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Kayseri’deki deprem Yozgat’ta da hissedildi

DEPREMLE
SARSILDIK

3'TE

KOSGEB MÜDÜRÜ IŞIK

BİLGİLENDİRDİ

KOSGEB İdaresi Başkanlığınca uygulanmaya
başlanan İmalat sektörü, Ticaret ve Hizmet
sektörlerinde faaliyet gösteren Mikro ve Küçük
Ölçekli İşletmelere Hızlı Destek Programı
Bilgilendirme Toplantısı Sarıkaya’da yapıldı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4.9 şiddetindeki
depremin ardından 21 artçı sarsıntı meydana geldi.

YOZGAT’TA DA HİSSEDİLDİ
Merkez üssü Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde
saat 02:28'te meydana gelen 4.9 şiddetindeki
depremin ardından artçı sarsıntılar devam etti.
Kayseri’de meydana gelen deprem başta Yozgat
merkez olmak üzere ilçelerden de hissedildi.
Yozgat’ta birçok vatandaş sosyal medya
hesapları üzerinden depremi hissettiklerini
paylaştı. >>> 3. SAYFADA

ALLAH MUHAFAZA EYLESIN
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve
AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ:
Kayseri Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen
4,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen
Kayseri başta olmak üzere Yozgat, Sivas,
Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir ile diğer
illerdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun
dileklerimi iletiyorum" dedi. 3'TE

2'DE

Yozgat Valiliği uyardı
Yozgat Valiliği tarafından 18.01.2022 saat
15:30'dan 19.01.2022 saat 12:00'a kadar Yozgat
ve çevresinde yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

GEÇMİŞ OLSUN DİLİYORUM
MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef:
Merkez üssü Kayseri Sarıoğlan olan
4.9 şiddetinde gerçekleşen deprem
Yozgat'ımızda da hissedilmiş ve
şükürler olsun olumsuz bir haber
yoktur. Depremden etkilenen
tüm vatandaşımıza geçmiş olsun
diliyorum. >>> 3'TE

SARAYKENT’TE KİMSE YATAĞA

AÇ GiRMEYECEK!

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, her
bir vatandaşın, gece yatağa tok vaziyette
girmesinin devletin güvencesi altında olduğunu
belirterek, “Tek bir vatandaşımızın dahi rızık
kaygısına düşmeyeceği bir yemek temin sistemi
oluşturduk” dedi. >>> 2. SAYFADA

Uzmanlar uyarıyor

KIŞIN ARTIYOR!
Yozgat’ta kar yağışı
sonrası meydana gelen
buzlanma; yollarda ve
kaldırımlarda büyük
tehlike oluşturuyor.
Hastanelerin Ortopedi
ve Travmatoloji
polikliniklerinde
düşmeden mütevellit
kırık, çıkık ve burkulma
vakalarında artış
yaşanıyor. 6'DA

ENGELLi SPORCULARA MADALYA
Sorgun Gençlik ve Spor İlçe
Müdürlüğü ile Sorgun Engelliler
Umut Spor Kulübü Derneğinin
birlikte yürüttüğü ‘Yeter ki sen

gel nedir ki Engel’ projesi
kapsamında sporla engellerini
aşan vatandaşlara tebrik
madalyası verildi. 8'

ALLAH RAHMET EYLESIN

NURi
MELEK
OLDU

SORGUN’UN TOPRAK
HARiTASI HAZIR
Hayat dolu tavırları ile tanınan,
hayata küsmeyen ve hiç bir zaman
insanlardan kendini soyutlamayan
Nuri Uçar, melek oldu. >> 6'DA

Yozgat’ın Sorgun
İlçe Tarım Orman
Müdürlüğü tarafından
hazırlanan toprak
haritası vatandaşların
hizmetine açıldı.
>>> 4'TE

İŞLERIMIZDE INANÇ VE

EMEK ÇOK ÖNEMLI
Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin
konuğu 39 yaşındaki Huncalife
Yozgat Temsilcisi Ebru Örmüş
oldu. 2009 yılından bu tarafa
network işi içerisinde olduğunu

ve 2019 yılından itibaren de ofis
açarak çalışmaya başlayan Ebru
Örmüş’e mesleğinin geçmişten
günümüze yaşadığı değişimleri
sorduk. >>> 4'TE

GÜNCEL
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Afganistan Büyük Bir Sıkıntının ve Çıkmazın İçinde Yardım Bekliyor

AHMET
SARGIN
Afganistan’da maalesef durum iç açıcı
değil. Özellikle son
yıllarda yaşanan çatışmalarla birlikte ülkenin birçok yerinden
başka yerlere insanlar
göç etmek zorunda
kalıyor.
Sadece ocak ayından bu yana ülke
içinde göç eden insan
sayısı 600 bini aşmış
olup, son yıllarda ise
bu rakam toplamda 3
milyon 500 bin kişiye

ulaşmış durumda.
Evlerini terk etmek
zorunda kalan insanlar
hayatlarını idame ettirmede çok büyük sıkıntılar çekerken ülke
genelinde yoksulluk
oranı oldukça yükselmiş haldedir. Özellikle
gıda alanında birçok
insan ihtiyaç sahibi...
(Yaklaşık 35 milyon
nüfusa sahip) Afgan
halkının 18 milyonu
insani yardım ve temel
ihtiyaç maddelerine
muhtaç halde.
18 milyonun 14
milyonu gıda konusunda yokluk içinde. İnsani yardıma muhtaç
insanların yüzde 75’i
kadın ve çocuklardan
oluşuyor. Bu insanlar
ülkedeki siyasi belirsizlik ve ekonomik
sorunlar nedeniyle
ciddi sıkıntılar çekiyor-

lar. Afganistan da bir
insanlık dramı yaşanıyor!..
Maalesef ağır geçen
kış şartları bu bilançonun çok daha vahim
bir hal alması öngörülüyor.
Bu tablo hiç de iyi
bir sonuç değil. Afganistan, Birleşmiş Milletler (BM) ve birçok
uluslararası kuruluşun
kırmızı alarm verdiği
bir ülke konumunda...
BM Genel Sekreteri,
uluslararası toplum
tarafından daha fazla
ortak çaba sarf edilmeden, Afganistan’daki her erkek, kadın
ve çocuğun aşırı yoksullukla karşı karşıya
kalabileceği konusunda uyardı.
Bu yardımın, ‘hayat kurtaran gıda ve
tarım desteğini, sağlık

hizmetlerini, yetersiz
beslenme tedavisini ve
acil barınmayı, suyu,
kanalizasyonu, korumayı ve olağanüstü
hâl eğitimini’ artırmak
için gerekli olduğunu
açıkladı.
“İnsani yardım faaliyetleri acilen daha
fazla kaynağa ve daha
fazla esnekliğe ihtiyaç
duyuyor” denilerek,
dondurucu soğuklar
ve donmuş varlıkların
Afganistan halkı için
ölümcül bir kombinasyon oluşturduğu konusunda uyarıldı.
Kamu sektörü
çalışanlarının maaşlarının ödenmesine
izin vermek ve Afgan
kurumlarının sağlık,
eğitim ve diğer hayati
hizmetleri sağlamasına
yardımcı olmak amacıyla bu acil durumda

