BAŞKAN AKALIN
BİRLİK MESAJI VERDİ

BAKANLARA ÇİFTÇİLERİN

SORUNLARINI iLETTi

Türkiye Ziraat Odaları
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
Akdağmadeni Ziraat Odası
Başkanı Eyyüp Elmalı, Tarım
ve Orman Bakanı Prof. Dr.
Vahit Kirişci ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varak'a
çiftçilerin sorunlarını iletti.
Ankara’nın Şereflikoçhisar
ilçesinde düzenlenen

Kocaeli Yozgatlılar
Federasyonu Olağanüstü Genel
Kurulunu gerçekleştirdi. Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi Sivil
Toplum Merkezi Binası’nda

Ayçiçeği hasadına katılan
Türkiye Ziraat Odaları
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
Akdağmadeni Ziraat Odası
Başkanı Eyyüp Elmalı, Genel
Başkan Şemşi Bayraktar’ın
talimatları doğrultusunda İç
Anadolu çiftçilerinin sorun ve
isteklerini iletti.
>>> 2. Sayfada

gerçekleştirilen kurula; Tarım
ve Köy İşleri ve aynı zamanda
Maliye Eski Bakanlarından
Lütfullah Kayalar da katıldı.
>>> 3. Sayfada

Amacımız,
gurbetteki
hemşerilerimizi
bir araya
getirmektir.
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Bakan Bozdağ, Türkiye Adalet Akademisi’nin Eğitim Dönemi Açılış Töreni’ne katıldı

"ADALETiN KAPISI HAKiM VE

SAVCILARIN KAPISIDIR"

2'DE

ESNAF ZİYARETLERİNİ

Hakim ve savcının, halkla ilişkiler kurmaktan korktuğu zaman
adil bir davranışın ortaya konamayacağını vurgulayan Bozdağ,
"Adaletin kapısı hakim ve savcıların kapısıdır" diye konuştu.

SİZE DERDİNİ ANLATSIN!
Hakim ve savcının, halkla ilişkiler
kurmaktan korktuğu zaman adil bir davranışın
ortaya konamayacağını vurgulayan Bozdağ,
şunları kaydetti: "Avukatla görüşmüyor. Niye
görüşmüyorsun? 'Tarafsız, bağımsızlığım
zedelenir. Falan filan der, filan şunu der.' Bilin ki
sizin verdiğiniz kararlara göre değerlendiriyor
insanlar. Kararlarınız adil olduktan sonra
istinaftan geçtikten, Yargıtay ve Danıştay'dan
geçtikten sonra sizin kiminle görüştüğünüzün bir
kıymeti var mı? Ama bakıyorum pek çok yerde
işte kapısına yazı yazıp 'Avukatla görüşülmez'
diyen yazı yazan maalesef meslektaşlarımız
çıktı. Hakim olabilir mi böyle biri? Hakim
olamaz" diye konuştu. >>> 3'TE

ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR
Ak Parti İl Başkanı Yusuf Başer,
esnaf ziyaretlerini sürdürerek
çalışmalar hakkında bilgi veriyor.
Esnaflarla sohbet eden Ak
Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf
Başer, sorun ve talepleri dinledi.

Başkan Başer,” Esnaf
ziyaretlerimize hız kesmeden
devam ediyoruz. Esnaflarımız
şehrimizin lokomotiflerdir.
Ak Parti olarak her zaman
esnafımızın yanındayız" dedi.

139 MİLYON’A

ÇIKMASI BEKLENiYOR
21 Eylül Dünya Alzheimer
Günü ve Alzheimer Farkındalık
Ayı Dolayısıyla Yozgat Şehir
Hastanesi Nöroloji Hekimi Uz.
Dr. Onur Bulut, açıklamalarda
bulundu. Bulut, Tüm dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de yaşlı
nüfus oranı hızla arttığını ve buna
bağlı olarak yaşlı nüfusta görülen
hastalıkların görülme oranları da
yükseldiğini söyledi. >> 4'TE

ÇOCUKLAR ARTIK

AMELİYATTAN

KORKMAYACAK

Ameliyat korkusu yaşayan
ve ameliyat sonrası kronik ağrı
sorunu yaşayan çocukların
kendilerini daha güvende
hissetmeleri, çocukların hastane
tetkiklerine hazırlanmasına
yardımcı olunması amacıyla
Yozgat Bozok Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama
Hastanesi bünyesinde Çocuk
Etkinlik Odası düzenlendi.
E

KONYA BAROSUNA

YOZGATLI ADAY
Ekim ayında gerçekleşecek
olan Konya Barosu seçimleri
öncesinde Etkin Avukatlar
Grubunun başkan adayı
Yozgatlı hemşehrimiz Elif
Kizir oldu. Etkin Avukatlar
Grubu’nun Konya Barosu
Başkan adayı Avukat Elif Kizir
oldu. Etkin ve güçlü baro için

aday olduklarını ifade eden Elif
Kizir, yaptığı açıklamada şunları
söyledi: “Avukatlık mesleğine
başladığım günden beri bilfiil
sahada bu mesleği yaptığım
için mesleğe dair birçok
sorunlar olduğunu biliyorum"
ifadelerine yer verdi.
>>> 6. Sayfada

YOZGATSPOR

3'D

iLK KEZ

MÜFTÜLÜK PERSONELİNE

YEDAM ANLATILDI
4'TE

Yozgat İl Müftülüğü Eylül
Ayı personel toplantısı
yapıldı. Yozgat Bölge
Yatılı Kur’an Kursu
toplantı salonunda
yapılan toplantıya İl
Müftüsü Ali Gülden,
İmam Hatip, Müezzin
kayyım ve Kur’an kursu
öğreticileri katıldı.

ENGELLiLERE

KAZANDI

iŞ iMKANI

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğü gerçekleştirdiği faaliyetlerle
işgücü piyasasında hem işverenlerin
hem de işsiz vatandaşların yardımına
koşuyor. >>> 4. Sayfada

7'DE

YOZGAT'TA KUYUMCU KURYE
ARACINDAN 3 KiLO ALTIN ÇALINDI

8'DE

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde
kuyumcu kurye aracının camını
kırarak 3 kilogram altın çaldıkları
iddia edilen şüpheliler aranıyor.

