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AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, müjdeyi verdi

"ÇALIŞMALARA

BAŞLADIK"

AK Parti Yozgat İl
Başkanı Yusuf Başer,
geçtiğimiz hafta Ankara’da
il başkanları toplantısında
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan ile bir araya

geldiğini anımsatarak,
“Cumhurbaşkanımız ile
görüşmemizde askeri
birliğin gelmesi konusunda
talepte bulundum. İnşallah
Savunma Bakanlığımıza da
talimat verildi. >> 2'DE

Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin;

"GÜCÜM YETTiĞiNCE

DEVAM EDECEĞiM"
Yozgatlı hayırsever iş insanı
Bilal Şahin, Ramazan
Özel Programına katıldı.
Programda konuşan Şahin, şu
an dünya ülkelerinden
gelen Müslüman
öğrenciler için
Yozgat Bozok
Üniversitesi’ne
dil okulu
yaptırdığını
söyledi.
>> 5'TE

“YOZGAT'IN TARİHİ

VE KÜLTÜRÜ" YAZILACAK

SAAT
21.00'DE
BAŞLIYOR

DENETiMiNiZE
SAGLIK!
İçişleri Bakanlığı tarafından
yayınlanan yeni tedbir kararıyla tüm
ülkede uygulanan sokağa çıkma
kısıtlaması hafta sonu Yozgat’ta da
uygulandı. Yozgat Valisi Ziya Polat,
hafta sonu yaptığı denetimlerde
sağlık hatırlatması yaptı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden
Doç. Dr. Ebubekir Güngör’ün editörlüğünde
yapılacak çalışmayla, kentin tarihi, kültürü,
turizm değerleri ve coğrafi güzellikleri
kitaplaştırılacak. >>> 4. SAYFADA

Yılmaz, Bozok OSB'de
incelemelerde bulundu
Yozgat’ta kurulumu sonrası Yozgat’ın ekonomisine büyük katkı sağlayacak
Bozok Organize Sanayi Bölgesi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 7'DE

BODRUM'DAN SONRA ŞİMDİ YOZGAT'TA
ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI & SOĞUTMA VE ISITMA SİSTEMLERİ

Merkez:Bodrum / Muğla
Şube: Yozgat / Merkez

0541 388 70 07

KROM RAF - KROM DOLAP - YEDEK PARÇA PROJE - BULAŞIKHANE EKİPMANLARI - TEL RAFLAR
BAR EKİPMANLARI - PİŞİRME ÜRÜNLERİ - DETERJAN POMPALARI - WAFFLE MAKİNESİ - IZGARA
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SATIŞ - TEKNİK SERVİS
YEDEK PARÇA PROJE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay, 19
Nisan Pazartesi günü Yozgat Çamlık TV ekranlarında
olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden
canlı yayınlanacak olan programda ‘Yozgatlı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Yozgat’a dair çok
özel konular konuşulacak. >> 3. SAYFADA

PORTAKAL SIKMA - AYRAN MAKİNESİ - SALEP VE SICAK ÇİKOLATA MAKİNESİ - SU SEBİLİ
HAMUR YOĞURMA - KIYMA MAKİNESİ - SEBZE DOĞRAMA - KUMPİR MAKİNESİ - MİKRODALGA

Taşköprü Mh. Şeyhzade Cd. Çamlık Sitesi C Blok (Eski hastane yolu)
Şeyh Ahmet Efendi Camii Karşısı YOZGAT/MERKEZ

VAKA SAYISI ARTTI

SAĞLIK ELİMİZDE

Geçtiğimiz yıl Mart ayından bu
tarafa mücadele ettiğimiz korona
virüs salgınında vaka ve vefat
sayıları her geçen gün artmaya
devam ediyor. Sağlık Bakanlığı
tarafından açıklanan verilere
göre Yozgat’ın 03-09 Nisan 2021
tarihleri arasında 100 binde
görülen vaka sayısı 350,28 oldu.
Çok yüksek riskli iller arasında yer
alan Yozgat’ın haritadaki rengi ise
kırmızı.

Vatandaşların kurallara
uyma noktasında hassasiyet
göstermesini isteyen Vali
Polat, “Güç, sağlık bizim
elimizde. Kurallara uyarak
vaka sayılarımızı düşürebiliriz”
dedi. Polat, sokağa çıkma
kısıtlamasından muaf olan iş
yerlerinde denetimde bulunarak
esnaf ve vatandaşlarımıza
tedbirler konusunda uyarılarda
bulundu. >>> 3. SAYFADA

KULLiYE'NiN
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin Gündemi Sorgun...

GUNDEMi YOZGAT
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
Yozgat’tan gelen heyetleri kabul etmeye
devam ediyor. Oktay’ın gündeminde bu kez
Sorgun Belediyesi ve yürüttüğü çalışmalar
yer aldı. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut

Ekinci, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, hemşerimiz
Fuat Oktay’ı ziyaret ederek, 2019-2020 yılı
çalışmaları ile 2021 yılında gerçekleştirilen
projeler hakkında bilgi verdi. 8'DE

ŞEFAATLi’Yi KONUŞTULAR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, Şefaatli Heyeti ile de bir araya
geldi. Memleket meseleleri ile yakından
ilgilenen Oktay, Şefaatli’nin sorunlarını
dinledi. >>> 8'DE

GÜNCEL

19 NİSAN 2021 PAZARTESİ

Az Sadaka Çok Belayı Defeder !

AHMET
SARGIN
Allah rızası için
yapılan, maddi ve manevi her iyiliğe, sadaka
denir.
Bir âyet-i kerime
meali şöyledir: “Şeytan, fakirleşirsiniz diye
korkutup, size cimriliği, çirkin şeyleri emreder, sadaka verdirmek
istemez.
Allah ise kendi lütfundan size mağfiret

ve bol nimet vadediyor. Allah'ın ihsanı
geniştir, her şeyi hakkıyla bilendir.” (Bekara
268)
Sadakanın faydaları
hakkında, hadis-i şerifler:
” Hastalarınızı sadakayla tedavi edin. Sadaka, her hastalığı ve
belayı defeder.” İlmi
olan ilminden, malı
olan malından sadaka
versin.”
“Sadaka verenin
rızkı artar ve duası
kabul olur!” “Sadaka,
kabir azabından korur.
Kıyamette de himaye
altına alır.”
Suyun ateşi söndürdüğü gibi, sadaka da
günahları yok eder.”
”Sadaka 70 çeşit belayı önler.

Bunların en hafifi
cüzzam ve barastır.
”Gizli verilen sadaka,
Allah'ın gazabını söndürür.” İslamda Sadaka;
Allah’ın rızasını kazanmak düşüncesiyle
karşılıksız olarak yapılan yardım ve iyiliktir.
Bunun sevap ve mükâfatı çok büyüktür.
Gücü yeten Mü’minlerin fakir ve zayıf kardeşlerine yardım ellerini uzatmaları, onların
ihtiyaçlarını gidermeleri İslâmi ve insanî
bir durumdur. Sadaka
ile fakirlerin yüzü gülecek, zengin ve yoksullar arasında büyük
uçurumların açılması
önlenecektir.
Sadaka vermek
övülen, Allah’ın hoşuna

giden bir durumdur.
Sevgili Peygamberimiz
sadakanın ömrü uzattığını bildirmiş, “Yarım
hurma tanesi ile dahi
olsa korununuz” buyurarak, sadaka vermeyi
teşvik etmiştir.
Bir başka hadiste de
“Her türlü iyilik sadakadır.” buyurmuştur.
Buna göre Müslüman
kardeşlerimize göstereceğimiz güler yüz
bile sadakadır.
Hatta kendi ihtiyaçlarımızı, çoluk çocuğumuzun ve diğer
yakınlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, iyiliği emredip kötülüğü
yasaklamak, zayıflara
yardım etmek, selâm
vermek, güler yüzlü,
tatlı dili olmak da birer
sadakadır.