hayatları ve ekonomiyi
kurtarmak için fonların
kullanılmasını engelleyen kural ve koşulların
askıya alınması gerekiyor.
“Afgan halkına yardım etmek için zamanla yarışıyoruz” diyen
BM Genel Sekreteri,
BM’nin geçmiş günlerde 5 milyar dolardan
fazla para toplayarak
bir ülkeye yardım etmek için şimdiye kadarki en büyük insani
yardım hamlesini yaptığını ifade ediyor.
Bu çağrının büyüklüğünün, ‘kardeşlerinin geri kalanı için
bir çocuğunu satan’
Afganların yaşadığı
çaresizliği yansıttığını
dile getiren Guterres,
“Sağlık tesisleri yetersiz beslenen çocuklarla
dolup taşıyor. Ülkede

insanlar, ısınmak için
eşyalarını yakıyor.
Ülke genelinde geçim
kaynakları kaybedildi
diyor.
Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Afganistan’a karşı BM
yaptırım sisteminden,
insani bir muafiyet
kabul etmesini memnuniyetle karşılayan
Guterres, finansal
kurumlar ve ticari kuruluşlar için bu istisnanın, insani yardım
çalışanları ile yaptırımları ihlal etme korkusu
olmadan iş yapmak
için yasal güvenceler
verdiğini vurguladı.
BM Genel Sekreteri, “Ekonomik çöküşü
önlemek ve insani
yardım faaliyetlerini
mümkün kılmak için
bankacılık sistemi çalışır durumda olmalıdır

diyor. Afganistan Merkez Bankası’nın işlevi
korunmalı ve desteklenmeli, Afgan döviz
rezervlerinin koşullu
serbest bırakılması için
bir yol belirlenmelidir”
ifadelerini kullandı.
Kalan kaynakların
(1,2 milyar dolardan
daha fazla), Afgan halkının kışı atlatmasına
yardımcı olmak için
kullanılabilir olması
umudunu dile getiren
Guterres, BM’nin, ‘fonların, bunlara ihtiyaç
duyan Afgan halkına
ulaşmasını ve bu fonların başka yerlere
yönlendirilmemesini
sağlayacak hesap verebilir sistemleri devreye sokmak’ için, üye
devletler ve diğerleriyle birlikte çalışmaya
hazır olduğunu vurguladı.

SARAYKENT’TE KİMSE YATAĞA

AÇ GiRMEYECEK!
Yozgat Valiliği uyardı
Yozgat Valiliği tarafından
18.01.2022 saat 15:30'dan
19.01.2022 saat 12:00'a
kadar Yozgat ve çevresinde
yoğun kar yağışı uyarısı
yapıldı. Valilikten yapılan

açıklamada; “18.01.2022
saat 15:30'dan 19.01.2022
saat 12:00'a kadar ilimiz
ve çevresinde Kuvvetli
kar yağışı ve yer yer Tipi
beklenmektedir. Olası

riskler Görüş mesafesinde
daralma, Çığ, buzlanma,
Ulaşımda aksamalar, Lütfen
dikkatli ve tedbirli olalım”
ifadeleri yer aldı.
Eda DEMİREL

BİR TARAFTA EĞLENCE
BİR TARAFTA ÇALIŞMA
Karın tadını en çok çıkaran kesim olan
çocuklar eğlencelerine devam ederken
Akdağmadeni Belediyesi ekipleri de
çalışmalarına devam ediyor. Akdağmadeni
Belediyesi tarafından yapılan açıklamada,
“ Çocuklar eğleniyor, bizlerde işimizi
yapıyoruz.
Sabah erken saatlerde başlayan ve
etkisin arttırarak devam eden kar yağışıyla
birlikte karla mücadele ekiplerimiz tuzlama
ve kar küreme çalışmalarına an itibariyle
devam etmektedir. Ulaşımda herhangi bir
aksaklık yaşanmaması için çalışmalarımız
gün boyu devam edecektir” ifadelerine yer
verildi.
Eda DEMİREL

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, her
bir vatandaşın, gece yatağa tok vaziyette
girmesinin devletin güvencesi altında olduğunu
belirterek, “Tek bir vatandaşımızın dahi rızık
kaygısına düşmeyeceği bir yemek temin sistemi
oluşturduk” dedi.
Kaymakam Açıkgöz, yemek ihtiyacı olan
hanelere sıcak yemek temini projesinin
denetimi amacıyla yemeklerin hazırlandığı
aşevimizi ziyaret etti.
Aşçı Yaşar Gürbüz'e emekleri için teşekkür
eden Açıkgöz, “Aşçımız, gece saat 03.00'te
yemekleri hazırlamaya başlıyor. Her gün 180
hane için sıcak yemek hazırlanıyor. Yemek
dağıtım ekibimiz tarafından; yaşlı, engelli ve
muhtaç durumda olan tüm vatandaşlarımızın
adreslerine bu yemekler tek tek götürülüyor.
Bu kriterlerin dışında olup bir ameliyat, hastalık
veya rahatsızlık geçiren, sıkıntıya düşen bir
vatandaşımız olduğunda yemek imkanından
faydalanabiliyor. Güçlü devlet olmanın
gereği ne ise tüm vatandaşlarımız için bunun
gereğini yerine getiriyoruz. Eğer ilçemde tek
bir vatandaşım dahi, gece yatağa aç girer ise
bunun mesuliyetinin şahsımıza ait olduğunu
düşünüyoruz. Bu bakış açısıyla çok kapsamlı

araştırmalar yaparak, sıcak yemek projemizden
faydalanan hane sayımızı, 60 haneden 180
haneye çıkardık. Bunu artırmamız gerektiğinde
artıracak güçteyiz” dedi.
PEYGAMBERİMİZ BUYURUYOR
Rızık kaygısına düşülmemesi gerektiğini
ifade eden Açıkgöz, “İki cihan serveri Hz.
Peygamber (S.A.V.) efendimiz bir hadisi
şeriflerinde şöyle buyuruyor: 'Kuşlar sabahları
kursakları boş olarak çıktıkları halde akşam dolu
kursaklarla dönerler. Eğer siz Allah'a gereği gibi
güvenseydiniz, Allah kuşları doyurduğu gibi
sizleri de rızıklandırırdı.' Bu hadis-i şerifle ilk
karşılaştığımda beni çok derinden etkilemişti.
İşte bugün yaptığımız bu proje ve buna benzer
sosyal projeler, insanımızın rızık kaygısını
ortadan kaldırmaya yöneliktir. Bizler, bunu
temin etmek için tüm gücümüzle ve büyük bir
gayretle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde
konuştu.
Kaymakam Ali Açıkgöz'e ziyaretleri sırasında
eşi Dr. Şeyma Açıkgöz, SYDV Vakıf Müdürü
Murat Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet
Doğan, Şube Müdürü Rıza Uslu ve Aşevi
Koordinatörü Nuh Aker eşlik etti.
Eda DEMİREL

Türkşeker A.Ş Anadolu Marketing Ltd.Şti.

işbirliği ile enﬂasyonla
mücadele kapsamında
vergi mükelleﬁ olan perakendeci
(bakkal , market vb) noktalara
indirimli toptan şeker satışı
yapmaya başlamıştır.