GÜNCEL
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Büyük Camii Çevre Projesi Kıştan Önce Tamamlanacak mı?
Millet Bahçesi, Yeni
Hal Binası Ek İnşaatı,
Spor Vadisi, Yeni Halk
Kütüphanesinin yapımı
elbetteki önemli projeleridir.
İnşallah buralar
seçimden önce tamamlanıp hizmete açılır
diyoruz. Yozgat Havaalanı, Hız Tren seferlerinin başlaması, Çevre
Yolunun yapılması,
Organize Sanayilerin
geliştirilmesi ve Şehir
Stadının bitirilmesi de
Yozgatlının beklediği önemli
projelerdir.
Bunlara ilave olarak dile
getirdiğimiz malum projelerde
Yozgatımız için önemli çalışmalar olacaktır:
Şehir Müzesi, Açık Hava
Müzesi, Arkeoloji Müzesi,
Şehitler Müzesi ve Kültür
Edebiyat Müzesi (Yozgatlı Şair

yazar, gazeteci ve
edebiyatçılar müzesi) de Yozgat’ın
geleceği ve tanıtımı için önemli
projeler olacaktır
elbette...
Bunlar bir heves değil şehrimiz
için önemli projelerdir.
Turizmin merkezinde olan ve
bir üniversite
şehri olmaya aday
gözüken Yozgat’ın
olmazsa olmazları bunlar...
Biz de inşallah diyoruz.
Birileri çıkacak tüm bu
umutlarımızı gerçeğe çevirecektir, beklentimiz bu yöndedir.
Bu düşüncelerimizi tekrar dile getirdikten sonra asıl
yazımızın konusuna geçelim:
Büyük Camii Çevre Yapımı

AHMET
SARGIN

Projesine...
Tarihi Çapanoğlu Camii’ni
aslına uygun ve dikkat çekici
bir konumda ortaya çıkarmak
düşüncesiyle burada önceden
de bazı çalışmalar yapıldı.
Bu çalışmalar beğenilmemiş
olmalı ki yeni bir çalışmaya
ihtiyaç duyuldu.
Ta öğrencilik yıllarından hatırlıyoruz.
Çevresi küçük dükkanlarla
(vakıf dükkanları ile) doluydu.
Elbette o görünüm küçük bir
şehir için uygundu.
Ama bugün modern ve
gelişmiş bir şehir için uygun
değil ki yeni projelere ihtiyaç
duyuyoruz.
Çeşmesi, hamamı, tuvaleti,
abdest alma mekanı ile Çapanoğlunun külliyesi konumunda
idi burası...
Malumunuz çevresinde yüksek olmayan tek katlı binalar,
sebze hali, un pazarı, Tolçar-

BAKANLARA ÇİFTÇİLERİN

SORUNLARINI iLETTi
Türkiye Ziraat Odaları
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
Akdağmadeni Ziraat Odası
Başkanı Eyyüp Elmalı, Tarım ve
Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit
Kirişci ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varak'a çiftçilerin
sorunlarını iletti.
Ankara’nın Şereflikoçhisar
ilçesinde düzenlenen Ayçiçeği
hasadına katılan Türkiye
Ziraat Odaları Birliği Yönetim
Kurulu Üyesi Akdağmadeni
Ziraat Odası Başkanı Eyyüp
Elmalı, Genel Başkan Şemşi
Bayraktar’ın talimatları
doğrultusunda İç Anadolu
çiftçilerinin sorun ve isteklerini
iletti.
Başkan Elmalı, “Olumlu Ve
Sıcak Geçen Görüşmede İç
Anadolu Bölgemizin Bölgesel
Sorunları Ve İstekleri Görüşüldü.
Çiftçilerimiz İçin Hayırlara
Vesile Olsun İnşallah” dedi.

şı, değirmen ve hanlar vardı...
Bütün bunlar Çapanoğlu
Camii ile bütünleşmiş konumdaydı.
Burasını modern şehircilik
anlayışına uygun olarak tanzim etme düşüncesi doğunca Büyük Camii çevresini de
düzenlemek elzem oldu.
Bu kaçıncı değişim hatırlamıyorum ama; son düzenlemeyi de beğenmeyip yeni bir
proje ile işe başladık.
Diyeceğim o ki:
Projeden anlıyor olmasak
da görünüm ve zarafeten
gözümüze, gönlümüze hoş gelen kullanıma uygun bir çevre
projesi çıkar inşallah.
Bütün sıkıntılara rağmen
proje hızla devam ediyor.
Temennimiz o ki: Büyük Camii
çevre yapım projesi bu kıştan
önce biter inşallah!..
Niçin mi?
Niçinini biliyorsunuz. Yoz-

gat’ın kışı sert ve çetin geçiyor.
Abdest alma, lavabo ve tuvalet ihtiyacına ek olarak bir
de yaşlı ve emektar cemaatin
dinlenme ve muhabbet etme
(Hocalar Kahvesi babında)
mekana ihtiyaçları vardır.
Bütün bunları hesap ettiğinizde bu projenin kış gelmeden önce tamamlanması
zarureti hasıl oluyor.
İnşallah bir an önce tamamlanır ve Büyük Cami- Tarihi Çapanoğlu Camii cemaati
de bu sıkıntıdan kurtulur diye
dua eder bu dilekte bulunuruz.
Halka ve Hakka hizmetin
aslı esası da bu olmalı değil
mi dostlar?
İnsanımıza hizmette engel
tanımamak ve bütün sıkıntılara göğüs germek ve bunu
her şeye rağmen başarabilmek?...!...

ESNAF ZİYARETLERİNİ

ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR
Ak Parti İl Başkanı Yusuf Başer,
esnaf ziyaretlerini sürdürerek
çalışmalar hakkında bilgi veriyor.
Esnaflarla sohbet eden Ak Parti
Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, sorun
ve talepleri dinledi.
Başkan Başer,” Esnaf
ziyaretlerimize hız kesmeden
devam ediyoruz. Esnaflarımız
şehrimizin lokomotiflerdir. Ak
Parti olarak her zaman esnafımızın
yanındayız. Çay eşliğinde samimi
sohbetleri ile içimizi ıstan tüm esnaf
kardeşlerime teşekkür eder, hayırlı
bereketli kazançlar dilerim” dedi.
Her zaman halkla, esnafla
bir arada olmaktan mutluluk
duyduklarını belirten Başer,
“Siyasetimizi gönül almak
üzerine kurduk, insanlara değme,
muhabbetlerine ortak olmak üzere
kurduk. Her zaman da bu düstur
üzere devam edeceğiz. Genel
Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da
dediği gibi tevazu samimiyet gayret
ile herkesi herkesimi kucaklamaya
devam edeceğiz" diye konuştu.

22 EYLÜL 2022
PERŞEMBE
YIL: 10

Kuruluş:

SAYI: 3081
03 MAYIS 2012

İmtiyaz Sahibi
Zafer ÖZIŞIK

Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Tarık YILMAZ
Sayfa Sekreteri
Kadir GÖRGÜLÜ
Muhabirler
Murat KARATEKİN
İnternet Editörü
Eda DEMİREL
Çelebi YIKILMAZ
İdare Yeri
A. Nohutlu Mah. Yzb. Bahattin
Çokdeğerli Cad. Zafer İş Merkezi
Kat:5 No: 9 YOZGAT
İletişim: 0354 2170266/
0505 6105829
www.yozgatcamlik.com
camlikgazetesi@gmail.com

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

Yozgat Çamlık Gazetesi
Basın Konseyi üyesidir.
Gazetemiz basın meslek ilkelerine
uymaya söz vermiştir.