Sadaka gösteriş için
verildiği, yahut başa
kakıldığı zaman değerini yitirir ve vereni de
günahkâr eder. En iyi
sadaka gizlice yapılandır.
Bir de sürekli olarak
yapılan sadaka vardır
ki buna sadaka-ı câriye denilir. Hayırlı bir
evlat yetiştiren kimse, kıymetli bir eser
yazan müellif; cami,
okul, köprü, çeşme
gibi uzun süre duran
binalar yaptıran kimse
sadaka-i cariyede bulunmuş olur.
Müslüman bir kimse
Allah’ın kendisine ihsan ettiği nimetlerden
başkalarının da faydalanmasını ister ve
bundan memnunluk
duyar. Cimrilik son de-

rece kötü bir huydur.
Atalarımız “Az sadaka
çok belayı defeder”
demiş.
Resulullah efendimizle Ashab-ı kiram arasında şöyle
bir konuşma geçer.
Peygamber efendimiz buyurur ki:” Her
Müslümanın sadaka
vermesi lazımdır.” Ya
Resulallah, bulamayan
kimse ne yapar? “ Çalışır, kazanır ve sadaka
verir.” Çalışacak bir iş
bulamazsa ne olur?”
“İhtiyacı olan kimseye
herhangi bir şekilde
yardım eder.” Yardım
edilecek bir kimse de
bulamazsa? ”Herhangi iyi bir iş yapması
[malım olsaydı ben
de verirdim demesi,
birine yol göstermesi,

yoldaki sıkıntı veren
bir şeyi kaldırması,
ölümü hatırlaması,
zararı dokunmaktan
sakınması, ilim öğrenmesi ve öğretmesi gibi
hususlar] da onun için
bir sadakadır. (Buhari,
Müslim, Nesai)
Sadaka İlim tahsili
yapılan yerlere, gerek
zekât, fıtra, adak ve
akika, gerekse sadaka
şeklinde yapılan yardım, insanı kazalardan
belalardan korur. Dünyada, sıhhat ve afiyet
içinde bir ömür sürmeye sebep olur. Ayrıca
farz olan cihad ve ilim
yayma sevabına kavuşulur. Böylece yardım
yapan kişi, hem dünyada hem de ahirette
çok büyük nimetlere
kavuşmuş olur.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, müjdeyi verdi

ŞEHiTLERi
UNUTMADI
Ak Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer,
yönetim kurulu üyeleri Şehitler Haftası
nedeniyle Yozgat şehitliğini ziyaret etti.
Ak Parti Yozgat Gençlik Kolları
Başkanı Yaşar Taşdemir şehitlik ziyareti
sonrası açıklamada bulundu. Taşdemir
yaptığı açıklamada; “Şehitler Haftası
münasebetiyle mübarek Cuma gününde
AK Parti Yozgat İl Başkanımız Yusuf Başer
Beyefendi, Yönetim Kurulu Üyeleri ve
genç kardeşlerimiz ile birlikte Yozgat
Şehitliğimize ziyarette bulunduk.
Bu vatanın, bizlere onlardan emanet
olduğunun, Toprağı Toprak Yapanın
Üstündeki Kan olduğu bilincinde olmanın
gururu ile yaşayan bir gençlik için her
daim koşacak her daim koşturacağız”
dedi. Tarık YILMAZ

"ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"
AK Parti Yozgat İl Başkanı
Yusuf Başer, geçtiğimiz
hafta Ankara’da il başkanları
toplantısında Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ile bir
araya geldiğini anımsatarak,
“Cumhurbaşkanımız ile
görüşmemizde askeri birliğin
gelmesi konusunda talepte
bulundum. İnşallah Savunma
Bakanlığımıza da talimat
verildi. Çalışmaları başlattık.
Bunun takipçisi olacağız.
Yozgat’a askeri birliğin gelmesi
noktasında” dedi.
Başer, son dönemlere
bakıldığında Yozgat’ın kamu
yatırımları açısından en fazla
hizmet alan iller arasında
yer aldığını belirterek, bu
hizmetlerin artarak devam
edeceğini kaydetti.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA
TEŞEKKÜR
AK Parti Yozgat İl Başkanı
Yusuf Başer, Tarık Yılmaz
ve Basri Akdağ’ın hazırlayıp
sunduğu Ramazan Özel
programına konuk oldu. Yozgat
Bilal Şahin Külliyesi’nde
yayınlanan programda konuşan
Başer, önemli açıklamalarda
bulundu.
Korona virüs salgınında en
ön saflarda mücadele eden
sağlık çalışanlarına teşekkür
eden Başer, “İnşallah en kısa
zamanda salgından kurtularak
eski özlediğimiz günlere
kavuşuruz.
Tüm Yozgatlıların ve İslam
aleminin Ramazan Ayı’nı da
tebrik ediyorum” dedi.
Başer, dünyaya bakıldığında

pandemi mücadelesinde
ülkemizin sayılı ülkeler arasında
yer aldığını anımsattı.
HAFİF RAYLI SİSTEM
Yozgat’a yakışacak
en önemli
projelerden birinin
hafif raylı sistem
olduğunu dile
getiren Başer,
“Biliyorsunuz
hızlı tren garımız
Yozgat’a 16
kilometre uzakta.
Yozgat Şehir

Hastanesi’nden başlamak üzere
yine şehir içerisinden geçmek
üzere Üniversitemizden tren
garına kadar.
16 kilometrelik mesafede
hafif raylı sistem inşallah
Yozgat’a yakışacak. Hem
üniversite öğrencilerine
hem de halkımızın
çok daha rahat gidip
gelmesini sağlayacak.
Uzun vadeli olsa da bunun
takipçisi olacağız. Bunu
gündemimizde sıcak
tutturarak
başaracağız.
Deniyor ki
hafif raylı
sistem
olursa

minibüs hatları ne olacak
deniyor.
Belediyemizin,
hükûmetimizin gücü yetiyor.
Belediyemiz de oradaki otobüs,
minibüs esnafını mağdur
etmeyeceğini düşünüyorum”
ifadelerini kullandı.
PROJESİ BİTTİ
Çevreyolu projesinin bittiğini
yakın zamanda kamulaştırma
çalışmalarının başlayacağını
dile getiren Başer, şunları
kaydetti; “ Üniversite ile şehir
arasındaki en büyük sorun
ulaşım sorunu. Çevre yolu
projesi ile bu sorunun ortadan
kalkacağını düşünüyorum.
Askeri birlik ile ilgili
konuşmalarımız oldu.
Yozgat il Başkanı olarak
Cumhurbaşkanımızdan Yozgat’a
askeri birlik ile hafif raylı
sistemin gelmesi taleplerimiz
oldu. İnşallah bunlar kayda
alındı. İşlemlerini takip
edeceğiz.”
KAMU YATIRIMLARI
Başer, Yozgat’a önemli kamu
yatırımlarının yapıldığını ve bu
yatırımların Yozgat’a gelmesinde
TBMM anayasa Komisyonu
Başkanı ve AK Parti Yozgat
Milletvekili Bekir Bozdağ’ın
büyük katkısı olduğunu söyledi.
Adalet Eğitim merkezi, cezaevi
gibi büyük yatırımların kente
ekonomik olarak önemli katkılar
sağlayacağını anlatan Başer,
“Cumhurbaşkanı Yardımcımız
Fuat Bey’in de büyük katkıları
oluyor. Hepimiz Yozgat’a katkı
sağlamak için çalışıyoruz” dedi.
Eda DEMİREL

YEREL GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
İLK ÇIKIŞ TARİHİ 03 MAYIS 2012

SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

SAYFA SEKRETERİ
Kadir GÖRGÜLÜ

MUHABİRLER

Murat KARATEKİN
(İnternet Editörü)
Eda DEMİREL

Yozgat Çamlık Gazetesi Basın Konseyi üyesidir.
YÖNETİM
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

KUYUMCU KÖYÜ AĞÇATAŞ MEVKI NO: 130 YOZGAT/ MERKEZ 0507 551 25 86

BASIM YERİ

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

Alış: 677,25
Satış: 716,00

DOLAR

Alış: 7,40
Satış: 7,45

SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

17/3
16/2
17/2
18/7

DAMLA
ECZANESİ
ARZUM ECZANESİ
Meydan Yeri Sarraflar cad.
No:55

TEL: 217 23 23

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 8,81
Satış: 8,87

Çeyrek Altın

20/12

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:20 05:51 12:45 16:29 19:29 20:54

Külliye Ziyareti

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Yozgat için istemek,
Yozgat adına irade
ortaya koyabilmek,
Yozgat adına bütünleştirmek,
Yozgat adına sahiplenmek,
Yozgat için Yozgat
olmak!
Tüm bunlar belki de

şu ana kadar oluşturamadığımız bir çatıyı
ifade ediyor.
Ayrılıklar gayrılıklar
maalesef Türk’ün kaderinde yıllarca sırtından vurulmuş bir hançer misali çıkmıyor.
Ve her adımda ya
acıdığını ya kanadığını
ya da yenilerini hissediyorsunuz!
Yozgat’ta da yıllar
yılı çok fazla yaşadık
ayrılıkları. Ayrılığın adı
kimi zaman ilçe kimi
zaman siyaset kimi
zamansa…
Ayrışmak için mutlaka ama mutlaka bir
sebep bulduk! Zamanla ayrılıklarımızı

da değişmez bir kader
misali ‘böyle gelmiş
böyle gider’ minvalinde değerlendirdik,
kabul ettik.
Şimdi gelelim Sorgun Belediye Başkanı
M. Erkut Ekinci’nin,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat
Oktay’ı ziyaretine.
MHP’li bir belediye
başkanı Oktay’ın makamında.
“Canım bunda ne
var, o makam siyaset
makamı mı?” diyebilirsiniz.
Evet o makam
siyaset makamı değil. Hatta milletin ta
kendisini temsil eden

devletin kalbindeki
makam. Ama Yozgat
adına o makamda
kabul gören belediye
başkanı iktidar partisi dışındaki bir siyasi
partiden seçim kazanmış bir isim.
Burada karşımıza
devlet-i aliyyeyi temsilen bir iradenin bütünleştirici duruşu diğer tarafta ise siyaset
gözetmeksizin devletin
kapısına millet iradesini sunan bir belediye
başkanı.
Yozgat adına bütüncül düşünüp, kişisel ayrılıkları; temsil
edilen şehrin yarınları
adına bir kenara bı-

rakmanın ta kendisi.
Burada ortaya çıkan, oluşan ambiyans
Yozgat’ımızın istikbali
adına oldukça kıymetli
ve önemli.
Yozgat adına siyasi
kimliğin ötesinde bir
duruş sergileyen her
yöneticinin hiçbir çekince duymadan Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay’ın makamında projeleri ile yer
alması gerekmez mi?
Çayıralan’ın CHP’li
Belediye Başkanı
Ömer Codar da,
İYİ Partili Belediye
Başkanı Ferhat Yılmaz
da,
MHP’li Belediye

Başkanı Nezih Yalçın
da,
Ve dahi, Yozgat’ın
tüm belediye başkanları siyasi farklılıkları
Yozgat özelinde birleştirip Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay’ın makamında
Yozgat için bir araya
gelebilmelidir.
Sorgun Belediye
Başkanı Erkut Ekinci’nin ziyareti, tek
başına Sorgun adına
yapılmış bir ziyaret olmanın ötesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay’ın Yozgat’ı
tümüyle sahiplenmiş
olmasının da açık bir
göstergesi olmuştur.

Bir devlet adamı
duruşu sergilenmiş,
Yozgat’ı siyaset
üstü bir kimlikle sahiplenmiş,
Ayrışmaların ötesinde bir irade ortaya
konulmuştur.
Cumhurbaşkanı
Yardımcısı, hemşerimiz Sayın Fuat Oktay’ın en başından bu
tarafa Yozgat’a olan
bakış açısını biliyor,
yakinen takip ediyoruz.
Ayrışmaların yorgunu Yozgat, Yozgat
çatısı altında ortaya
konulan devlet iradesi
ile hak ettiği ulaşacaktır.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI

İLE CANLI YAYINDAYIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay, 19
Nisan Pazartesi günü Yozgat Çamlık TV ekranlarında olacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden canlı yayınlanacak olan
programda ‘Yozgatlı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve
Yozgat’a dair çok özel konular konuşulacak.
Yozgat Çamlık TV’nin Ramazan
akşamlarını süsleyen programı
‘Tarık Yılmaz ile Yozgat Gündemi’
programının bu kez ki adresi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, konuğu
ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Hemşerimiz Fuat Oktay olacak.
Saat 21.00’de başlayacak olan programda Oktay ile
Yozgat’ı ve Yozgatlılar’ı konuşacağız. Program içerisinde
‘Dünden bu güne Fuat Oktay’, ‘Yozgat ve 13 İlçesinden
Özel Röportajlar’, ‘Yozgatlı Sanatçılardan Özel Şarkılar’ ve
‘Yozgat’a dair çok özel söyleşiler’ olacak.
Yozgat Çamlık Gazetesi Yazıişleri Müdürü Tarık
Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu programı canlı olarak
internet üzerinden şu adreslerden takip edebilirsiniz:
- http://www.yozgatcamlik.com/ - https://www.
facebook.com/yozgatcamlikcom

SAAT
21.00'DE
BAŞLIYOR

DENETiMiNiZE
SAGLIK!
Yozgat Valisi Ziya Polat, hafta sonu yaptığı
denetimlerde sağlık hatırlatması yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni
tedbir kararıyla tüm ülkede uygulanan sokağa çıkma
kısıtlaması hafta sonu Yozgat’ta da uygulandı. Yozgat
Valisi Ziya Polat, hafta sonu yaptığı denetimlerde
sağlık hatırlatması yaptı.
VAKA SAYISI ARTTI
Geçtiğimiz yıl Mart ayından bu tarafa mücadele
ettiğimiz korona virüs salgınında vaka ve vefat
sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre
Yozgat’ın 03-09 Nisan 2021 tarihleri arasında 100
binde görülen vaka sayısı 350,28 oldu. Çok yüksek
riskli iller arasında yer alan Yozgat’ın haritadaki
rengi ise kırmızı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
açıkladığı kurallar kapsamında ülke genelinde
olduğu gibi Yozgat’ta da hafta sonları uygulanan
sokağa çıkma yasağında denetimler devam
ediyor. Yozgat Valisi Ziya Polat’ın katılımı ile
yapılan denetimlerde vatandaşlara, esnafa ‘sağlık’
hatırlatması yapılıyor.
SAĞLIK ELİMİZDE
Vatandaşların kurallara uyma noktasında
hassasiyet göstermesini isteyen Vali Polat, “Güç,
sağlık bizim elimizde. Kurallara uyarak vaka
sayılarımızı düşürebiliriz” dedi. Polat, sokağa çıkma