Detaylı bilgi için: Tel:0354 212 36 36
1 KG TOZ ŞEKER : 7,10 KDV DAHİL
5 KG TOZ ŞEKER : 34,70 KDV DAHİL

ANADOLU
M A R K E T I N G

YIL: 9

SAYI:2876

SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK
SAYFA SEKRETERİ

Kadir
GÖRGÜLÜ
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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

-1/-13
7/2
-4/-13
6/1
-3/-11
3/-2
2/-4
3/-4

DAMLA
ECZANESİ
KUBİLAY
ECZANESI
YAŞAM
LEYLA
ELİF ECZANESI
ECZANESI
ECZANESI

Medresegirişi
mah.Mektebim
Adnan
Kentpark
Kentpark
Aşağınohutlu
yolu Yimpaş
Mah. Hüzni
Avm
menderes
bulv.Ümran
apt.
Koleji karşısı
No:1/3-4
Sokak
Karşısı
No:45/A
No:2
No:104/C
502
99
415 66
33 22

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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-1/-6
14/3

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

06:24
06:11 07:52
07:40 12:56
12:37 15:02
15:28 17:50
17:23 18:47
19:13

Bahçenin en güzel çiçeği Ali Bozdağ

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

“Neden iyi insanlar
bir bir çekip gidiyor
bu dünyadan”, diye
soruyorum son durak
yeri olan kabristanlıkta.
“Anneniz sizden bir
çiçek istese, siz bahçeden hangi çiçekleri
toplar götürürsünüz.
Pek tabi ki en güzel
çiçekleri. Allah da
bu dünyadan güzel

insanları yanına alıyor, diyor Dr. Osman
Coşkun.
Bir su serpiyor, teselli veriyor yüreğime
o an sözleri.
Ali (Bozdağ) abi de
bir bahçenin en güzel
çiçeklerindendi.
Rengi, kokusu, duruşu, bakan gözlere,
hisseden kalbe yaşattıkları, faydası,
toprağına olan vefası,
köklerine olan sadakati, ayrık otlarına
fırsat vermemesi…
Her şeyi ile bahçenin
en güzel çiçeklerindendi.
Tanıyan için de en
güzel kokuları sundu
tanımayan içinde.
İyi bir Yozgatlıydı.
Ama çok iyi Yozgatlı.

Sevdalıydı memleketine kara sevdalı.
Ne siyaset, ne
makam, ne servet,
hiç biri insanları ayırt
etmesi için bir kriter
değildi.
Konuşurken de,
tebessüm ederken de
yürekten gülerdi.
‘Abi ben Ankara’da
seninle bir yıllık gülüyorum’ derdim.
Mahmut, Haydar
abi, Tuncer, Musa
Bey, Ali Rıza abi ve
daha pek çokları ile
kurulan ortamın mihenk taşıydı.
Evet onunla çok
güldük…
Unuttuğumuz bir
gönül hoşluğunu
onun varlığı ile şenlendirdiği ortamlarda

yaşadık.
Güç veriyordu;
Yozgatlılığımıza, insanlığımıza…

Erken mi gitti, diyemiyorum gittiği yerin
manasını bilen biri
olarak.

Zamansız mı gitti,
diyemiyorum onunla
yaşadığımız güzelliklerle dolu günlere
helal getirmemek
adına.
Keşke, hiç demiyorum her anına sonsuz
şükürler edeceğim
paylaşımlarımız adına.
Güzel insandı güzellikler saçan insan.
Peki bundan sonra
Ali Abisiz günler nasıl
geçecek.
Ortak paydamızı
oluşturan, yaşama,
dünyaya, Yozgat’a,
Yozgatlı’ya dair ne
varsa yaşatacağız.
Ali abi gerçek dünyadan bizleri izlerken, biz bu dünyada
gerçeklerle yaklaşa-

cağız.
Onun verdiği kokuyu,
onun yaşattığı güzellikleri tam manasıyla
sunar mıyız, en azından o yolda o varmış
gibi gayret, o varmış
gibi mücadele, o varmış ki bir idealimiz
olacak.
Söz veriyoruz…
Mekanın cennet
olsun Ali Abim.
Seni hiç ama hiç
unutmayacağız.
NURİ KARDEŞİM
MELEK OLDU
Nuri Uçar…
Melek oldu…
O engellerin ötesinde özgürlüğü ve
insanlığı yaşayan bir
kardeşimizdi.
Mekanı cennet
olsun.

Kayseri’deki deprem Yozgat’ta da hissedildi

DEPREMLE
SARSILDIK

KOSGEB MÜDÜRÜ IŞIK

BİLGİLENDİRDİ

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4.9 şiddetindeki
depremin ardından 21 artçı sarsıntı meydana geldi.

YOZGAT’TA DA HİSSEDİLDİ
Merkez üssü Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde
saat 02:28'te meydana gelen 4.9 şiddetindeki
depremin ardından artçı sarsıntılar devam etti.
Kayseri’de meydana gelen deprem başta Yozgat
merkez olmak üzere ilçelerden de hissedildi.
Yozgat’ta birçok vatandaş sosyal medya
hesapları üzerinden depremi hissettiklerini
paylaştı. >>> 3. SAYFADA

ALLAH MUHAFAZA EYLESIN
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve
AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ:
Kayseri Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen
4,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen
Kayseri başta olmak üzere Yozgat, Sivas,
Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir ile diğer
illerdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun
dileklerimi iletiyorum" dedi. 3'TE
Boğazlıyan Belediye
Başkanı Gökhan Coşar:
Kayseri Sarıoğlan merkezli
5.1 büyüklüğünde deprem
meydana geldi. İlçemizde şu
an için elimize ulaşan olumsuz
bir haber yok. Bölgede ise
negatif yönde bir ihbarın
bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Allah yardımcımız olsun. Bütün
hemşehrilerime geçmiş olsun
dileklerimi iletiyorum.
Çayıralan Belediye Başkanı
Ömer Codar: Merkez üssü
Kayseri-Sarıoğlan ilçesi olan
Deprem ilçemizde de çok etkili
bir şekilde hissedildi. Çok
şükür herhangi bir can ve mal
kaybımız yoktur. Halkımızın ve
kamuoyunun bilgisine sunulur.
Uzunlu Belediye Başkanı

Okan Yaşar Elbaşı: Gece 02:29
'da, 4.9 şiddetinde merkezi
Kayseri Sarıoğlan olan deprem
; yerin 1.4 km derinliğinde
gerçekleşti. Depremde can
ve mal kaybının olmaması
içimize ferahlık verirken,
depremi hisseden bütün
hemşehrilerimize geçmiş olsun
dileklerimi iletiyorum.
Akdağmadeni Ziraat Odası
Başkanı Eyyup Elmalı: Kayseri
Sarıoğlan İlçesinde Meydana
Gelen 4,9 Büyüklüğündeki
Deprem İlçemizde de
Hissedilmiştir. Yozgat ve
Çevre İllerde de Hissedilen
Depremden Dolayı Bütün
Halkımıza Geçmiş Olsun. “Rabbî
küllü şey'in hâdimüke, Rabbî
fe'hfaznâ ve'nsurnâ ve'rhamnâ”.