Alış:
Alış:
Alış:1473.44
1117.55
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Satış:
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DOLAR

Alış: 16.09
18.26
12.23
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ÇARŞAMBA
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CUMA
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7/2
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DAMLA
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BAŞKAN AKALIN
BİRLİK MESAJI VERDİ
Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Olağanüstü Genel
Kurulunu gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil
Toplum Merkezi Binası’nda gerçekleştirilen kurula; Tarım
ve Köy İşleri ve aynı zamanda Maliye Eski Bakanlarından
Lütfullah Kayalar da katıldı.
Divan başkanlığını Kayaların yaptığı genel kurul
toplantısında, mevcut Başkan Erol Akalın yeniden başkan
seçilirken; yeni yönetim kurulu oluşturuldu.
GÖNÜL İŞİ
Kongrede konuşma yapan Başkan Akalın, hiçbir menfaat
gözetmeksizin yapılan dernek ve federasyon işinin gönül işi
olduğunu söyledi.
Gurbette yaşayan Yozgatlıları bir araya getirme amacı

ÇOCUKLAR ARTIK

taşıdıklarını anlatan Akalın, “ Amacımız, gurbetteki
hemşerilerimizi bir araya getirmektir. Bu amaçla
kurulduğumuz günden bu güne kadar hizmet ediyoruz. Bu
güne kadar önemli hizmetlere imza attık” dedi.
ÖNEMLİ HİZMETLERİMİZ OLACAK
Akalın, konuşmasının devamında önemli hizmetlere
imza atacaklarını belirterek, “Yeni oluşturulan yönetimle,
çok önemli hizmetlere imza atacağımızı düşünüyorum.
Temsil makamında artık hemşerilerimizin de olması
gerekir. Kolay olmayan bir yola ve hizmete talip olduk.
Bunun bilincindeyiz. Birlik ve beraberlik içinde örnek
çalışmalara birlikte imza atacağız” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

Bakan Bozdağ, Türkiye Adalet Akademisi’nin Eğitim Dönemi Açılış Töreni’ne katıldı

"ADALETiN KAPISI HAKiM VE

AMELİYATTAN SAVCILARIN KAPISIDIR"
KORKMAYACAK

Ameliyat korkusu yaşayan ve
ameliyat sonrası kronik ağrı sorunu
yaşayan çocukların kendilerini
daha güvende hissetmeleri,
çocukların hastane tetkiklerine
hazırlanmasına yardımcı olunması
amacıyla Yozgat Bozok Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi
bünyesinde Çocuk Etkinlik Odası
düzenlendi.
Oyun odasıyla çocukların hastane
içinde yaşadığı özgüven eksikliği
ve kaygıları yenmeleri amaçlanarak
yapılacak etkinliklerle de sanatsal
yönleri ön plana çıkarılacak.
Yozgat Bozok Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ,
çocukların fiziksel ve psikolojik
gereksinimler dikkate alınarak
estetik bir şekilde hazırlanan
Çocuk Etkinlik Odası’nda
incelemelerde bulundu. Karadağ,
çocuklar için bir ev ortamı konforu
sağlayacak olan oyun odasının
duvarlarını boyadı.
Konuya ilişkin açıklama yapan
Karadağ, Bilimsel Araştırma

Projesi (BAP) kapsamında
hazırlanan Çocuk Oyun Odası’nın
çocuğun hastane ve sağlık
çalışanları arasında önemli bir
köprü olacağının altını çizdi.
Hastane fobisi olan, hastanede
kendisini ifade etmekte güçlük
yaşayan çocukların kaygı
düzeyinin azalmasına ve psikolojik
açıdan rahatlamalarına imkân
tanıyacağının altını çizen Karadağ,
ilerleyen zamanlarda Çocuk
Etkinlik Odası’nda düzenlenecek
olan çeşitli etkinliklerle çocukların
sanatsal yönlerinin de ön plana
çıkarılacağını sözlerine ekledi.
Karadağ, böyle anlamlı bir hizmeti
faaliyete geçiren hastane yönetimi
başta olmak üzere Bilimsel
Araştırma Projesi kapsamında
destek veren Doç. Dr. Atilla
Şenaylı, Dr. Öğr. Üyesi Sevgi
Ulusoy, Dr. Öğr. Üyesi Yeşim
Andıran Şenaylı, Dr. Öğr. Üyesi
Onur Batmaz, Öğr. Gör. Derya
Esenkaya ve Öğr. Gör. Ahmet
Kılıç’a teşekkür etti.

Hakim ve savcının, halkla ilişkiler kurmaktan korktuğu zaman
adil bir davranışın ortaya konamayacağını vurgulayan Bozdağ,
"Adaletin kapısı hakim ve savcıların kapısıdır" diye konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yargı
mensuplarımızın hem ihtiyaçlarını
karşılamak hem de yargımızı
Avrupa'daki standartlara taşımak hatta
onun da ilerisine götürmek bizim ana
vazifemizdir." dedi.
Bakan Bozdağ, Türkiye Adalet
Akademisi’nin Eğitim Dönemi Açılış
Töreni’ne katıldı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,
burada yaptığı konuşmasında,
birinci sınıfa ayrılmış yeterinden
fazla hakim ve savcıların olduğunu
belirterek, "Bu alanda iyi eğitici
olacağını düşündüğümüz çok
kıymetli arkadaşlarımız var. Eminim
ki yeni dönemde usta-çırak ilişkisi
içerisinde birebir çalışan bir hakim,
savcı yardımcılığı süreci ülkemize de
hakim ve savcı yardımcılarımıza da
çok şey kazandıracak. Burada çok
önemli bir adım daha attık, yasayla
hakim ve savcı yardımcılarımızın
statüsünü, ne akademiye bıraktık,
ne de atandığı hakime ya da savcıya
bıraktık. Yasayla onların statülerini
açık açık belirledik. Çünkü size
saygın bir statüyü hakim ve savcı
mesleğine kabulden önce de
vermenin gerekli, önemli ve yararlı
olduğuna inandığımız için bunu
yaptık. Sizinle beraber çalışacak,
daha doğrusu sizin yardımcılığını
yapacağınız hakim ve savcılarımız da
bu statüyü bilecek, bu statüye uygun
bir değerlendirmeyi, bir çalışmayı,
bir değer vermeyi de görev sırasında
yapacaktır. Bu, bizim sistemimize
hakim ve savcılık mesleğine
kabulden önce çok şey katacağı gibi
kabulden sonra da onların başarısına
çok büyük katkı sağlayacaktır." dedi.
Bakan Bozdağ, sürekli eğitim
halinde olan ve herkesi kendinden
daha bilgiye, daha bilgili olduğunu
düşünenin, her hakimden, her
savcıdan bir şey öğrenmeye kalkanın
kendisine çok şey kazandıracağını
ifade etti.
Hakim ve savcının, halkla ilişkiler
kurmaktan korktuğu zaman adil bir
davranışın ortaya konamayacağını
vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:
"Avukatla görüşmüyor. Niye
görüşmüyorsun? 'Tarafsız,