kısıtlamasından muaf olan iş yerlerinde denetimde
bulunarak esnaf ve vatandaşlarımıza tedbirler
konusunda uyarılarda bulundu. Vali Polat ayrıca
trafik denetimi de yaparak araçlarıyla seyahat eden
vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.
AŞI TAM GAZ
Ülkemizde 18 Nisan saat 12:25 itibarı ile toplam
19 milyon 969 bin 437 kişiye aşı yapıldı. 1. Doz
aşısını vurulan kişi sayısı 12 milyon 181 bin 729
olurken, 2. Doz aşısını yaptıran kişi sayısı da 7
milyon 787 bin 708 kişi olarak gerçekleşti. Yozgat’ta
da toplam 113 bin 811 kişiye aşı uygulandı. Yozgat’ta
1. Doz aşısını yaptıran kişi sayısı 69 bin 103 kişi, 2.
Doz aşısını yaptıran kişi sayısı ise 44 bin 708 olarak
açıklandı.
TÜRKİYE'DE SON DURUM
Türkiye'de 17 Nisan 2021 verileri de açıklandı. 17
Nisan itibarı ile ülke genelinde 319 bin 316 Kovid-19
testi yapıldı, 62 bin 606 kişinin testi pozitif çıktı, 288
kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 2 bin 973 oldu.
Son 24 saatte 52 bin 184 kişinin Kovid-19 tedavisi ya
da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3
milyon 643 bin 734'e yükseldi. Test sayısı 43 milyon
467 bin 516'ya ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 212 bin
645, vefat sayısı 35 bin 608, ağır hasta sayısı 3 bin
240 oldu. Eda DEMİREL
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Milliyetçi Milletini Karşılıksız Sever

KENAN
EROĞLU
Milliyetçi kime denir?
Milliyetçi milletini
seven insana denir.
Şimdi her milliyetçiyim diyen böylemidir? Yani milletlerini
severler mi?
Şimdiki bazı milliyetçilerin milletlerini
sevdikleri biraz şüphelidir. Bir kısım milliyetçiyim diyen insanın
sosyal medyada yaptığı paylaşımlara bakmak kâfidir.
Milliyetçi milletini
neden sever?
Milliyetçiler mensubu olmakla gurur
duydukları milletlerine
mensubiyet duygu-

sundan ve milletlerine
borçları olduğuna inanırlar ondan severler.
Şimdiki milliyetçilerin durumu nedir?
Bu bazı milliyetçiyim
diyenlerde mi milletlerine karşı borçları olduğuna inanırlar mı?
Şimdiki bazı milliyetçilerin Türk Milletine mensup olmakla
gurur duydukları kesindir. Ama bu gurur
bilgiye dayanan bir
gurur değildir. Düşünceler çok yüzeyseldir.
Bu kadar mı?
Milliyetçiler, milletlerinin kendilerinden
hizmet beklediği kanaatindedirler.
Günümüzde Milliyetçi olarak bilinen
herkes milletlerinin
kendilerinden hizmet
beklediğine inanırlar
mı?
Milliyetçi olarak
bilinen pek çok kişi bu
millete hizmeti bir ibadet olarak görmezler,
bazıları da aldıkları

maaşları kadar milletlerine hizmeti değerlendirirler.
Milliyetçi ne yapar?
Milletini sever.
Milliyetçiler milletlerini sever de ne yaparlar, bilinen pek çok
milliyetçi milletlerini
sadece sever görünür
ve milletlerini sevmeleri sadece sözlerde,
cümlelerde kalır.
Milliyetçi olarak
bilinen insanların pek
çoğu içinde yaşadıkları
ve milliyetçiliklerinin
dayanağı olması gereken milletlerini “geri,
sürü, iki paket makarnaya satılmış, koyun,
cahil” olarak görürler
Bir milliyetçi Başka
ne yapıyor olması lazım?
Milliyetçiler; Ama,
fakat, lakin demeden
Milletleri için çalışıyor
olması gerekir.
Fakat şimdi milliyetçiyim diyen insanların bazıları milletleri
için çalışıyor olması da

biraz şüphelidir. Pek
çoğu söze ama, fakat,
lakin diye başlarlar,
hatta bazıları bu devlete mi hizmet edeceğim derler.
Milliyetçi bu çalışmalarından dolayı bir
karşılık bekler mi?
Milliyetçi normal
olarak milleti için çalışmaktan dolayı bir
karşılık beklemez.
Milliyetçi milletini
nasıl sever?
Milliyetçi milletini karşılıksız sever.
Milliyetçinin milletini
sevmesi bir takım şarta vs. bağlı değildir.
Milliyetçi milletini bir
takım şartlara göre
sevmez. Her halükarda sever.
Milliyetçi milletini
ne zaman sever?
Milliyetçi milletini
her zaman sever. Milliyetçi için bu sevginin
herhangi bir zamanı
yoktur. Milletimi şu
yaşa kadar severim,
şu yaştan sonra sev-

mem gibi bir düşünce
yoktur.
Milliyetçiler milletlerini çok sevmelerinden dolayı bir nevi
ırkçı mıdırlar?
Milliyetçilerin ırkçılıkla bir alakası yoktur. Irk atlarda aranır.
Özellikle de Türk milliyetçiliğinin ırkçılıkla
bir alakası yoktur, Milliyetçilere göre bir insan hangi soydan gelirse gelsin “kendisini
Türk hisseden herkes
Türk’tür” düşüncesine
sahiptirler. Türkiye’deki Türk milliyetçiliği
kültür milliyetçiliğidir.
Milliyetçilerin milletlerini sevmesi iktidarlara göre değişir
mi?
Milliyetçilerin milletlerini sevmesi iktidarlara göre asla
değişmez. İktidarda
ister sol bir parti, ister
sağ-liberal bir parti
isterse partilerin karışımı bir koalisyon dahi
olsa, milliyetçilerin

milletlerini sevmelerinde bir değişiklik
asla olmaz.
Milliyetçilerin milletlerini sevmeleri zaman ve zemine göre
değişir mi?
Milliyetçilerin milletlerini sevmeleri zamana ve zemine göre
değişmez. Milliyetçiler
milletlerini ve milletlerinin değerlerini hiçbir
zaman ve zeminle
kayıt altına almadan
severler.
Milliyetçiler milletlerini bir hesaba kitaba göre mi severler?
Milliyetçiler milletlerini hiçbir hesap ve
kitaba dayalı olarak
sevmezler. Milliyetçilerin milletlerini sevmelerinin hiçbir hesapla
kitapla ilgisi yoktur.
Milliyetçiler her
hangi bir sebeple milletlerine küserler mi?
Milliyetçiler milletlerine hiçbir şekilde
küsmezler. Milliyetçilerin her ne olursa

olsun, her ne şart gelişirse gelişsin milletlerine küsmez, gönül
koymaz darılmazlar.
Böyle bir tavır milliyetçi bir insana yakışmaz.
Milliyetçiler milliyetçiliği nasıl kabul
etti?
Milliyetçiler milletlerini sevme işini, yani
milliyetçiliği her türlü
zorluğu bilerek kendi
iradeleri ile isteyerek
seçtiler.
Milliyetçilere milliyetçiliği ona silah zoru
ile mi kabul ettirildi?
Milliyetçiler milliyetçiliği hiçbir zorlama
olmadan kabul ettiler.
O halde bir milliyetçi kandaki akyuvarlar
gibidir. Hiçbir zaman
ama, fakat, lakin demeden, Ülke için hiçbir
şeyden yüksünmeden,
hiçbir şekilde bıkkınlık
göstermeden Ülkesi
için tehlike olan her
şeye karşı mücadele
ederler.