GEÇMİŞ OLSUN DİLİYORUM
MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef:
Merkez üssü Kayseri Sarıoğlan olan
4.9 şiddetinde gerçekleşen deprem
Yozgat'ımızda da hissedilmiş ve
şükürler olsun olumsuz bir haber
yoktur. Depremden etkilenen
tüm vatandaşımıza geçmiş olsun
diliyorum. >>> 3'TE
Ey Rabbim her şey senin
hizmetindedir. Sen bizi koru,
bize yardım et ve bize rahmet et.
Amin.
Çandır – Halim İlbay: Saat
02:29. Deprem 5,1 şiddetinde.
Merkez üssü: Sarıoğlan/Kayseri.
İlçemize çok yakın bir nokta.
Çok şiddetli ve uzun süre
sallandık. Allah esirgesin.
Yozgat- Özgür Karslıoğlu:
Yozgat 'ta deprem oldu ilk defa
bu kadar çok hissettim yatak
beşik gibi sallandı. Allah tüm
insanlığı depremden korusun.
Başka hisseden var mı?
Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde
saat 02.28’de 4.9 büyüklüğünde
deprem oldu. Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı
(AFAD) verilerine göre 20.44

km derinliğinde gerçekleşen
deprem çevre il ve ilçelerde
de de hissedildi. Boğaziçi
Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
depremi önce 4.9 büyüklüğünde
açıkladı daha sonra 5.1 olarak
revize etti.
Yenifakılı- Kiraz Bolat
Karacabay: Bu gece merkez
üssü Kayseri Sarıoğlan olan
4,9 büyüklüğünde Deprem
meydana geldi. Rabbim
daha beterlerinden korusun
kardeşlerim!
Saraykent- Necmettin Kaya:
An itibari ile deprem oldu
ilçemizde Allah’ım esirgesin
tüm cümle İnsanlarımızı saat
02:29 da Sem beterinden esirge
Allah’ım.
Eda DEMİREL

KOSGEB İdaresi Başkanlığınca
uygulanmaya başlanan İmalat sektörü,
Ticaret ve Hizmet sektörlerinde faaliyet
gösteren Mikro ve Küçük Ölçekli
İşletmelere Hızlı Destek Programı
Bilgilendirme Toplantısı Sarıkaya’da
yapıldı. KOSGEB Yozgat Müdürlüğü
ile Sarıkaya Esnaf Odası iş birliğinde
Sarı Zeybek Kültür Merkezi Konferans
Salonunda yapılan bilgilendirme
toplantısına; Belediye Başkanı Ömer
Açıkel, Sarıkaya Esnaf Odası Başkanı
Necati Polat, KOSGEB Yozgat Müdürü
Mustafa Işık ve İşletme temsilcileri
katıldı. Toplantıda KOSGEB Yozgat
Müdürü Mustafa IŞIK tarafından Mikro
ve Küçük Ölçekli İşletmelere Hızlı
Destek Programı hakkında ayrıntılı
bilgiler sunuldu. Işık, program
kapsamında İmalat, bilgisayar
programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri
ile Covid-19 salgınının nispeten daha
fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret
sektörlerindeki İşletmelere, Üniversite
veya mesleki ya da teknik lise mezunu
en az bir yeni personelin, 12 ay
boyunca istihdam edilmesi taahhüdü
ile yeni istihdam edilecek personel
başına 100 Bin TL geri ödemeli destek
verileceğini söyledi. Işık, açıklamasının
devamında, “İşletme sahibi kadın ise
veya işe alınan personel kadın ise,
destek personel başına 10 Bin TL
artırımlı olarak uygulanacaktır. MKİ
Hızlı Destek Programı kapsamında
Mikro Ölçekli İşletmeler 2 kişi, Küçük
Ölçekli İşletmeler de 5 kişi istihdam
edebileceklerdir” şeklinde konuştu.
Eda DEMİREL
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SORGUN’UN TOPRAK HARITASI HAZIR
Yozgat’ın Sorgun İlçe Tarım Orman
Müdürlüğü tarafından hazırlanan toprak
haritası vatandaşların hizmetine açıldı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan
Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü
Yusuf Canbolat, halka açık tek toprak
haritası olma özelliğini taşıdığını
belirterek “www.toprakharitasi.com
üzerinden ulaşılabilen harita sayesinde
Sorgun ilçesine bağlı 105 köy ve
mahallenin örneklemelerle topraklarının
analizleri yapıldı. Yapılan analiz sonuçları
haritada paylaşılırken çiftçilerin
ekimden önce ve hasat zamanına kadar
topraklarını tanımalarına yardımcı
oluyor. Çıkarılan bu toprak haritası ülke
genelinde ki ilk toprak haritalarından
biri, Yozgat’ın ilk ve tek toprak haritası
olma özelliğini taşıyor. Haritalandırma

yapılırken Dünyanın en ileri toprak
analiz cihazı kullanıldı, ORAN kalkınma
ajansı tarafından onaylanan “ORAN ile
Toprağımda ki Orantı” projesiyle Sorgun
Ziraat Odası’na bu cihazdan temin edilme
süreci başlamıştır. Bu sayede artan gübre
fiyatları, azalan yağışlar ve düşen verim

kayıplarına karşı Sorgun çiftçilerinin
toprak analizlerini düzenli yaptırıp girdi
maliyetlerini düşürmeleri ve verim
artışı elde etmeleri için toprak analizleri
ve gübre programlarının yapılması
amaçlanmaktadır” şeklinde konuştu.
İHA

İŞLERIMIZDE INANÇ VE

EMEK ÇOK ÖNEMLI
Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu 39 yaşındaki Huncalife Yozgat
Temsilcisi Ebru Örmüş oldu. 2009 yılından bu tarafa network işi içerisinde
olduğunu ve 2019 yılından itibaren de ofis açarak çalışmaya başlayan Ebru
Örmüş’e mesleğinin geçmişten günümüze yaşadığı değişimleri sorduk.
Huncalife Yozgat Temsilcisi 3 çocuk annesi
Ebru Örmüş, 2009 yılından bu tarafa network işi
içerisinde olduğunu ve 2019 yılından itibaren de
ofis açarak çalışmaya başladığını söyledi.
EVDE SATIŞ İLE BAŞLADIM
Daha öncesinde Home ofis olarak çalıştığını
belirten Örmüş, “Ben bu işi ilk olarak evden
çalışan esnaf olarak başladım. Sonrasında
işyerimizi açtık. Bayan arkadaşlarımızla hem
rahat çalışabilmek hem de ofisimizde satış
gerçekleştirebilmek için bu şekilde çalışıyoruz”
dedi.
TİCARET YAPAN
BİR AİLENİN ÇOCUĞUYUM
Örmüş, “Aslında ben kendim de ticaret
yapan bir ailenin çocuğuyum. Ticaretin
içerisinde büyüdük. Aileden kaynaklanan
bir aşinalık vardı. Doğrudan satış olarak
ben hayatımda ne yaptım işe hep birileri
ile paylaşarak yaptım. Bu benim için daha
çekici gelmiştir. Kendimiz kazanıyorsak
başkaları da kazanmalı diyerek başladık. Biz
emeği de kazancı da paylaşıyoruz. O yüzden
arkadaşlarımızla birlikte hareket ederek
çalıştık” dedi.
HUNCALİFE İŞİNİ TURUNCU
ÇANTA İLE BAŞLADIM
Yozgat’ta Huncalife işini elimde turuncu
çanta ila başladım diyen Örmüş, “Çantanın
içini ürünleri doldururdum. Bilinen bir marka
ya da ürünü satmak her zaman kolaydır.