bağımsızlığım zedelenir. Falan
filan der, filan şunu der.' Bilin
ki sizin verdiğiniz kararlara
göre değerlendiriyor insanlar.
Kararlarınız adil olduktan sonra
istinaftan geçtikten, Yargıtay ve
Danıştay'dan geçtikten sonra sizin
kiminle görüştüğünüzün bir kıymeti
var mı? Ama bakıyorum pek çok
yerde işte kapısına yazı yazıp
'Avukatla görüşülmez' diyen yazı
yazan maalesef meslektaşlarımız
çıktı. Hakim olabilir mi böyle biri?
Hakim olamaz. Ama mesleğe girmiş.
Halkın hakimisiniz. Siz devlet
adına, Cumhuriyetin savcısısınız,
Cumhuriyetin hakimisiniz. Ama bu
Cumhuriyetin sahibi de Türk halkıdır,
Türk milletidir. Siz Türk milletinin,
Türk halkının hakimi ve savcısısınız.
Onlara saygı, onlara hürmet, bizim
de vazifelerimizden bir tanesidir.
Yüz yüzelik ilkesini sadece sanığın
gözünün içine bakmak, yüzüne
bakmak gibi alırsak doğru yapmış
olur muyuz? Bir kesime göre oluruz.
Çünkü yüz yüzelik gerçekleşiyor.
Ama bir de size meramını anlatmak
isteyenler olur. Lütfen kulağınızı, 'Ben
hakime derdimi anlatmak istiyorum'
diyenin sesine verin. Onun gözünün
içine bakın. Onlara görüş söylemeyin,
yol göstermeyin. Siz karar verirsiniz.
Ama size derdini anlatmak istiyorsa
bir anne, bir baba veya herhangi birisi
gelsin size anlatsın derdini. Emin olun
size anlattıktan sonra sizin kararınız
onun yüzde 100 aleyhine olsa bile
onun sizin adaletinize olan güveni
yüksek olur.
Verdiğimiz kararlar kadar
vatandaşın adalet ve hak arayışında
size ulaşmak istediğinde ulaşılabilir
olmanız, size meramını anlatmak
istediğinde meramını dinleyen
olmanız emin olun yargıya olan
güveni de adalete olan güveni
de size olan güveni de yükseltir.
Kapınızı halka kapamayın. Tarafsızlık,
bağımsızlık, halka küsmek, kapıyı
kapatmak, avukatla görüşmemek
değildir. Bunu söylemek ilkellikten
başka hiçbir şey değil. Bu yanlış
anlayışı bir türlü tasfiye edemedik.
Ama ben bir kez daha buradan
ifade ediyorum, ifade etmekten
de vazgeçmeyeceğim. Çünkü biz
adaletin kapısı, yargının kapısı

herkese açık derken esasında
dediğimiz şey şu, hakimlerimizin,
savcılarımızın kapısı herkese açıktır.
Yoksa adliyelerin kapısının açık
olmasının bir kıymeti yok. Oraya
gelen kişi size geliyor, sizin kapınızın
açık olması adaletin kapısının açık
olması anlamına gelir. Vatandaşın
size ulaşması adalete ulaşması,
yargıya ulaşması anlamına gelir.
Size ulaşamazsak, sizin kapınız açık
olmazsa o zaman adaletin kapısını
kapayıp, kapının arkasında oturan
hakim ve savcı olmaktan fazla ileri
gitme şansınız olmaz.
Onun için de değerli hakim ve
savcı adayı kardeşlerime diyorum
ki lütfen adaletin kapısını açık tutun.
Adaletin kapısı sadece adliyenin
kapısı değil esas adaletin kapısı
hakim ve savcıların kapısıdır. O kapıyı
halka kapatan, adaletin kapısını
halka kapatmış olur. Bu hak değildir.
Bizim vazifemizin gereği hiç değildir.
Milletin vergilerinden verilen para
sadece dosyada hüküm vermek için
değil aynı zamanda adalet arayışında
olan herkesi dinlemek içindir. Yargı
sürecinde de yargı süreci dışında
da siz dürüst olursanız kimse size
çamur atamaz. Atsa bile hiçbir çamur
sizi kirletemez. Ama siz kirlenirseniz
kapınızı kime kapatırsanız kapatın
o kir sizi perişan eder. Onun için
halkla görüşmek hakim ve savcıyı
kirletmez, adaletine gölge düşürmez,
itibarını sarsmaz. Hakim ve savcıyı
kirleten şey ahlakın dışına, hukukun
dışına çıkmaktır. Eğer ahlak ve
hukukun dışına çıkarsanız sizi hiçbir
şey temizleyemez. Kapıları tüm
kapatsanız da sizi ahlak ve hukuk
dışına çıktığınızdan dolayı zora
sokacak şeyleri kimse engelleyemez.
O yüzden halkla ilişkilere de genç
hakim ve savcı adaylarımızın hayatları
boyunca önem vermesini ben
özellikle istirham ediyorum. Ama bir
şartla, ölçü, ölçü, ölçü… Bu ilişkide
ölçüyü elden bırakmayacaksınız.
Çünkü adaletin bir adı da ölçüdür.
Sosyal ilişkilerde de size meramını
anlatanları dinlerken de ölçüyü elden
bırakmayın. Ölçüyü elden bırakırsanız
o ölçüsüzlük size de size meramını
anlatana da zarar verir. Ölçülü olmak,
ölçüyü muhafaza etmek son derece
önemli."
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SEMİHA
ARASBORA

Gış hazını
Geçmişte yaşananları bu günkü
nesile anlatalım istedik.
Dün kara kışı başımdan savdım
Evlik boş kalmiş farkına vardım
Gittim pazardan doldurdum aldım
Gışa hazın ettim beriki gün
Ata dilimiz böyledir norek
Gelin atarım çarçabuk çörek
Yufka ettim türkü söyleyerek
Kışa hazın ettim beriki gün
Kalktı harmanım aşşa yukarı,
Attık içeri saçgı samanı
Yudum bulguru attım salganı
Gışa hazın ettim beriki gün
Ördüm kerpici kestim odunu
Kaynar pekmez koyumu durumu
Çavdar buğdaydan yaptım unumu
Gışa hazın ettim beriki gün
Pezik dalından turşumu vurdum
Eriştelik te hamur yoğurdum
Hem doğradım hemde kavurdum
Gışa hazın ettim beriki gün
Beli bıhnı gırdım epey yordum
Şükürler ossun sobamı kurdum
Kara gışa böyle hazır oldum
Gışa hazın ettim beriki gün
Guşbunnu ışgın takılı kaldım
Çizildi eller melhem çaldım
Güzel maziye böyle daldım
Gışa hazın ettim beriki gün
Yazarsa ev hanımı şiiri
Genede ihmal etmez işini
Yetiştirir hep sıkar dişini
Gışa hazın ettim beriki gün