“YOZGAT'IN TARİHİ VE KÜLTÜRÜ" YAZILACAK

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden
Doç. Dr. Ebubekir Güngör’ün editörlüğünde
yapılacak çalışmayla, kentin tarihi, kültürü,
turizm değerleri ve coğrafi güzellikleri
kitaplaştırılacak. Kitap çalışması için Yozgat
Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Yozgat Bozok
Üniversitesi arasında "Yozgat Tarihi ve Kültürü
İşbirliği" protokolü imzalandı.
İmzalanan protokolle, Yozgat tarihi ve kültürü
temelinde, inceleme, araştırma ve derleme
imkânlarını geliştirecek çalışmalar yapmak ve
bu çalışmalardan elde edilen sonuçları yazılı
doküman halinde yayımlamak ve gerektiğinde
sonuçların bilimsel organizasyonlarla
paylaşımının yapılması amaçlanıyor.
Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Yozgat
Bozok Üniversitesi arasında “Yozgat Tarihi ve
Kültürü” ile ilgili kitap yazımı ve basımı için
yapılacak işbirliğini kapsamında , “ Yozgat
Tarihi ve Kültürü ” adlı üç ciltlik ortak eserin
bilimsel ölçütlere uygun bir şekilde yazılmasını
ve paydaşların katılımıyla bilime, kültüre ve
topluma katkı sağlayacak bir sosyal sorumluluk
projesi kapsamında ortaya çıkartılması
hedefleniyor.

Protokol imza töreninden önce bir konuşma
yapan çalışmanın editörü Yozgat Bozok
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebubekir
Güngör, Yozgat’ın tarihi, kültürü, sanatı ve dini
yönlerinin ele alınacağı kitap için çalışmalara
başlandığını belirtti. Güngör, 3 ciltten oluşacak
olan kitabın 18 ayda tamamlanmasının
planlandığını, her bölümün alanında uzman
hocalarımızca derlenip yazılacağını ifade
ederek, eserin hayırlı olmasını temenni etti.
Valilik toplantı salonunda düzenlenen
protokol imza töreninde konuşan Yozgat Valisi
Ziya Polat, Yozgat’ın tarihi ve kültürü ile ilgili
ihtiyaç olan bir kitabın protokolünü Yozgat
Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Yozgat Bozok
Üniversitesi ile imzaladıklarını söyledi.
Vali Polat, 3 ciltten oluşacak kitabın
üniversite koordinesinde valilik ve
belediyemizin de ortaklığı ile yapılacağını
anlatarak, "Kitabın hazırlanma süresini 18 ay
olarak düşündük ama inşallah daha kısa sürede
bitirmeyi planlıyoruz. Yozgat’ın tarihi ve kültürü
ile ilgili elimizde şu an iyi bir kaynak yok.
Kentin tarihini ve kültürünü gelecek nesillere
aktarma adına akademik bir çalışma sonrası,

uluslararası bir yayın ortaya çıkartacağız. Biz
bu kitabı Yozgat’ın geçmişini geleceğe aktarma
konusunda çok büyük bir emek olduğunu
biliyoruz." dedi.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse
de Yozgat'ın tarihi, kültürü ve geleneği ile
alakalı Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından
hazırlanacak olan çalışmaya her türlü desteği
vermeye hazır olduklarını söyledi.
Köse, yapılacak çalışmanın sonunda kentin
tarihine kültürüne ışık tutabilecek ve gelecek
nesillere aktarılacak bir eserin ortaya çıkacağını
ifade ederek, "İnşallah eserimiz geleceğe
yön veren ve toplumumuzun tüm kesiminin
istifade edeceği güzel bir çalışma olacak." diye
konuştu.
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Karadağ ise Yozgat’ın tarihi ve kültürü ile
ilgili beklentilere cevap vermekten dolayı büyük
bir heyecan ve mutluluk duyduğunu ifade etti.
Karadağ şunları kaydetti: "Yapılacak
çalışmalar sonunda ortaya çıkacak üç ciltlik
eserle, tarihi, sanatı ve kültürü ile Yozgat’ın
hafızası kayıt altına alınmış olacak. Üniversite
olarak Yozgat’ın tarihini gün yüzüne çıkaracak

bu çalışmanın bilimsel ve tarihi aşamalarında
yer almaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu
ifade etmek istiyorum. Geleceğe büyük bir
miras olacak olan bu eserden şehrimizin ve
ülkemizin kültüre, sanata ve tarihe duyarlı tüm
kesimlerinin istifade edeceğini ümit ediyorum.
Bu vesile ile Yozgat Valimiz ve Belediye
Başkanımıza teşekkür ediyorum. Eserin
editörlüğünü yürütecek olan Üniversitemiz
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Ebubekir Güngör’e ve ekibine
çalışmalarında başarılar diliyorum. Şehrin
dinamiği olan üç kurumun desteği ile hayata
geçecek proje memleketimize ve milletimize
hayırlı olsun."
Konuşmaların ardından Yozgat Valisi
Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ tarafından
protokol imzalandı.
Törende İl Genel Meclis Başkanı İskender
Nazlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi
ve Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve
çalışmanın editörü Doç. Dr. Ebubekir Güngör
de hazır bulundu.

BU HAFTAKI DURAĞI
DERBENT KÖYÜ OLDU
Yozgat Valisi Ziya Polat
Cuma günleri haftalık
köy ziyaretlerine devam
ediyor. Vali Polat’ın bu
haftaki durağı Derbent
köyü oldu. Yozgat Valisi
Ziya Polat Cuma günleri
köy ziyaretleri kapsamında
merkeze bağlı Derbent
köyünü ziyaret etti.
Cuma namazını Derbent
Köyü’nde kılan Vali Polat,
namaz sonrası köy halkının

/GimatMarketlerZinciri

gimatmarketlerzincirii

444 41 66

sorunlarını dinleyerek
taleplerini aldı.
Vali Polat Derbent Köyü
ziyareti kapsamında köyde
tadilatı devam eden Eski
Camii ve tarımsal sulamada
kullanılan Derbent
Barajı’nda incelemelerde
bulundu. Daha sonra Van
Saray’da Gazi olan Yahya
Demirel’in köyde yaşayan
anne ve babasını ziyaret
etti. Tarık YILMAZ
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Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin;

"GÜCÜM YETTiĞiNCE

DEVAM EDECEĞiM"
Yozgatlı hayırsever iş insanı Bilal Şahin, Ramazan Özel Programına katıldı.
Programda konuşan Şahin, şu an dünya ülkelerinden gelen Müslüman öğrenciler
için Yozgat Bozok Üniversitesi’ne dil okulu yaptırdığını söyledi.

Okulun 2 katlı ve bin
kişinin eğitim görebileceği
düzeyde olacağını anlatan
Şahin, “İmkânım, gücüm
neye yetiyorsa hepsini
memleketimin Yozgat’ın
hizmetine yapıyorum.
Bununla da çok mutluyum”
dedi.
MİNNETTARIM
AK Parti İl Başkanı
Yusuf Başer ile birlikte
Yozgat’a güzel eserler
kazandırdıklarını anlatan
Şahin, “Yozgat’ı Yozgatlıyı

dinini, diyanetini,
vatanını, bayrağını
sevmek bir insan için
en güzel meziyet. Biz
halkımızı, memleketimizi,
hemşerilerimizi sevdiğimiz
için fabrikalar yaptık.
Dönemin belediye başkanı
sayın Yusuf Bey’le otururken
Yusuf Bey benim nezdimde
çok büyük bir insan.
Külliyeyi, Şahin tepesini,
gençlik merkezini ve
hatta İlahiyat Fakültesi’nin
yapılmasına da sebep

olan Yusuf Bey’dir. Bana
göre kimse Yusuf Bey
kadar memleketine hizmet
yapmamıştır. Ben kendisine
teşekkür ederim. Çok zor
şartlarda işler yaptı. Bana
bir sürü hizmeti bir avuç
kavurgaya yaptırdı Yusuf
Bey. Bu eserleri önce Allah’ın
sonra Yusuf Bey’in gayreti
ile yaptık. Belediye başkanı
demek yapıcı, birleştirici,
insanları bir araya getiren bir
kişilikte olmalıdır” şeklinde
konuştu. Eda DEMİREL