Ama bilinmeyen bir markayı satmak zordur.
Arkadaşlarımızla birlikte ev ev gezdik.
Toplantılara gideceğim zaman o çantayı
elime aldığımda “Sen beni hayallerime
Kavuşturacaksın” diye evden çıkardım. O
Çantanın bir gün ofisimizi açacağımıza ve
daha da büyüyeceğine inanıyordum. Şuanda
da hayaller kurmaya devam ediyoruz ve
çalışıyoruz. İnanç çok önemli. Ama emek
olmazsa olmaz. İnanç ile emek ikisi bir olduğu
zaman kazançta geliyor” dedi.
HAYALİMDE YÜKSEK
ÜNVANLARA ULAŞMAK VARDI
Huncalife Yozgat Temsilcisi Ebru Örmüş,
“Hayalimde yüksek unvanlara ulaşmak
vardı. Zümrütlük unvanı gerçekten benim
hayal edemediğim bir unvandı. İşlerimizde
yükselmek için basamak vardı ya, acaba
altın olur muyum diye başladım. Ama birileri
başarıyor ise herkes başarır genel felsefem.
Altın liderlik, kıdemli altınlık, safirlik geldi.
Sonrasında zümrüt liderlik geldi. Hayallerimi
arkadaşlarıma da kazandırmak vardı. Onlarda
altın lider çıktılar. İşyerimizi açtık” dedi.
İşyerini açtıktan sonra daha kaliteli ve daha
kurumsal kooperatif kurduklarını ifade eden
Örmüş, “Bozkırın Kadın girişim, Üretim ve
İşletme Kooperatifimizi kurduk. Yozgat yöresel
ürünlerimizden Çam Kolonyamızın tanıtımına
bu ay içerisinde çıkacağız. Şubat ayında da
finansmanını gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

BASSAGLIGI

Hayat dolu tavırları ile tanınan, hayata
küsmeyen ve hiç bir zaman insanlardan
kendini soyutlamayan

Nuri UÇAR'IN

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

ZAFER ÖZIŞIK

GİMAT GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

GÜN GÜN HERŞEY DAHA GELİŞİYOR
Huncalife Yozgat Temsilcisi Ebru Örmüş,
“Gün güne her şey daha gelişiyor, iyi hale
geliyor. İlk 2009 yılında başladığımı söylemiştim.
O dönemde katalog ile satış yapıyorduk.
Kozmetik kadınlara çok yakışıyor. Fakat satışı
da yakışıyor. 2009 yılında 2 kadın bir cafe de
çay içemiyordu. Biz o dönemde başladık. Her
geçen gün daha açıldı. 3 yıl öncesinde de yine
zorluklar vardı. Şuan herkes rahat alışverişini
yapabiliyor. Biraz pandeminin zorluğunu,
karantinanın zorluğunu yaşadık. Ofisimizi
açamadığımız günler oldu. Ama genel olarak
çok iyi oluyor ve genel olarak da iyi olacak
inşallah. Çalışmaktan, emek vermekten her
gün sabah besmele ile dükkanımızı açmaktan
vazgeçmiyoruz” dedi.
ESNAFLAR ARASINDA BİRLİK VAR
Esnaflar arasında birlik, beraberlik ve
dayanışmanın olduğunu ifade eden Örmüş,
“Şahsen ben bir alışverişimi yapacağım zaman
tek bir yerden yapmamaya çalışıyorum. Bilhassa
bayan arkadaşlarımıza kazanmasını isterim.
İlla ki alışveriş değil. Bir selam vermek,
hatır sormak ve zor geçen günlere rağmen
birbirimizle konuşup aynı şeyleri paylaşan, aynı
mücadeleyi veren kişiler olarak birbirimize
destek olmak gerçekten güzel bir şey” dedi.
BAZI ŞEYLER
KARAMSARLAŞTIRILIYOR
Örmüş, “Yozgat’ta maalesef bazı şeyler
İŞLETME KURMAYA
CESARET EDEMİYORLAR
Örmüş, “Yozgat’ta evden pasta yapan
kadınlarımız var ki. Fakat işletme kurmaya
cesaret edemiyorlar. Evden daha kolay
geliyor. Korktukları şey dükkan kirası,
giderleri, muhasebe ücretleri gibi şeylerden
korkuyorlar. Ama açtıkları zaman her şey
daha da büyüyecek. Kazançları daha artacak.
Prestijleri ve ulaşabildikleri müşteri kitleleri
daha artacak. Zaten kazançta arttığı için
fazlasıyla dükkanın giderleri çıkacak. Bence
yapabilirler. Yeter ki cesaret etsinler” dedi.
BEN İŞE BAŞLARKEN DE KRİZ VARDI
İşe başladığı dönemde kriz olduğunu
belirten Örmüş, “İşyerimizi açtığımızda
elektrik aboneliği için gittiğimde birçok esnaf
oradan işyerinin elektriğini kapattırıyordu.
Arkadaşım Mehtap bana cesaret vererek
denersin dedi. Bakarsın iki ay olmadı,
yapamadın kapatırsın dedi. İyi ki başlamış
ve açmışız. Pandemiye rağmen dükkanım
kapanmadı” dedi.
ÇANAK PEYNİRİ PROJEMİZ VAR
Huncalife Yozgat Temsilcisi Ebru Örmüş,
“Ofisimiz ile esnaflık ile de şuanda hem

karamsarlaştırılıyor. İşte Yozgat’ta ne olur.
Yozgatlı kişilerden ne olur deniyor. Türkiye’de
büyük mal sahipleri, büyük makamlardaki
kişiler, büyük yerlere gelen kişiler Yozgat’tan
yetişen kişiler. Bence biz bu algıyı
değiştirmeliyiz. Yozgat’ın esnafı da çok değerli
ve kıymetli.
Müşterisine, misafirine, yabancısına olsun
kendim esnaf kızı olarak esnaflığın da bir
duruşu, kalitesi, prestiji olduğunu düşünüyorum.
Belirli kurumlarda, makamlardan herkes bir
şeylerin eğitimini alarak çalışabilir. Bende özel
bir şirkette unvan sahibi oldum. Fakat esnaflık
öyle bir şey ki, insanların gözünde kazanılan
güven ile itibar ile kazanılan bir güç esnaflık.
Esnaf olan kişi gerçekten güven veren bir kişi
ise hemşehrisi tarafından veya yabancı kişi
tarafından mutlaka değer verip güçlü bir esnaf
olarak değer verilecektir” dedi.
Esnaf olmak isteyenlere tavsiyelerde
bulunan Huncalife Yozgat Temsilcisi Ebru
Örmüş, “Bence düşünsünler. Benim o kadar çok
arkadaşım var ki, biz aynı zamanda Huncalife
olarak on binlerce kadının hayatına dokunduk
arkadaşlarımızla.
Liderlerimiz Memnune Bozkurt, Nalan
Karaca, Sevgi Şahin, Gülşah Kurtaran ve yeni
lider arkadaşlarımız var. İnanın birçok kadının
hayatına dokunduk ve birçok kadın ile de
görüşme fırsatı yakaladım. Kadınlarımız yemeni
oyası, lifler yapıyorlar.
kooperatif işimiz hem Yozgat Çanak peyniri
projemiz var. Yakın zamanda da bunun ilanını
gerçekleştireceğiz. Birçok alan ve dalda
kazanmamızı sağladı. Biz kadın istihdamı ile
gidiyoruz. Tek başımıza değil birçok kadın
el birliği, emek birliği, güç ve inanç birliği ile
kazanıyoruz” dedi.
70 YILLIK BİR TÜRK MARKASI
Huncalife hakkında bilgi veren Örmüş,
“Huncalife bilindiği gibi 70 yıllık bir Türk
markası. Kozmetik ve parfüm devi diyebiliriz.
Ürünlerimiz yerli malı olması dolayısıyla çok
tercih ediliyor. Birçok alanda tek katalog da
kişiler kayıt olunca kadınlarımız isterlerse
yüzde 40 tasarruf sağlıyorlar.
Aynı zamanda satış yaparak yüzde 40
oranında kazanç sağlayabiliyorlar. Kişisel
bakım ürünlerinden şampuan, diş macunu,
duş jeli parfüm v.s gibi deterjanlarımız gibi
bütün ürünler yer almaktadır. Yozgat’ta
kurucu olarak başladık. Arkadaşlarımızla
birlikte başardık. İnşallah yine diğer alanlarda
da başarılarımıza başarı katacağız. Bizlere
ulaşmak isteyen vatandaşlarımız Sivas
Caddesi uygulama otelinin yanında bekleriz”
diye konuştu.
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E
P İ T
E K R A
R
O R
P L İ
M U
F
A F A E
Su ile
çevrili
kara

