaşkanımızın
açıklamalarından sonra Toprak Mahsulleri
Ofisi'nin çiftçilere iyi bir fiyat vermesinin
ardından çiftçimiz iyi para kazandı.
Önümüzde ki yıl hava şartlarından dolayı

hava şartları daha da düzgün giderse
buğday daha fazla rekolteye koşacak.
Şuan ki değerlendirmeye bakacak olursak
Sivas'ımızda hasat devam ediyor ve rekora
koşuluyor" dedi.

ROTADA YOZGAT DA VAR
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Dünyanın en büyük ve zorlu
yarışlarından TransAnatolia
12’nci yılında 20 Ağustos’ta
Hatay’dan start alacak.
Ralli yarışlarının rotasında
Yozgat da yer alıyor.
Türkiye Otomobil Sporları
Federasyonu (TOSFED)
desteğiyle düzenlenen

TransAnatoliaRally Raid, 20
Ağustos 2022 Cumartesi günü
Hatay’da başlayacak ve 27
Ağustos 02022 Cumartesi günü
Eskişehir’de tamamlanacak.
Toplam 2 bin 600 km
uzunluğundaki rotası ile 16
kentin sınırlarından geçecek
olan TransAnatolia Ralli

Raid yarışları Hatay'dan
start aldıktan sonra hafta
boyunca sırasıyla, Osmaniye,
Gaziantep, Kahramanmaraş,
Adana, Kayseri, Sivas, Yozgat,
Nevşehir, Niğde, Mersin,
Karaman, Aksaray, Konya,
Ankara il sınırlarındaki zorlu
parkurları kapsıyor.

KLASMAN HAKEMLERi
SEZONU YOZGAT’TA AÇTI
Merkez Hakem Kurulu 20222023 Futbol Sezonu 3. Bölge Yaz
Semineri ve Atletik Test Yozgat’ta
yapıldı. Semineri Merkez Hakem
Kurulu Başkan vekili Murat Ilgaz,
Bölgesel Kurul Üyeleri Bülent
Günen ve Necdet Sevim verdi.
Büyük Sinema Kültür ve Sanat
Merkezinde gerçekleştirilen
seminere 6 farklı İl’den 55 hakem
katıldı.
Ulusal eğitimci Cem Papila,
Çorum, Kayseri, Sivas, Kırşehir
ve Nevşehir İl hakem kurulu
başkanları, klasman gözlemcileri
ve klasman hakemlerine eğitim
verdi.
Yozgat İl Hakem Kurulu Başkanı
Selami Mete, Yaz semineri ve
Atletik Testin Yozgat’ta ilk kez
düzenlendiğini hatırlattı.
Mete, “Yozgat hakem camiası
tarihinde ilk olan bu organizasyon
bizlere spor camiasında şenlik
havası yaşattı. Şükürler olsun
hakemlerimiz yaz seminerini ve
atletik testi başarılı bir şekilde
tamamladılar. Yozgat hakem
camiasının gelişimi için bütün
imkanları değerlendirerek
en iyi şekilde hizmet etmeye
çalışıyoruz. Merkez hakem
kurulu başkan vekilimiz Murat
Ilgaz, Bölgesel Kurul üyeleri
Bülent Günen ve Necdet Sevim’in
destekleri ile çalışmalarımıza en
iyi şekilde devam edeceğiz. Bu
hususta bizlere desteklerinden
dolayı Merkez Hakem Kurulu
Başkan Vekilimiz Murat Ilgaz’a,
bölgesel kurul üyelerimize, İlimiz

Gözlemcilerine ve Hakemlerine,
Kıymetli İş İnsanımız Zafer Özışık’a,
Gençlik Spor İl Müdürlüğü
Spor Hizmetleri Müdürü Özgür
Akgün’e ASKF Başkanı M. Hakan
Bektaş’a, TFF İl Temsilcisi Alpaslan
Demir’e Yozgat Belediyesi Başkan
Yardımcıları Murat Tanışman ve
Hasan Erol’a özellikle her zaman
sporun ve sporcunun yanında
olan ve hakem camiası olarak da
bizlere desteklerini esirgemeyen
Yozgat Belediye Başkanımız
Sn. Celal Köse’ye sonsuz
teşekkürlerimizi ve minnetlerimizi
sunar, yeni futbol sezonunda
tüm hakem ve gözlemcilerimize
başarılar dilerim” dedi.
BİZLERE SEVİNDİRDİ
Türkiye Faal Futbol Hakemleri
ve Gözlemcileri Derneği
Yozgat Şube Başkanı Süleyman
Erkılıç, seminerin Yozgat’ta
düzenlenmesinin kendilerini
sevindirdiğini söyledi.
Erkılıç, “İlimizde ilk defa
gerçekleşen bu önemli
organizasyonda ilimizi güzel ve
başarılı şekilde temsil etmekten
mutluluk duyduk. Bizleri bölgesel
liglerde temsil eden hakemlerimiz;
Dursun Zeyrek, Eyüp Özer,
Zekeriya Bolat, Muhammed Buğra
Karaca ve Eren Şahin’in atletik testi
başarılı şekilde tamamlamaları
bizlere daha da mutluluk verdi.
Yeni sezonun hakemlerimize,
gözlemcilerimize ve sporun bütün
paydaşlarına hayırlı olmasını,
kazadan beladan uzak başarılı bir
şekilde geçmesini dilerim” diye
konuştu. Murat KARATEKİN
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