Ülkü Ocakları Şehit
mezarlarını gülsuyuyla yıkadı
Ülkü Ocakları Yozgat İl
Başkanlığı Şehitler Haftasında
şehitleri unutmadı. Şehit
kabirlerini gülsuyuyla yıkayarak
Kur’an-ı Kerim okuyarak dua
etti. Ülkücü gençler son olarak
Ülkücü şehit Ömer Metin
Karatepe’nin kabrini ziyaret
edip dua etti.
Ülkü Ocakları Yozgat İl
Başkanı İrfan Şahbaz yaptığı
açıklamada; Şehitler Haftası
Münasebetiyle Yozgat
Şehitliğimizi Ziyaret Ettik,
Cennet Mekan Şehitlerimizin
Kabirlerini Gül Suyuyla Yıkayıp,
Yasini Şerif Okuduk, Son Olarak
Ülkücü Şehit Ağabeyimiz Ömer

Metin Karatepe'nin Kabrini
Ziyaret Ederek Dualarımızı
Ettik. ALLAH şehitlerimiz
hürmetine vatanımıza
milletimize zeval vermesin.”
diye konuştu.

DERE ISLAH ÇALIŞMASI
ŞEHRE DEĞER KATACAK
Sorgun Belediyesi havalarında
kısmen ısınmasıyla birlikte dere
ıslah çalışmalarına başladı. Eğriöz
deresinde çalışmalar devam ediyor.
Yozgat’ın Sorgun Belediyesi ilçede
çalışmalarına aralıksız devam
ediyor. Belediye Başkanı Mustafa
Erkut Ekinci göreve geldiği günden

itibaren dur durak bilmiyor. Sorgun
Belediye Başkanı Mustafa Erkut
Ekinci yaptığı açıklamada; “Eğriöz
deresinde çalışmalarımız devam
ediyor. Atıl durumda olan derelerimizi
kullanılabilir hale getirmek ve
şehrimize değer katmak için bu
alanların sosyal yaşam alanlarımız

içinde yer almasını sağlamaya
çalışıyoruz. Eğriöz deresinde
şimdiye kadar yaklaşık 800 m'lik
kısımda blokaj imalatı tamamlanmış
olup toplamda 1.500 m'lik blokaj ve
taban betonu imalatı yapılacaktır”
ifadelerine yer verdi.
Tarık YILMAZ

Abdulkadir& Nadir Açıkgöz
Abdulsamet& Furkan Açıkgöz

MASFALLI VE KÖRÜKLÜ TENTENE-KAMP ÇADIRI
ŞEMSİYE-KAMYON BRANDA- BUĞDAY ÇADIRI
VE HERTÜRLÜ ÇADIR BRANDA TAMİRİ
VE İMALATI YAPILIR.

TEL: (0354) 414 04 04-GSM:0544 732 05 58-0532 632 05 58
Yenidoğan Mah. Sivas Cad. Hamam Yolu No:2 SORGUN/YOZGAT
saracoglubranda@gmail.com-www.saracoglubranda.com.tr
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YOZGATLILAR DENEĞINE ZIYARET

AKDAĞMADENi'NDE BÜYÜK

DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR
Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde İstiklal
caddesinde büyük dönüşüm başlıyor.
Çarşı merkezi düzenleme projesiyle
ilçenin çehresini değiştirecek projede
Akdağmadeni Belediyesi çalışmalara bugün
itibariyle başladı.
Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm.
Dr. Nezih Yalçın yaptığı açıklamada;
“Çarşı merkezi düzenleme projesiyle
İstiklal caddesinde büyük dönüşüm
başlıyor. Çarşı merkezi düzenleme
projesiyle İlçemizin çehresini değiştirecek
projemizde çalışmalara bugün itibariyle
başladık. İlçe merkezini oluşturan İstiklal
Caddesi’nde (Çarşı Merkezi) başlattığımız
düzenleme çalışmasıyla Akdağmadeni
modern, düzenin simgesi, alt yapısı ve
üst yapısıyla yenilenmiş, ferah ve kent
estetiğine yakışır bir caddeye kavuşuyor.
Lütfullah Kayalar Caddesi’nden başlayıp,
Saat Kulesi Meydanı’nı da içine alan, çarşı
içerisinden PTT önüne kadar devam edecek
projemizde; 6 bin ton sıcak asfalt kullanarak
güzergah boyu yolları yenileyeceğiz,
Çarşı merkezinde toplamda 6600 metre
kare yeni kaldırım düzenlemesi yapıyoruz. 3
Metre genişliğinde yapacağımiz kaldırımlar

yaya güvenliğini ve ulaşımını olumlu yönde
etkileyecek, çarşı merkezinde öncelik
araçlardan çok vatandaşlarımızda olacaktır.
Akdağmadeni’nin caddeleri, sokakları
pırıl pırıl, tertemiz olacak anlayışıyla
yürüttüğümüz çalışmalarımız doğrultusunda
yine ilkleri gerçekleştiriyoruz. Çöp
konteynerlerini yer altına alma çalışmamızı
ilk olarak İstiklal Caddesi'nden başlatıyoruz.
Böylelikle görüntü ve çevre kirliliğinin
önüne geçmiş olacağız.
Yeni Sokak aydınlatma direkleriyle
birlikte PTT önünden başlayıp Lütfullah
KAYALAR Caddesine kadar olan güzergahı
modern bir görünüme kavuşturacak, görsel
anlamda çarşı merkezini cazibeli bir duruma
getireceğiz.
Tüm bu çalışmalarla birlikte cadde ve
sokak estetiğine uygun çevre düzenlemeleri
yapacağız. Yılların vermiş olduğu
yorgunluğun hissedildiği çarşı merkezimiz,
çalışmalar tamamlandığında bambaşka
bir görünüme kavuşacak, tertemiz ışıl ışıl
haliyle herkesin beğenisini kazanacaktır.
Gayret bizden, tevfik Mevla’dan, takdir
hizmetlerin en güzeline layık Akdağmadeni
halkındandır.” Tarık YILMAZ

BAŞSAĞLIĞI
Yozgat'ta otobüs camiasının sevilen,
renkli simalarından

İbrahim İçme'nin
(namı diğer Cino)

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

Zafer ÖZIŞIK

GIMAT GRUBU YÖNETIM KURULU BAŞKANI

Ak Parti Bağcılar İlçe Başkan
Yardımcısı Nihat Ağdemir
ve yönetim kurulu Bağcılar
Yozgatlılar Derneği’ne ziyarette
bulundu.
Bağcılar Yozgatlılar
Dernek Başkanı Nuh Öztürk
yaptığı açıklamada; “Bağcılar
Yozgatlılar Derneği olacak
Bağcılar Ak Parti İlçe Başkan
Yardımcımız Nihat Ağdemir,
yönetim kurulu üyelerinden
Şenol Birol Kabarık, Mikail
Çakır, Ahmet Koç ve emlak
sektörü çalışma ekibi Ruhi
Polat ve Arif Uçar ziyarette
bulundular. Tebrik ve ziyaretleri
için teşekkür ederim” dedi.
Tarık YILMAZ