İnce
dantel

Bir meyve

Fotoğrafın
negatifi
Bir kan
grubu

Bir
çeşit
kebap

Zeybek
Kir izi

Daha
uzak

Bundan
böyle

Jimnastik
ayakkabısı
Ucu alevli
değnek

İktisat

Tiksinme

Av

Uygulayım

Küçük,
küçücük
Savaş
hendeği

Bir ay adı
Bir balık
ağı

İlişkin

Ön gün

Rüzgâr
üstü

Yumuşak
minder

Giysi
kıvrımı
Su

Bitki
örtüsü

E
İ L
P
E F
K A
K
E S
L
E K
K A
İ
A D
L E
Y L
A İ
N
S A
Z
L O
R T

Yabancı
Değerli
bir
kumaş

Tibet
sığırı

Belge
geçer

Garez

Kalbur

Bir yağış
Kurallı

Avrupa'da
bir halk
Nişan
yüzüğü

Yukarı

Havadaki
bir gaz

Karadeniz
poturu
Kısaca,
Lira

O
D O
Y A K
E
A
D İ R
İ N
S İ
K A R
O N O
R
N
N G İ
A R
İ L
Ü L
T
A
Ü S T
A İ
I P K
R A
A N Ö
File

Evin bir
bölümü

Telli
balıkçıl

Tabii

Bir sayı

Cet

Düşünen
canlı

İnce
alay

Hekimlik
bitkisi
Klakson

Yaradılış
özelliği
Izgara

Korkma
ve şaşma
sözü

Önce
gelen

Buruşuk
açma aleti

Söbe,
beyzi

Caka,
fiyaka

Çabuk
davranan

Bir taş
atma aracı

Ödenti

Seciye,
karakter

Yazım

A
Ğ A
D
T A
A K
U
N İ
Ç
M İ
A T
L İ
A M
K
O V
F İ
D
D A
A
İ M
R G
Çok
yüce

Nezir

En kıdemli
diplomat
Veba
hastalığı

Zerk

Yeşillik
bitkisi

Bir çeşit
etek

Ruhani,
tinsel

Burmalı
çivi

Bir
önceki
gün

Hakkında

Bir sayı

Kimya'da,
Magnezyum

U
L
U A
K
G Ü
E
R O
İ M
U
U R
Z
A N
M A
A L
A
Ü N
T
Ü Ç
L A
Ü N

Hortlak

Ankara'nın
bir ilçesi
Akım
toplar

Uçma
organı

Art, arka

Menzil

Omurga
kemiği

Ümit
etmek

Boyu
büyüme

Sözün
kısası

İnleyen

Açık,
meydanda
Ütülenmiş

Kampana

H
A
Y
A
L
E
T

Japon
parası

Y
E
N
Kabaca
evet
Sakağı

S
A
N
A
Y
İ

R
U
A H
M M A
A
İ
Y A N
I N
N E V
L E
L E N

Hıyanet
eden

İşte
burada

Patlayıcı
bir madde

Köpek

Gemi
halkası

Toplardamar

Minik
ampül

Endüstri

Ş
Ankara'nın
meşhur
yemeği

T
A
M
T
A
K
T
İ
R
İ
D
İ

İki kare
bulmacamızdaki her
satır, her sütün ve
3x3'lük
1'den 9'a kadar
rakamlar
ylerleştirilecektir.
Her satır, her sütün
ve 3x3'lük kutu
bölümlerinde 1'den
9'a kadar sayılar
ilk kez kullanılacaktır

DÜNKÜ
SUDOKU'NUN
CEVABI

M
D E
N
İ F
A
Ç
A
Z U K T
O L A
L İ
K
A M K L
E M E
S T A R
İ
I R
T O K S
L İ
M
A T İ
U M A
R T A M
U
A K
M U S T
Çıkar

Çok
sabırlı

Hazırlayan

Haydar Demirer

Alt
resimdeki
AK PARTİ
Yozgat
İl başkanı
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ALLAH RAHMET EYLESIN

NURi
MELEK
OLDU

Hayat dolu tavırları ile
tanınan, hayata küsmeyen ve
hiç bir zaman insanlardan
kendini soyutlamayan Nuri
Uçar, melek oldu. Uçar’ın
vefatı Yozgat’ta büyük
üzüntüye neden oldu.
Uçar’ın cenazesi, Çatak
Mezarlığı’nda defnedildi.
Annesi Meryem Uçar ve
Uçar ailesi Nuri'nin hayata
tutunması için bu güne
kadar çok büyük mücadele
verdi.

Yozgat Çamlık Gazetesi
olarak merhuma Allah’tan
rahmet, ailesi ve yakınlarına
baş sağlığı dileriz.

Uzmanlar uyarıyor

KIŞIN ARTIYOR!

PATOLOJİ LABORATUVARI
DIŞ HİZMET ALIMI
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Patoloji Laboratuvarı Dış Hizmet Alımı hizmet 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: 2022/19023
1-İdarenin
a) Adresi: Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km 66900
YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası: 3542177133 - 3542123739
c) Elektronik Posta Adresi: yasar.aydin@yobu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 240.222,48 puanlık Patoloji Laboratuvarı Dış Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Erdoğan
Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. km YOZGAT
c) Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km 66900 Yozgat
b) Tarihi ve saati: 02.02.2022 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili
mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1- T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş patoloji Laboratuarı Ruhsatını teklif
dosyasında sunmalıdır.
2- Uluslararası geçerli olan bir kurumdan, halen devam eden bir eksternal kalite kontrol
programına üye olduğuna ilişkin belgeyi teklif dosyasında sunmalıdır
3- Patoloji Testleri için yüklenici firma laboratuvarda en az bir (1) patoloji uzmanı çalışıyor
olacaktır. ilgili uzman yada uzmanların diplomaları ve imza beyannamelerini teklif
dosyasında sunulmalıdır.
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 işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/
ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan
ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer
işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve/veya Özel Hastanelerle yapılan patoloji dış laboratuvar hizmet işleri benzer iş
olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat
avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürlüğü İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim
günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama
istenecektir.
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA

ILN01537004

Yozgat Şehir Hastanesi Ortopedi
ve Travmatoloji Uzmanı Op.
Dr. Hilal Yağar, Yozgat’ta kar
ve buzlanma sebebi ile kayıp
düşmelere bağlı kırık ve çıkık
vakalarında artış görüldüğünü
söyleyerek vatandaşlara
uyarılarda bulundu.
Yozgat’ta kar yağışı sonrası meydana gelen
buzlanma; yollarda ve kaldırımlarda büyük
tehlike oluşturuyor. Hastanelerin Ortopedi
ve Travmatoloji polikliniklerinde düşmeden
mütevellit kırık, çıkık ve burkulma vakalarında
artış yaşanıyor. Karlı dönemlerde buzlanmaya
bağlı olarak yaşanan düşmelerde en fazla el ve
ayak bileği, kalça, omuz çevresi burkulmaları
ve kırılmaları görülüyor.
Yozgat'ta da kar yağışı sonrası etkili olan
buzlanma nedeniyle de Şehir Hastanesinde
kırık ve çıkık vakalarına müracaat eden
hasta sayısında artış yaşanırken uzmanlar,
buzlanmaya karşı vatandaşları yürürken
dikkatli olmaları konusunda uyarılarda
bulunuyor.
Yozgat Şehir Hastanesi Ortopedi ve
Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Hilal Yağar,
kar yağması ile birlikte düşmelere bağlı
kırık ve çıkık oranında artış yaşandığını
söyleyerek, “Kar ve buzlanmaya bağlı ortopedi

polikliniğimize gelen hasta sayısında artış
gözlenmekte. Özellikle el bileği, dirsek ve
ayak bileği kırıklarımız artamaya başladı.
Özellikle kar ve buzda kaymaya bağlı
artışımız oluyor. Vatandaşlarımıza özellikle
kar ve buzlu havalarda uygun şekilde
kışlık ayakkabılar giymelerini öneriyoruz.
Ellerinin cepte yürümemelerini daha çok kısa
adımlarla yürümelerini ve böylece düşmeyi
engelleyeceklerini düşünüyorum. Bu da
vatandaşlarımızın herhangi bir kırık çıkık
vakalarıyla karşılaşmalarını engelleyecektir.
Karda yürürken mutlaka dikkat etmemiz
lazım bu dönemde özellikle yaşlı hastalarımız
dışarıya mümkün olduğunca az çıkmalarını ve
çıktıkları dönemde ise kendilerini koruyucu
ekipmanlar kullanmalarını öneriyoruz” dedi.
Buzda kaydığı için kolu kırılan Saffet
Doğan ise “Yolda yürürken buzun olduğunu
görmedim. Ayağım kaydı düştüm kolum kırıldı,
kolumu alçıya alıyorlar” şeklinde konuştu. IHA

Yozgat Şehir Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı Op. Dr. Hilal
Yağar, kar yağması ile
birlikte düşmelere bağlı
kırık ve çıkık oranında artış
yaşandığını söyleyerek,
“Kar ve buzlanmaya bağlı
ortopedi polikliniğimize
gelen hasta sayısında artış
gözlenmekte. Özellikle
el bileği, dirsek ve ayak
bileği kırıklarımız artamaya
başladı" diye konuştu.

BASSAGLIGI

Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı
Atakan Erciyas'ın kayınvalidesi

Mevlüde BABAYİĞİT'in

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

ZAFER ÖZIŞIK

GİMAT GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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KOMŞUDAN

BiR HABER
KOMŞU'YA ŞEHIT ATEŞI DÜŞTÜ
Hakkari’nin Yüksekova
ilçesinde görevli Jandarma
Uzman Çavuş Sıhhiyeci Ayberk
Soyutemiz, nöbet tuttuğu sırada
silah kazası neticesinde şehit
oldu. Hakkari’nin Yüksekova
ilçesinde görevli Jandarma
Uzman Çavuş Sıhhiyeci
Ayberk Soyutemiz, nöbet
tuttuğu sırada silah kazası
neticesinde şehit düştü. Konu
ile ilgili Kırıkkale Valiliği’nden
yapılan açıklamada, "Hakkari
Yüksekova 1’inci Jandarma
Komando Tabur Komutanlığı

emrinde görevli, Kırşehir ili
Akpınar ilçesi nüfusuna kayıtlı
Jandarma Uzman Çavuş
Sıhhiye Ayberk Soyutemiz, 16
Ocak 2022 tarihinde mevzide
nöbet tuttuğu esnada meydana
gelen silah kazası sonucu
ağır yaralanmış, yapılan tüm
müdahalelere rağmen şehit
olmuştur" ifadesi kullanıldı.
Kırşehir’in Akpınar ilçe
nüfusuna kayıtlı şehidin acı
haberi, Kırıkkale’de Çalılöz
Mahallesi 494. Sokak'ta yaşayan
annesi Fadime ve babası

Yakup Soyutemiz’e bildirildi.
Belediye tarafından da şehidin
evinin bulunduğu sokak, Türk
bayraklarıyla donatıldı. Bekar
olan 23 yaşındaki Ayberk
Soyutemiz’in Gül isminde de bir
kız kardeşinin olduğu belirtildi.
Şehit Soyutemiz'in
cenazesi, yarın öğlen namazını
müteakiben Kırıkkale Nur
Camii'nde kılınacak cenaze
namazının ardından memleketi
Kırşehir'in Akpınar ilçesine
bağlı Hanyerisarıkaya köyünde
defnedileceği bildirildi.

Manuş Baba’ya

SOĞUK TEPKi!
S

ivas’ta bir vatandaş Manuş
Baba’nın kar yağışı ve soğuk
nedeniyle konsere çıkmamasına
tepki olarak dondurucu havada şınav çekti.
Sivas’ın Zara İlçesinde yaşayan 37
yaşındaki Umut Toparlak, haftanın 6 günü
dondurucu soğuğa aldırış etmeden spor
yapıyor. Sivas Yıldız Dağı'nda geçtiğimiz

günlerde kar yağışı ve soğuğu bahane
ederek konserini iptal eden Manuş Baba,
binlerce hayranının hevesini kursağında
bırakmıştı.
Toparlak, buna tepki olarak gece
saatlerinde kıyafetlerini çıkararak şınav
çektiği anları cep telefonu kamerasıyla
kaydetti. İHA

80 polis ile hırsızlık operasyonu

K
YOZGAT'TA DOLANDIRDI

MARAŞ'TA YAKALANDI
Kahramanmaraş’ta
düzenlenen operasyonda
dolandırıcılık yaptığı
belirlenen 2 kişi gözaltına
alındı.
Edinilen bilgiye
göre, Yozgat İl Jandarma
Komutanlığı Araştırma Timi
ekiplerince, 33 plakalı
otomobilin Yozgat’ta
dolandırıcılık olayına karıştığı
ve aracın Kahramanmaraş

istikametine gelebileceği
bilgisi üzerine, İl Jandarma
Komutanlığı Araştırma Timi ve
Narlı Jandarma Komutanlığı
ekipleri aracı takibe aldı.
Gaziantep Kahramanmaraş karayolu
üzerinde durdurulan araçta
B.M. (17) ve İ.S. (31) jandarma
tarafından yakalandı.
Olayla ilgili olarak
Pazarcık Nöbetçi Cumhuriyet