ENGELLILERE

IŞ IMKANI
Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğü gerçekleştirdiği faaliyetlerle
işgücü piyasasında hem işverenlerin
hem de işsiz vatandaşların yardımına
koşuyor. İl Müdürlüğü bünyesinde
görevli engelli iş koçları tarafından
gerçekleştirilen iş görüşmeleri ile engelli
istihdamı arttırılacak.
Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürü Taner Yıldız, engelli istihdamını
önemsediklerini söyledi.
Yıldız, “20 Eylül de Yeni Mağazacılık
A.Ş. (A101), 21 Eylülde Gimat firmalarının
İŞKUR’da katıldığı görüşmelerde
çalışmak isteyen engelli vatandaşlar
işe yönlendirilirken 22 Eylül de Sorgun
İnceoğulları ve Akçadağ İnşaat
firmalarında çalıştırılmak üzere Sorgun
Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktasında
görüşmeler gerçekleştirilecektir. İl
Müdürlüğü olarak işgücü piyasasının tüm
taraflarına hizmetlerimizi aksattırmadan
devam ettiriyoruz. İstihdam teşvikleri
bilgilendirme ziyaretlerine devam
edildiğini, işgücü piyasasını
hareketlendirmek adına kurumumuz
hizmetlerini daha etkin ve verimli
yürütmek için çalışmalarda bulunup
işverenlerimize işe yerleştirme, aktif ve
pasif işgücü hizmetlerimiz hakkında İş ve
Meslek Danışmanlarının bilgilendirme
yapıyoruz” dedi.
Yıldız, İşbaşı Eğitim Programlarının
açılmaya ve denetlenmeye devam ettiği
bilgisini verdi. Yıldız, işbaşı eğitim
programı ile kursiyerlerimiz hem bir
meslek öğreniyor hem de bu mesleği
işbaşında uygulayarak nitelikli personel
haline geldiğini ifade etti.

MÜFTÜLÜK PERSONELİNE

YEDAM ANLATILDI
Yozgat İl Müftülüğü Eylül Ayı
personel toplantısı yapıldı.
Yozgat Bölge Yatılı Kur’an Kursu
toplantı salonunda yapılan toplantıya
İl Müftüsü Ali Gülden, İmam Hatip,
Müezzin kayyım ve Kur’an kursu
öğreticileri katıldı.
Toplantı öncesi Yeşilay
Danışmanlık Merkezi'nden gelen
psikolog ve sosyal hizmet uzmanları
tarafından personele yönelik YEDAM
hakkında bilgilendirme sunumu
yapıldı.

Personel ile toplantı yapan Yozgat
İl Müftüsü Ali Gülden, “Müftülüğümüz
bünyesinde görev yapan İmam-Hatip,
Müezzin Kayyım ve Kur’an Kursu
Öğreticilerine yönelik, aylık personel
toplantısının hayırlara vesile olmasını
diliyorum” dedi.
Bayan ve erkek görevliler için
iki ayrı oturumda gerçekleştirilen
toplantı da İl Müftüsü Ali Gülden,
gündem konularının değerlendirilip
personel ile gerekli istişarelerin
yapılmasıyla tamamlandı.

139 MİLYON’A ÇIKMASI BEKLENİYOR
21 Eylül Dünya Alzheimer Günü ve
Alzheimer Farkındalık Ayı Dolayısıyla Yozgat
Şehir Hastanesi Nöroloji Hekimi Uz. Dr. Onur
Bulut, açıklamalarda bulundu.
Bulut, Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de
de yaşlı nüfus oranı hızla arttığını ve buna
bağlı olarak yaşlı nüfusta görülen hastalıkların
görülme oranları da yükseldiğini söyledi.
Yozgat Şehir Hastanesi Nöroloji Hekimi Uz.
Dr. Onur Bulut, “Halk arasında bunama olarak
adlandırılan demans daima yaşlanmaya eşlik
etmese de sıklığı yaş ilerledikçe artmakta
ve birçok nedeni bulunmaktadır. Alzheimer
hastalığı en sık görülen demans nedenidir.
Alzheimer hastalığı, 65 yaşın üzerindeki
kişilerde yüzde 3-11, 85 yaşın üzerinde ise
yüzde 20-47 oranında görülmektedir. 65 ile 85
yaşları arasında hastalığın görülme sıklığı her
beş yılda bir iki katına çıkmaktadır. Hastalık
genellikle sporadiktir fakat hastaların yüzde
5’inde genetik bir sebep bulunabilir” dedi.
139 MİLYON’A ÇIKMASI BEKLENİYOR
Dünya sağlık örgütü verilerine göre
tüm dünyada yaklaşık 55 milyon demans
hastası bulunmakta ve bu sayının 2030’da 78
milyona ve 2050’de ise 139 milyona çıkması
beklendiğini belirten Bulut, “Türkiye’de 600
binden fazla Alzheimer hastası olduğu tahmin
edilmektedir. Bu nedenle Alzheimer hastalığı
ve diğer demans nedenleri küresel bir halk
sağlığı problemi haline gelmiştir. Bellekte
bozulma tipik olarak Alzheimer hastalığının
ilk belirtisidir. Bellek bozukluğu ilerledikçe
hastanın mekân ve zaman algısı da bozulur.
Hastalığın ilerleyen evrelerinde lisan,
hesaplama yapma, görsel-uzaysal oryantasyon,
davranış ve kişilik gibi yüksek bilişsel
işlevlerde bozulmalar olur. Bu nedenlerle;
kelime bulmada zorluk, duraksayarak
konuşma, cümle kurmada sorunlar, cümle
yapısında bozulma, konuşulanları anlamama,
kaybolma, anksiyete, depresyon, iştah ve
uyku problemleri, halüsinasyonlar, yardımsız
giyinememe gibi semptomlar ortaya çıkar. Son
aşamada hasta iletişimi tamamen bozulmuş,
günlük yaşam aktivitelerini yapamaz ve bakıma
muhtaç hale gelir”
KANITLANMIŞ KESİN BİR TEDAVİSİ
YOK
Yozgat Şehir Hastanesi Nöroloji Hekimi
Uz. Dr. Onur Bulut, “Hastalığın kanıtlanmış

kesin bir tedavisi olmamakla birlikte mevcut
tedaviler ile hastanın fonksiyonlarının daha
uzun süre korunması, hastalığın ilerlemesinin
yavaşlatılması ve birtakım bulguların şiddetinin
azaltılmasına çalışılmaktadır. Hastalığın her
ne kadar en önemli risk faktörü olan ileri yaş
değiştirilebilir bir neden olmasa da sağlıklı
beslenme, sigara ve alkolden uzak durma,
zihinsel ve fiziksel egzersiz, stresten kaçınma,
sosyalleşme ile diğer risk faktörleri azaltılabilir.