MAKİNE EKİPMAN SATIN ALINACAKTIR
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
8 Adet mal alım ve montaj işi mal alımı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecek olup, teklifler sadece elektronik
ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN: 2021/223298
1-İdarenin
a) Adı: ET VE SÜT KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK İŞLER DAİRE
BAŞKANLIĞI
b) Adresi: İşçi Blokları Mahallesi Muhsin
Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/B 06530
Yüzüncüyıl ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası: 3122843670 3122863702
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet
sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı: 8 Adet mal alım ve montaj işi
b) Niteliği, türü ve miktarı: 8 Adet MakineEkipman Mal Alım ve Montaj İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Yozgat
Kombinası Müdürlüğü/YOZGAT
ç) Süresi/teslim tarihi: 120 Takvim günü
içerisinde tüm makine ve ekipmanlar çalışır
durumda teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşme imza tarihidir
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:
17.05.2021 - 13:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres): Et ve Süt
Kurumu Genel Müdürlüğü 11. Kat İhale
Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen
belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için
aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri
ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri
kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu
gösteren imza beyannamesi veya imza
sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter
tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. 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 (anonim şirketler tarafından
her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri)
ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede
belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede
belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın 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, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir
ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya
noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye
doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
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
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin
bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir
sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri
tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40
oranından az olmamak üzere ihale konusu
iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgelere veya teknolojik ürün
deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı
gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren
belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili
satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren
belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet
gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen
serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden,
kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri
belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu
uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu
aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a)Aday ve istekli adına düzenlenen Sanayi
Sicil Belgesi
b)Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek
odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenen Kapasite Raporu
c)Adayın veya isteklinin alım konusu malı
ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca
yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen
ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı
olduğunu gösteren belgeler
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul
edilecek işler:
4.4.1.
Süt işleme tesisi makine-ekipmanı ya da
Kırmızı veya Beyaz et makine-ekipmanı
montaj ile birlikte alımı işi benzer iş olarak
kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece
fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek
olup yerli malı teklif eden yerli istekliye
ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)
oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz
olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP
üzerinden ihale dokümanını indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik
ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile
imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile
birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP
üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin
miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat
şeklinde verilecektir. İhale sonucunda,
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat
sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif
verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden
az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme
yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale
tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim
günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif
verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin
ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde
bırakılacaktır.
ILN01358694
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Yılmaz, Bozok OSB'de
incelemelerde bulundu
Yozgat’ta kurulumu sonrası Yozgat’ın
ekonomisine büyük katkı sağlayacak Bozok
Organize Sanayi Bölgesi inşaatı tüm hızıyla
devam ediyor. Yozgat İl Özel İdaresi Genel
Sekreteri Nazif Yılmaz Bozok Organize Sanayi
Bölgesi (OSB) inşaat alanında incelemelerde
bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Şehirde bölgesel kalkınma hamlesinin
giderek ivme kazanmasıyla birlikte, üretim ve
yatırım artarken ikinci bir sanayi bölgesi fikri

de bu gelişime paralel olarak hızlandı.
Bozok OSB yapımı devam eden Yozgat
Havalimanına 2.5, hızlı tren hattına 7, il
merkezine ise 10 kilometre uzaklıkta, ulaşım
ve nakliye imkanları bakımından oldukça
stratejik bir mevkide kurulacak. Toplamda
123 hektarlık bir alana yayılacak olan Bozok
OSB Çorum-Kayseri ve Ankara-Yozgat-Sivas
E-88 karayollarının kesişim noktasında yer
alıyor. Tarık YILMAZ

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven:

ÖĞRETMENLER AŞI

BEKLiYOR
HASAT SEZONUNA YETiŞECEK
TKDK'nın Yozgat'ta ki 500'ncü projesi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu'nun
desteğiyle Yozgat'taki 500.
proje olarak yürütülen ve
yaklaşık değeri 3.8 milyon
TL olan "Bakliyat Eleme ve
Paketleme Tesisi" projesine

ait inşaatın, bu yılki hasat
mevsiminden önce bitirilmesi
için çalışmalar sürüyor.
Yozgat merkeze bağlı
Osmanpaşa köyünde Yasin
Dursun ve Alper Dursun sahibi
olduğu tesis, Osmanpaşa

köyü ve çevredeki köylerde
üretilecek bakliyat ürünlerinin
hem satın alımcısı olacak hem
de bu ürünleri marketlerde
satılmaya hazır hâle getirerek
tarımsal üretimi bir üst
aşamaya taşıyacak.

Cumhuriyet Halk Partisi
Yozgat Milletvekili Ali Keven,
TBMM’de yaptığı konuşmada
öğretmenlerin aşı taleplerini
gündeme getirdi.
“Yaklaşık bir yıl önce tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizi
de etkisi altına alan Covid19
salgınının etkilediği en önemli
alanlardan biri de eğitim
alanı oldu. Salgın boyunca
eğitimin yüz yüze yapıldığı
dönemde eğitim emekçileri
maalesef virüse yakalanarak
hayatlarını kaybetti. EĞİTİMİŞ sendikasına göre salgın
boyunca hayatını kaybeden
eğitimci sayısının ne yazık ki
250'yi geçtiği tahmin ediliyor.
Ne sağlık emekçileri için ne de
eğitim emekçileri için "görev
şehidi" tanımı ise ne yazık ki
yapılmadı.
Bunca zahmeti çeken
eğitim emekçileri hem aşı
olamadı hem de virüsle baş
başa bırakıldı. Millî Eğitim
Bakanı Sayın Ziya Selçuk,
geçtiğimiz hafta 7 Nisanda
yaptığı açıklamada, 1 milyon
259 bin öğretmenden yalnızca
yüzde 10'unun aşılandığını
söyledi ama bu sayıya
rağmen okullar açıldı. Üstelik
kapanana kadar geçen
iki ayda ise bir gelişme

yaşanmadı. Şimdi, daha yeni,
öğretmenler için bir aşılama
sayısından bahsedilmeye
başlandı; o sayı 425 bin.
Bunda da sınıf öğretmeni,
branş öğretmeni ayrımı
getirdiniz. Öğretmenler için
1 milyon aşıyı bulup getirmek
bu kadar zor mu? Branş
farkı gözetmeksizin bütün
öğretmenler artık aşı istiyor.”
diye konuşan Keven, eğitim
alanında iletilen sorunları
da gündeme getirdi. “Yüz
yüze eğitimin başlamasından
önce Millî Eğitim Bakanı
Sayın Ziya Selçuk her
türlü hijyen önlemlerinin
alındığını söylerken bizlere
her ilçeden yüzlerce
şikâyet iletildi. Temizlik
malzemelerinin çalışanlara
aldırıldığından okula sadece
1 adet el temizlime kutusu
yerleştirildiğine kadar pek
çok şikâyet geldi. Biz bunları
Sayın Bakan’a ve Millî Eğitim
Müdürlüklerine ilettik ancak bu
masraflar için ayrılan bütçenin
bu ürünleri karşılayamadığını
da zaman zaman öğrendik.
Okullarda temizlik malzemesi
ve maske temininde sorunlar
yaşadığını bir kez daha
iletiyorum.”
“Köprü ve otoyolların

garanti ücretlerinden kısmayan
Saray, salgında okullarda
kullanılan malzemeler için
ayrılması gereken bütçeden
kısıyor. Müteahhitlerinizin
kasası mı değerli yoksa
eğitim emekçilerimizin,
öğrencilerimizin canı mı
daha değerli, soruyorum
size? Salgında yaşananlar
elbette bununla sınırlı değil.
Öğretmenlerimiz filyasyon
ekiplerine dâhil edildi, hatta
camilerde cemaate kolonya
tutmaya kadar varan angarya
görevler icat edildi. Dünyada
ilk kez öğretmenlik mesleği
böyle uygulamalara maruz
kaldı.”
KÖY OKULLARINI
EĞİTİME KAZANDIRALIM
“Biz Cumhuriyet Halk
Partisi Grubu olarak binlerce
kez "Köy okullarını açalım,
köy çocuklarını taşımalı
eğitim zulmünden kurtaralım"
dedikçe bizlere maliyet
hesabıyla cevap veren AKP
iktidarı salgın süresince köy
okullarının, buralardaki eğitim
yapılarının ne kadar önemli
olduğunu galiba anladı. Bir
kez daha öneriyoruz. Gelin,
köy okullarını yeniden eğitim
hayatına kazandıralım.”
Tarık YILMAZ