Savcılığı'nın bilgisi üzerine
araçta yapılan aramada 9 bin
500 dolar, 2 bin lira ve 3 adet
banka hesap cüzdanı ele
geçirildi.
Ayrıca İ.S. isimli şahsın
üzerinde 2 bin 830 lira para da
ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2
kişi Yozgat İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerine teslim
edildi. İHA

ayseri'de 80 polisin katılımı ile
düzenlenen şafak operasyonunda
kentte 300 bin TL değerinde eşya
çalan 3'ü kadın 8 kişi yakalanarak gözaltına
alındı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl
Emniyet Müdürlüğü Asayiş
Şube Müdürlüğü'ne bağlı
Hırsızlık Büro Amirliği
ve Aranan Şahıslar Büro
Amirliği koordinesinde 80
polisin katılımı ile kentte
hırsızlık yapan ve hırsızlık
suçundan aranan 8 kişinin
yakalanması için şafak
operasyonu düzenlendi. 6
farklı adrese düzenlenen
operasyonda, hırsızlık

yapan F.Ö. (37), Y.B. (25), S.D. (29), T.Ç.
(32), hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis
cezası bulunan F.Ç. (49), Ö.P. (31), M.S.
(31) ve S.S. (28) yakalanarak gözaltına
alındı. Operasyon kapsamında gözaltına
alınan şahısların ikametten
hırsızlık, işyerinden
hırsızlık, otodan hırsızlık ve
açıktan hırsızlık yapan 300
bin TL değerinde ziynet
eşyası, çeşitli elektronik
ve işyeri malzemelerinin
çalınması olaylarına
karıştığı öğrenildi.
Gözaltına alınan şahısların
emniyetteki işlemleri
sürüyor. İHA

ÖĞRENCILER SILAH
FABRIKASINI INCELEDILER
Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi
öğrencileri Çankırı'da bulunan Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Çankırı
silah fabrikası gezdiler.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
Bekir Pak Başkanlığında,
Bilişim Teknolojileri Alan
Şefi İsmet Tekin ve Makine
Teknolojisi Dal Şefi Ergün
Balal'ın sorumluluğunda Makine
ve Tasarım Teknolojisi 14
öğrencinin katılımı ile düzenlenen
teknik gezide öğrenciler Makina
ve Kimya Endüstrisi Kurumu Çankırı
silah fabrikasında detaylı inceleme ve ilgili

mühendislerden bilgi alma fırsatı buldular.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepet,
"İlçemize ve okulumuza bu imkanları sunan
Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve
aynı zamanda Makine ve Kimya
Endüstrisi A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Muhsin
Dere ve Makine ve Kimya
Endüstrisi A.Ş. Genel
Müdürü Yasin Akdere,
MKE A.Ş. Çankırı Silah
Fabrikası Müdürü Fatih
Bulanık ve İnsan Kaynakları
Sorumlusu Yenal Bilim ve
Üretim Mühendisi Fatih Demir’e
teşekkür ederiz." dedi. İHA

Köylülerin cenazesini almak için seferber oldu

YARALI ASKER VEFAT ETTİ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşanan silah
kazası sonucu şehit düşen ve olumsuz hava şartları
nedeniyle köylülerin de desteğiyle cenazesi üs
bölgesinden alınan asker törenle memleketine
uğurlandı.
Yüksekova ilçesindeki Şehit Bebek Mustafa
Bedirhan Üs Bölgesinde görev yapan Jandarma Uzman
Çavuş Ayberk Soyutemiz, nöbet esnasında yaşanan
silah kazası sonucu yaralandı. Yapılan tüm müdahaleye
rağmen şehit düşen Soyutemiz’in naaşı, olumsuz
hava şartları nedeniyle helikopter ve karayoluyla
alınamayınca köylülerin de desteğiyle üs bölgesinden
alındı. Şehit Soyutemiz için Hakkari Dağ ve Komando
Tugay Komutanlığında düzenlenen uğurlama törenine
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık,
Vali Yardımcıları Mustafa Berat Kasımoğlu ve Tevfik
Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci,
Yüksekova 3. Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer
Alper, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer
Pakiş, siyasi parti temsilcileri, asker ve polis katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve özgeçmişin
okunmasının ardından şehidin naaşı memleketi
Kırşehir’e uğurlanmak üzere Van Ferit Melen
Havalimanına uğurlandı.

ENGELLi SPORCULARA MADALYA

19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA
Sorgun Gençlik ve Spor İlçe
Müdürlüğü ile Sorgun Engelliler
Umut Spor Kulübü Derneğinin birlikte
yürüttüğü ‘Yeter ki sen gel nedir ki
Engel’ projesi kapsamında sporla
engellerini aşan vatandaşlara tebrik
madalyası verildi.
Sporculara madalyalarını AK Parti
Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç takdim
etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün
sosyal medya hesabından yaptığı
paylaşımda, “Sorgun Gençlik ve Spor
İlçe Müdürlüğümüz ile Sorgun Engelliler
Umut Spor Kulübü Derneğinin birlikte
yürütmekte olduğu "Yeterki Sen Gel
Nedir ki Engel "Projesi kapsamında
sporla engelleri aşan vatandaşlarımıza
tebrik madalyaları takdim edildi”
ifadelerine yer verildi.
Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü
Derneği Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu,
Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğüne
teşekkür etti.
Murat KARATEKİN
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FİYATI: 1.00 TL

Play-Off’a tutundu
Yozgat Mustafa
Bacanlı 1. Amatör Küme
ligi B grubunda yer alan
Çiğdemlispor, ligin 10’uncu
haftasında deplasmanda
Sarıkaya Belediyespor ile
karşı karşıya geldi. Sorgun
ekibi 2-0 geriye düştüğü
maçta Sarıkaya ekibini
3-2 mağlup etti. Sarıkaya
Belediyespor’u liderlikten
eden Çiğdemlispor, aldığı bu
galibiyetle Play-Off potasına
girdi. Kulüp Teknik Direktörü
Murat Doğru, bu sezon büyük

şansızlıklar yaşadıklarını
ifade etti. Doğru, “Sarıkaya
Belediyespor karşısında
oyuncularım müthiş bir
performans sergiledi. Hepsini
ayrı ayrı tebrik ediyorum.
Ligin sonuna kadar mücadele
edeceğiz. Gidebildiğimiz
yere kadar gitmek istiyoruz”
dedi. Doğru ayrıca, maç
sonrasında yemek ikramında
bulunan Çiğdemli Belediye
Başkanı Ahmet Sungur’a
teşekkür etti. Murat
KARATEKİN

GENÇ SPORCULARLA

VOLEYBOL OYNADI
Şefaatli Kaymakamı Muhammed
Fatih Günlü, Yıldız Kızlar Voleybol
turnuvasında il birincisi olan
Şefaatli Şehit İsmail Dursun
Anadolu Lisesi öğrencilerinin
voleybol antrenmanını ziyaret etti.
Kaymakam Günlü, genç
sporcuları başarılarından dolayı

tebrik etti.
Öğrencilerle birlikte ilçe kapalı
spor salonunda antrenman yapan
Kaymakam Muhammed Fatih
Günlü, onlarla birlikte maç yaptı.
Günlü, okul voleybol takımına
grup müsabakalarında başarı
diledi. Murat KARATEKİN

POTANIN ŞAMPIYONLARI

BELLI OLDU
Okul Sporları kapsamında düzenlenen
Yıldız Erkekler Basketbol İl Şampiyonası
tamamlandı. Rıza Kayaalp Kapalı
Spor salonunda oynanan müsabakalar
sonrasında Merkez Ortaokulu şampiyon
olurken, Özel Yozgat Akademi Yeni Çizgi
Ortaokulu ikinci, Akdağmadeni Yeni Yapan
Ortaokulu üçüncü oldu.
Şampiyon olan Merkez Ortaokulu grup
maçlarında Yozgat’ı temsil edecek.
Yıldız Erkekler Basketbol Grup maçları
22-25 Şubat tarihleri arasında Adıyaman’da
oynanacak. Murat KARATEKİN