Küresel bir halk sağlığı sorunu olarak görülen
Alzheimer hastalığı için farkındalık oluşturmak
ve bu sayede erken teşhisi sağlamak amacıyla
tüm dünyada 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü
olarak kabul edilmiştir. Unutmamak gerekir
ki Alzheimer hastalığı yaşlanmanın doğal bir
sonucu değildir. Hastalığın her aşamasında
hasta ve hastaya bakım veren için fayda
sağlayacak bir şeyler yapmak mümkündür”
diye konuştu.
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Yozgat'ın sevilen simalarından Yozgat
Belediyesi'nden emekli Elektrikçi
Abdullah Kaymaz vefatı sevenlerini üzdü.
Kaymaz için yarın öğle namazına
müteakip kılınacak cenaze namazı
sonrasında sarı topraklık mezarlığında
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Kurşun

Bir süs
bitkisi

İlkel bir
silah
Vilayet

Alt
resimdeki
CHP
Yozgat
milletvekili

Özsever

Tramlı
mikroskop

İhtiyacı
karşılama

Ankara'
nın bir
ilçesi

Delil

Bir çocuk
oyuncağı

Giysi

Fiyat
artırma

Yalancı
safran

Yemek

Masrafı
azaltma

Tanrısal

I
Z
T A A M
K I S M A
A R P
M
N
U T A
I S R A K
T U
N
A N K A
A R A
L
M E R M İ
E
S E K
L B İ S E
İ
S A V
Y E T M E
A K
E N
T
Güzel
koku

Gözenek

Su katılmamış

Tez,
iddia
İlave

Genişlik

Tatlı bir
çörek

K
E
K

toprağa verilecek.
Yozgat Çamlık Medya olarak merhum
Abdullah Kaymaz'a Allah'tan rahmet
kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı
dileriz.
Kadir GÖRGÜLÜ
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Gaziler Günü 19 Eylül -2
Mustafa Kemal,
Ulusumuz gönlünde
milli kurtarıcı kahraman olarak bayraklaşıyor ve Kurtuluş
Savaşımızın Baş
Komutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin
kurucu önderi güneş
gibi doğuyordu.
19 Kasım 1918 tarihli " Minber Gazetesi" şunları yazmıştı :
"itiraf edelim ki
vatanın emsalini yetiştirmekte
cömertlik göstermediği birkaç
müstesna zekâdan biri, hatta
birincisi... Mustafa Kemal Paşa'dır... Anafartalar' ın yegâne
müdafii ve İstanbul'un kurtarıcısı münhasıran kendisi olmasına rağmen bu hakikati pek çok
zaman ifşa etmedi..."
Dünyaya barış ve ülkemize
bağımsızlık kazandıran bu zafer
günü, şimdi barış ve dostluk
günü olarak değerlendirilmelidir.
Milli Şairimiz M.A.Ersoy'un ,"
Bastığın yerleri ' toprak' diyerek geçme tanı : Düşün altın-

da binlerce kefensiz
yatanı " diye anlattığı,
şair N.H. Onan'ın "
İstiklâl uğrunda namus
yolunda /Can veren
Mehmet'in tyattığı
yerdir" dediği Gelibolu
Yarımadası, vatan ve
özgürlük uğrunda canlarını veren binlerce
şehitin yattığı tarihi
bir anıt olarak şimdi
dünya barışına adanmıştır.Geçmişte haksız
yere savaşa tutuşan insanların
torunları Çanakkale'de buluşarak barış ve dostluk mesajlarını
dünyaya duyurmaktalar.
Daha o yıllarda ünü bütün
dünyaya yayılan , milli kahraman Mustafa Kemal için ,
Pakistan özgürlük şairi Mazrul İslam ,1919 yılında yazdığı
"Kemal Paşa" isimli uzun bir
şiirinde şöyle demekte: "...
Kudretli Kemal'lere muhtacız
biz de,/Şahlanan bayrak oldun
içimizde..."
Efsane topraklar üzerinde
kurulmuş Çanakkale'yi 1915
yılında geçilmez yapan , aske-

YAHYA
AKSOY

ri birliklerin önünde bir cesaret kahramanı olarak düşman
siperlerine atılan, 19'uncu
Tümen ve Bölge komutanı
Kurmay Yarbay Mustafa Kemal
, Kurtuluş savaşımızın özünü
ve önemini tarihe altın harflerle yazılan sözleriyle , 20 Eylül
1921'de , silah arkadaşlarına
(erlere) teşekkürlerini, tarihi
mesajında ifade etmiştir:
NEFERLERE
"Kurtuluş için yaptığımız bu
savaştan çok daha evvel,sizi
başka muharebe meydanlarında
da tanımış idim. Dünyanın hiç
bir ordusunda, yüreği seninkinden daha temiz; daha sağlam
bir askere rasgelinmemiştir.Her
zaferin mayası sendedir; her
zaferin en büyük payı senindir.
Kanaatinle, imanınla,itaatinle
hiçbir korkunun yıldıramadığı
demir gibi pâk kalbinle düşmanı
nişhayet alteden büyük gayretin için minnet ve şükranımı
söylemeyi nefsime pek aziz bir
borç bildim. Sizin gibi kumandanları, zabitleri,neferleri olan
bir millete,yad elleri altında
köle olmak mümkün değildir.

Bu defa TBMM 'nin, hakkımda,yeni bir rütbe ve Gazi ünvanıyla
teccelli eden iltifat ve teveccühü,doğrudan doğruya size
racidir. Milletin verdiği bu rütbe
ile yükselen ordu en şerefli ve
en ulu bir gaza ile mümtaz
olan gene ordudur. Sizin kahramanlığınızla,sizin gösterdiğiniz
nihayetsiz fedakârlıklar bahasına kazanılan büyük muzafferiyetin millet tarafından takdirine
delâlet eden bu ünvan ve rütbei
, ancak size izafe ederek, bütün
askerlik hayatımın en büyük
sermayei iftiharı olarak taşıyacağım. Cenabıhak, giriştiğimiz
kurtuluş mücadelesinde, şerefli
silah arkadaşlarıma kendilerini
temyiz eden asaletin, civanmertliğin,kahramanlığın hakkı
olan kat'î halâsı nasip etsin."Başkumandan Mustafa Kemal20 eylül 1921
Mustafa Kemal Atatürk
,1934 yılında, Çanakkale Savaşları ile ilgili olarak, dünyaya
yayınladığı hoşgörü mesajında,
eşsiz bir komutan ve devlet
adamı , dünya barışını isteyen
evrensel yürekli büyük bir baba

olar şöyle demekte :
"Bu memleketin toprakları
üstünde kanlarını döken İngiliz,Fransız,Avustralyalı,Yeni
Zelendalı,Hintli kahramanlar !
Burada bir dost vatanın toprağındasınız.Huzur ve sükûn içerisinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun
koyunasınız.
Uzak diyarlardan evlâtlarını
harbe gönderen analar! Göz
yaşlarınızı dindiriniz.Evlâtlarınız, bizim bağrımızdadır.Huzur
içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır.Onlar
bu toprakta canlarını verdikten
sonra artık bizim evlâtlarımız
olmuşlardır."1934 Kemal Atatürk
Son yıllarda Çanakkale'ye
gelerek evlatlarının mezarlarını ayinler yaparak ziyaret eden
bir anzak anası : " Bizim evlatlarımızı, bir büyük baba gibi
bağrına basan büyük komutan
Mustafa Kemal'i hiç bir zaman
unutmuyoruz.Çanakkale'de
yatan evlatlarımız huzur içindedirler.Bizler de huzur içindeyiz"
diyor. DEVAMI YARIN