SATILIK İŞ YERİ

Otobüs Camiasının
Sevilen İsmi Vefat Etti
Yozgat'ta otobüs camiasının
sevilen, renkli simalarından
İbrahim İçme (namı diğer Cino)
vefat etti.
Yozgat ve Yozgatspor
sevgisi ile bilinen, otobüscülük
sektörünün tanınan ismi olan
İbrahim İçme vefat etti.
İçme'nin vefatı ailesini
olduğu kadar sevenlerini de
derinden üzdü.
Emlak Bankasından emekli
merhum Celal İçme'nin oğlu
İbrahim İçme hafta sonu son
yolcuuğuna uğurlandı.
İbrahim İçme İkindi
namazına müteakip kılınan

cenaze namazının ardından
Çatak Mezarlığında toprağa
verildi.
Yozgat Çamlık Gazetesi
olarak merhuma Allah'tan
rahmet, kederli ailesi ve
yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

|Yozgat Saat kulesi karşısı merkezi konumda
|1000m2 2 katlı
|Kurumsal 2 Kiracılı
|Sahibinden Satılık İşyeri
İrtibat Tel: 0533 204 25 39
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Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com
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KULLiYE'NiN
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin Gündemi Sorgun...

GUNDEMi YOZGAT

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat’tan gelen heyetleri kabul etmeye devam
ediyor. Oktay’ın gündeminde bu kez Sorgun Belediyesi ve yürüttüğü çalışmalar yer aldı.
Sorgun Belediye Başkanı M.
Erkut Ekinci, Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı
Yardımcısı, hemşerimiz Fuat
Oktay’ı ziyaret ederek, 20192020 yılı çalışmaları ile 2021
yılında gerçekleştirilen projeler
hakkında bilgi verdi.
Samimi bir ortamda
gerçekleşen ziyarette Ekinci,
Sorgun’da yürütülen çalışmaları
yakinen takip eden ve destek
veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay’a teşekkür ederek,
dosya halinde sunduğu projelerin
içeriği hakkında da bilgi verdi.
Ziyarete ilişkin açıklamada
bulunan Ekinci, “İlçemiz adına
çok önemli gördüğümüz
birçok projenin sağlıklı bir
şekilde hayata geçmesi

adına Cumhurbaşkanı
Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’ı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde
ziyarette bulunduk. Samimi ev
sahipliği ile karşılayan Sayın
Cumhurbaşkanı Yardımcımıza

2021 yılında gerçekleştirdiğimiz
ve yakın zamanda başlayacak
çalışmalarımız hakkında
bilgilendirmelerde bulunduk.
Projelerimizi Sayın
Cumhurbaşkanı Yardımcımıza arz

ettik. Bu çalışmalarımız; Hükümet
Konağı Projesi Yeni Öneri Alanı,
Sorgun Şehir Merkezi D-200 ve
E-88 Karayolu Transit ve Yan Yol
Konsept Tasarım Projesi Trafik
Simülasyon Modeli, Ahmet Efendi
Mahallesine Okul, Jeotermal
mal Kaynaklara Ait Veriler ve
Cumhurbaşkanı Yardımcımız
Sayın Fuat Oktay'ın adını
taşıyacak olan Gençlik ve Sporcu
Kamp Merkezi projesi ile alakalı
bilgiler verdik.
Çalışmalarımıza yakın
ilgi alaka gösteren ve
hemşehrilerimize selamlarını
ileten Cumhurbaşkanı
Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a
teşekkür ediyorum. Hep birlikte
şehrimize değer katmaya devam
edeceğiz” dedi. Tarık YILMAZ

FUAT OKTAY'DAN TEBRiK
ŞEFAATLi’Yi KONUŞTULAR

Oktay, Şefaatli Heyeti ile de bir
araya geldi. Memleket meseleleri
ile yakından ilgilenen Oktay,
Şefaatli’nin sorunlarını dinledi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki
görüşmede Oktay, Şefaatli'de
yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı,
sorunları dinledi, çözüm yollarını
konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
Avrupa'da başarılı olan sporcuları tebrik
etti. Oktay, sosyal medya hesabından
yaptığı paylaşımda, "Avrupa Judo
Şampiyonası’nda altın madalya
kazanan Vedat Albayrak ile Paralimpik
Yüzme Dünya Serileri'nde 50 metre
sırtüstü stilde altın madalyaya layık
görülen Sümeyye Boyacı’yı yürekten
kutluyorum. Başarıları daim olsun"
dedi. Murat KARATEKİN

www.yozgatcamlik.com
yozgatcamlikcom

yozgatcamliktv

FUAT OKTAY

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI
İLE

YOZGAT’I VE YOZGATLILARI KONUŞUP
GÜNDEMİ DEĞERLENDİRECEĞİZ
Dünden Bugüne Fuat Oktay
Yozgat ve 13 İlçesinden Özel Röportajlar
Yozgatlı Sanatçılardan Özel Şarkılar
Yozgat’a Dair Çok Özel Söyleşi

twitter.com/CamlikGazetesi

BU BiR REKLAMDIR

ARÇELiK
ESENTEPE’DE

Türkiye’nin önemli beyaz eşya
markası olan “Arçelik” ile uzun
yıllardır Yozgat’ın Yerköy İlçesi’nde
hizmet veren Öz Niğdelililer, kısa
bir süre önce Yozgat’ta Esentepe’de
şubesini açtı.
“Farklı iç mekan konsepti”, “Ürün
çeşitliliği” ve “Güler yüzlü hizmeti”
Arçelik markası ile birleştiren Öz
Niğdelilier Arçelik Bayi, Yozgatlılar’ın
“beyaz eşya” tercihinde birinci sırada
yer almayı başardı.
Artık Esentepe’de; aileniz,
sevdikleriniz, arkadaşlarınız ve
dostlarınızla çayınızı yudumlarken bir
yandan muhabbet edip hem de beyaz
eşya mağazamızı gönül rahatlığı ile
gezebileceğiniz bir mekanınız var.

iHTiYACA GÖRE
KAMPANYA
ÖZ Niğdeliler Arçelik Bayi,
Yozgatlılar’ın ihtiyacına göre hazırladığı
özel kampanyalarla dikkat çekiyor.
Kimi zaman sağlıkçılar, kimi zaman
ise özel sektör çalışanları, kimi zaman
da çiftçiler için…. Kampanyalarımız
toplumun her kesimine hitap eden fiyat
avantajları sunuyor.
Sadece Öz Niğdeliler Arçelik
Bayiine ait ‘özel’ kampanyalar var.
Her türlü ihtiyaca kampanya çalışması
yapıyoruz. Kısaca siz ihtiyacınızı
söylüyorsunuz Öz Niğdeliler Arçelik
Bayii “size özel” kampanya şekli
belirliyor.

YOZGAT’TA
ÖRNEK MAĞAZA
Öz Niğdeliler Arçelik Bayii
Yetkilisi Recep Balcı, Arçelik’in tüm
kampanyalarından Yozgat Bayilerinde
vatandaşların faydalanılabildiğini
hatırlatarak; “Yozgat’ta örnek
mağazayız. Arçelik’in bütün
kampanyalarından hemşerilerimizi
faydalandırmak için elimizden geleni
yapıyoruz” dedi.

ESENTEPE’DE
YOL ÜSTÜNDE

Öz Niğdeliler Arçelik Bayii’ne
ulaşmak isteyenler için adresimizi
tarif edelim: Sorgun’a giderken solda,
Sorgun’dan gelirken sağdayız.
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