KONYA BAROSUNA

YOZGATLI ADAY

ÖĞRENCILER DEPREM

ANINI YAŞADI!
Yozgat’ta Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem
simülasyon tırında öğrenciler, Rihter
ölçeğine göre 7.6 şiddetindeki deprem
anını yaşadı.
Yozgat Cumhuriyet Meydanı’na
getirilen deprem simülasyon tırında,
öğrenciler için ülke genelinde
meydana gelen depremlerin şiddetinde
sarsıntılar canlandırıldı. Gruplar halinde
tıra bindirilen öğrenciler, deprem
anını birebir yaşadı. Afet bilincinin
geliştirilmesi için öğrenciler, AFAD
yetkililerince deprem öncesi, deprem
anı ve sonrasında neler yapacakları
konusunda bilgilendirildi.
Depremle ilgili teorik ve pratik
bilgilendirmelerin ardından öğrencilere
afet eğitim broşürleri dağıtıldı.
Öğrencilerden Mehmet Enes
Doğan, “Gerçekten deprem oluyormuş
gibi oldu, çok korktum. Masa ve
sıraların altına girdik. Ondan sonra da
deprem bitti. Gerçek deprem gibiydi,
çok korktum.” dedi.
Zeynep Naz Susam isimli öğrenci
ise, “AFAD’ın deprem simülasyon tırına
girdik. Burada deprem yaşadık. Bize
eğitim verdiler. Ben biraz korktum,
gerçek deprem olsa daha da çok
korkardım. Burada bilgilendirildik
ve eğitim aldık. İnşallah gerçek bir
deprem olmaz ama olursa da neler
yapacağımız biliyoruz.” şeklinde
konuştu.
Öğrencilere yönelik deprem

simülasyon tırında eğitimlere
başladıklarını söyleyen Yozgat AFAD
Yönetim Merkezi Şube Müdürü
Mustafa Yıldırım da, “Bugün deprem
simülasyon tırında ilkokul, orta okul
ve lise düzeyindeki öğrencilerimize
gerçek bir depremin birebir
canlandırılmasını yaptık, deprem anını
yaşattık. Çocuklara deprem anında ne

yapması gerektiğini, çök-kapan-tutun
hareketini nasıl yapmaları gerektiğini
ve deprem geçtikten sonra tahliyenin
nasıl yapılacağını birebir uygulamalı
olarak anlattık ve öğrenmelerini
sağladık. Eğitim sonrasında yapboz
ve eğitim broşürlerimizle çocukların
öğrenmelerini kalıcı hale getirmeye
çalıştık.” ifadelerinde bulundu.

Ekim ayında gerçekleşecek olan Konya Barosu seçimleri
öncesinde Etkin Avukatlar Grubunun başkan adayı Yozgatlı
hemşehrimiz Elif Kizir oldu.
Etkin Avukatlar Grubu’nun Konya Barosu Başkan adayı Avukat
Elif Kizir oldu.
Etkin ve güçlü baro için aday olduklarını ifade eden Elif
Kizir, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Avukatlık mesleğine
başladığım günden beri bilfiil sahada bu mesleği yaptığım için
mesleğe dair birçok sorunlar olduğunu biliyorum. Bu sorunlar
gerek adliyede gerekse dışardaki tüm kurumlarda yaşanmaktadır.
Biz de sizler gibi bu durumun farkındayız ve yaşıyoruz. Ancak
emin olun ki aşılmayacak sorun yoktur. Yeter ki bir duruşumuz
olsun. Sahada bizzat çalışan bir avukat olarak hepimizin mesleğe
dair yaşadığı problemlerin çözümsüz kalmaması, kaygıların
giderilmesi ve meslek için daha iyi ne yapılabilir, nelerle nasıl
mücadele edilir, sorunlar nedir ve nasıl çözülür, diye aramızda
hep konuştuk tartıştık. Akabinde bizimle aynı kaygıları güden aynı
düşünen tüm arkadaşlarımızla bunların önüne geçmek için yeni bir
grup oluşturmak istedik. Bu süreçte çok güzel çalışmalar yaptık ve
sonuçta “etkin avukatlar gurubu olarak biz de mücadele için güçlü
olmak için varız dedik. Ve işte tam bu aşamada Sizlerin katılımıyla
gerçekleştirdiğimiz bu güzel toplantıda kurmuş olduğumuz
Etkin Avukatlar Grubu’nun Konya Barosu Başkan adayı olarak
huzurunuzdayım. Bu vesile ile şahsım ve adayı olmaktan gurur
duyduğum grubum adına hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.
Ben 19 yıldır avukatlık mesleğini gurur duyarak severek
yapıyorum. Şahsım adına söylemek gerekirse “geçmişe dönsem”
yine avukatlık mesleğini seçerdim. Bu mesleğimi de Konya barosu
gibi 110 yıllık geçmişe sahip köklü bir baroda yapmak da ayrıca
benim için bir onurdur” dedi.
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YOZGAT MERKEZ 24 DERSLİKLİ İMAM HATİP LİSESİ
VE 200 ÖĞRENCİLİK PANSİYON BİNASI YAPIM İŞİ
YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın:

"EK GÖSTERGEDE

DÜZENLEME YAPILSIN"
Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı
Necip Taşkın, bazı meslek gruplarının
3600 ek gösterge dışında tutulması
nedeniyle mağdur edildiğini, bunlarında
yararlanabilmesi için bir düzenleme
yapılması gerektiğini söyledi.
Sağlık teşkilatlarında lisans mezunu
GİHS’na mensup memur, VHKİ,
Şef, Ayniyat Saymanı, THS, ile YHS
kadrolarında çalışanların ve bu kadrolardan
emekli olanların 3600 ek göstergeden
yararlanamadıklarına dikkat çeken Taşkın,
bunun Anayasa’nın 10. Maddesine aykırı
olduğunu ve devletin kamu çalışanları
arasında ayrımcılık yapamayacağını
belirterek, Meclis’te, bu mağduriyetin
giderilmesi için düzenleme yapılmasını
istediklerini söyledi.
30 hizmet yılını dolduran önlisans
mezunu kamu çalışanlarına dahi 3600
ek gösterge verilirken, bazı lisans
mezunlarının kapsam dışı tutulmasının
adalet ve hakkaniyet duygularını
zedelediğine vurgu yapan Taşkın, bu
ayrımcılığın çalışma barışına ağır darbe

vurduğunu sözlerine ekledi. Bu nedenle
idari personelin moral ve motivasyonlarının
yükseltilmesi, kendilerinin tükenmişlik
sendromundan kurtarılması amacıyla 3600
ek göstergenin tüm çalışanları kapsamasını
istiyoruz, ifadelerini kullandı.
3600 ek gösterge çalışmalarına
başladıktan sonra yapılan açıklamaları
da hatırlatan Anadolu Sağlık Sen Genel
Başkanı Necip Taşkın, Memur Sen ve
Türkiye Kamu Sen temsilcilerinin 51
madde de uzlaşarak ortak bir metin
sunduklarını, görüşmelerin hem Bakanlık
hem de konfederasyonlar arasında olumlu
ilerlediğine dair açıklamalar yaptıklarını
belirterek, uzlaşarak ortaya çıkardıkları
tablo da ayrımcılık ve mağduriyet olduğunu
söyledi. Necip Taşkın, devletin kamu
çalışanları arasında ayrımcılık yapmasını
kabul etmediklerini söyledi. Taleplerinin
açık ve net olduğunu belirten Taşkın, 3600
ek göstergeden yararlanamayan kamu
çalışanlarının da yararlanabilmesi için yeni
bir düzenleme yapılmasını istediklerini
söyledi.

YOZGAT'TA KUYUMCU KURYE
ARACINDAN 3 KiLO ALTIN ÇALINDI

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde kuyumcu
kurye aracının camını kırarak 3 kilogram altın
çaldıkları iddia edilen şüpheliler aranıyor.
Edinilen bilgiye göre, Sorgun’da park
halindeki kurye aracının camını kıran
şüpheliler, iddiaya göre 3 kilo altını çalarak
kayıplara karıştı.
Kuyumcunun olayı emniyet ekiplerine
bildirmesi üzerine şüphelilerin yakalanması
için Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince çalışma başlatıldı.

“İşinizi Garanti ile Yapın Hayata Güvenle Bakın”
Hayri ALKAN & Batuhan ALKAN

Emlak - Gayrimenkul - Aracılık Hizmetleri

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

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

@garantigrupemlakyozgat

Garanti Grup
Gayrimenkul Aracılık
Hizmetleri
@garantigrupemlakyozgat

Yozgat Merkez 24 Derslikli İmam Hatip Lisesi ve 200 Öğrencilik Pansiyon Binası Yapım İşi yapım
işi 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: 2022/967916
1-İdarenin
a) Adı: YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
b) Adresi: Aşağı Nohutlu Mah. Sakarya Cad. Güneş Sokak No:1 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
c) Telefon ve faks numarası: 3542121048 - 3542121257
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: Yozgat Merkez 24 Derslikli İmam Hatip Lisesi ve 200 Öğrencilik Pansiyon Binası Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı: Betonarme-Karkas yapı tekniği ile 8310,44 m² toplam inşaat alanlı, Yozgat
Merkez 24 Derslikli İmam Hatip Lisesi ve 200 Öğrencilik Pansiyon Binası Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Aşağı Noh.Mah.2406 Ada 2 Nolu Parsel üzerine Okul Binası ve
Aşağı Nohutlu Mah. 777 ada, 2 nolu Parsel üzerine 200 Öğrencili Pansiyon Binası Merkez/YOZGAT
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 550 (BeşYüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 14.10.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya
Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGAT
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.
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
İsteklilerin ihale tarihi itibariyle Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırması ve Kayıtlarının Tutulması
Hakkında Yönetmelik uyarınca YAMBİS(Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi)'e kayıtlı ve kayıtlarının
aktif durumda (belge numaralarının iptal edilmemiş) olması zorunlu olup isteklilerce YAMBİS yetki
belgesine ilişkin bilgilerin yeterlilik bilgi tablosunda beyan edilmesi gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. 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.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi 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 belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını
göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart
forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir
ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini
sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması
yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin
% 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin
belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki
yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde,
belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği, Ek-1: Yapım
İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde belirtilen (B) Üstyapı (Bina) İşleri III. Grup Bina İşleri ihale
konusu işe benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Fakültelerin İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerinden mezun olanların diplomaları, ihale
konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
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, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel 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:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr
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GÖZ DOLDURUYOR
Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele edecek
olan temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK’da Yozgatspor
1959 FK’nın genç oyuncusu Kerem Latif, yeni sezon
öncesinde sergilediği performansı ile göz dolduruyor.

YOZGATSPOR

Kırmızı-siyahlı takımın 19
yaşındaki genç oyuncusu hazırlık
kampında gösterdiği performansı
ile formayı kimseye kaptırmıyor.
Geçtiğimiz sezon Yerköy
Bağlarbaşı Köselispor’dan transfer
edilen Yozgatspor 1959 FK, bu
sezon gösterdiği performansı ile
dikkatleri üzerine çekti.
Genç kaleci antrenmanlarda
sergilediği performansı ile formayı
kaptı.
Takımın üçüncü kalecisi olan
Kerem Latif, çalışkanlığı ile

takımın bir anda gözdesi oldu.
Teknik Sorumlu Alper Yeşil,
Nevşehir Gençlikspor ile oynanan
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur
maçında ilk 11’de yer verdi. 90
dakika boyunca sahada kalan
Kerem Latif, Nevşehir maçında
gösterdiği performansı ile gelecek
adına büyük umut verdi. Teknik
Sorumlu Alper Yeşil’in genç
kaleci Kerem Latif’e yeni sezonda
da sık sık forma şansı vermesi
bekleniyor.
Murat KARATEKİN

iLK KEZ
KAZANDI

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele edecek olan temsilcimiz

Yozgatspor 1959 FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Kırmızı-siyahlı takım günde yaptığı çift
antrenmanla yeni sezona hazırlanıyor.
Yeni sezon öncesinde takımın eksikliklerini
görmek isteyen Teknik Sorumlu Alper Yeşil, sık
sık hazırlık maçı yapıyor.
Kırmızı-siyahlı takımın genç teknik adamı
sezon öncesinde takımı hazır hale getirmek için
büyük bir mesai sarf ediyor.
Yozgatspor 1959 FK, son hazırlık maçını
Kayseri TFF Bölge Karması ile oynadı. Kırmızısiyahlı takım Kayseri ekibini 1-0 mağlup etti.
Bugüne kadar oynadığı 4 hazırlık maçını da
berabere bitiren Yozgatspor 1959 FK, beşinci
hazırlık maçını kazandı.
Kırmızı-siyahlı takıma galibiyeti getiren golü
ise Emre Yurtlu kaydetti.
Teknik Sorumlu Alper Yeşil, Kayseri TFF
Bölge Karması karşısında her iki yarıda da
farklı ilk 11’lerle çıktı. Yeşil, hazırlık maçlarında
yeni sezon öncesinde hem oyuncuların
performanslarını görüyor hem de takımın eksik
bölgelerini görme fırsatı buluyor.
Yozgatspor 1959 FK, yeni sezon öncesinde

bir hazırlık maçı da yapmayı planlıyor.
Murat KARATEKİN

YOZGATSPOR’DA

TRANSFER SÜRÜYOR
Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta
mücadele edecek olan temsilcimiz
Yozgatspor 1959 FK’da transfer
sürüyor. Kırmızı-siyahlı takım son
olarak iki oyuncuyu daha kadrosuna
kattı.
Yozgatspor 1959 FK, Süper lig
takımlarından Sivasspor’un alt
yapısında yetişen ve son olarak
Ürgüpspor forması giyen Çağrı
Karabey’i kadrosuna kattı. Sol kanat
mevkiinde oynayan Karabey, yeni
sezonda kırmızı-siyahlı takımın

formasını terletecek.
Yozgatspor 1959 FK, ile 2.
Lig takımlarından Etimesgut
Belediyespor’dan Özgür Demir’i
transfer etti.
Sağ kanat ve forvet mevkiinde
oynayan Demir, yeni sezonda
kırmızı-siyahlı takımın formasını
giyecek.
Yozgatspor 1959 FK, bir oyuncuyu
daha kadrosuna katarak, transferi
tamamlamayı planlıyor.
Murat KARATEKİN

ÖZGÜR
DEMİR

R
O
P
S
ÇAĞRI
KARABEY
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