GAZ GiDiYOR

ANTRENMANLAR TAM

Yozgat Belediyesi Bozokspor hafta
sonu oynayacağı Yozgatspor 1959 FK
maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
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2 Ekim’de başlayacak müsabakalarda
Yozgat’ı Bölgesel Amatör Lig’de temsil
edecek Yozgat Belediyesi Bozokspor ve
Yozgatspor 1959 Futbol Kulübü ile tüm
takımlara hayırlı olmasını diliyoruz. Tüm
takımlarımız şehrimizin ortak değeri,
tüm takımlarımıza karşılaşmalarda
başarılar diliyoruz.

FİYATI: 1.00 TL

Yozgatspor 1959 FK da Pazar günü yapacağı
Yozgat Belediyesi Bozokspor maçı hazırlıklarına
devam ediyor.

ORTAK PAYDA YOZGAT

BAŞARILAR DiLiYORUZ

www.yozgatcamlik.com

üRETECEGiZ OKSiJEN ADAMDAN
GÜCLENECEGiZ
Yozgat Şeker Fabrikası'nın 25’inci pancar alım kampanyası, Sorgun'da
Fabrika sahasında düzenlenen törenle dualar eşliğinde gerçekleştirildi.
HAYIRLI UĞURLU OLSUN
Yozgat Şeker Fabrikasında 25. Dönem Pancar
Alım Kampanyası düzenlenen törenle başladı.
Kampanya döneminde 370 bin ton pancar
alımı yapılacak.
Yozgat Şeker Fabrikası Meydan Tesislerinde
başlatılan kampanya açılışına Yozgat Valisi Ziya
Polat, Ak Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer,
Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Türk
Şeker Genel Müdür Yardımcısı Dr. Erkan İçöz,
Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanı
Kürşat Aslan, Şeker İş Sendikası Başkanı Turgut
Gözübüyük, belde belediye başkanları, fabrika
yetkilileri, siyasi parti temsilcileri ve çiftçiler
katıldı.>>> 3'TE

55 bin ton
kristal şeker, 16
bin ton melas,
120 bin ton
pancar posası
üretilecek

HEDEF ŞAMPiYONLUK

Yozgat’ta 1 Amatör ligi
takımlarından Bişekspor hazırlıklarına
devam ediyor.
Yozgat Bişekspor Başkanı Seyit
Meral, hedeflerinin şampiyonluk
olduğunu söyledi.
Meral, “Mustafa Beyin dediği
gibi tüm takımlarımıza başarılar
diliyorum. Kazasız belasız bir lig
olsun istiyorum. Hedefimiz Allah
nasip ederse gurubu birinci bitirmek
olacak. Sonra Play-Of’a kalıp
sonra şampiyonluğa yürümektir.
Allah inşallah o günleri bizlere
gösterir”dedi. >> 8'DE

yöntem geliştirdi. Karataş, bu
yöntemle hem su tasarrufu
sağlıyor hem de fidanların
kurumasını önlüyor.
>>> 2. Sayfada

HERPES ViRÜSÜ

KANSERi ALT EDiYOR
Tıp dünyasında büyük heyecan
yaratan bir buluş gerçekleşti.
Tıbbi Onkoloji ve Hemotoloji
Uzmanı Prof. Dr. Taner Demirer,
Çağın hastalığı kanser ile ilgili bir
çalışma yapıldığını ve Uçuğa yol
açan virüsün kanserli hücreleri
küçültüp yok ettiği kanıtlandığını
söyledi. >>> 8'DE

HOŞ GELDiNiZ

VE BÜTÜNDÜR
4'TE

Yozgat’ta 22 yılda binlerce
çam fidanını toprakla buluşturan
doğa dostu Abdullah Karataş,
diktiği fidanların solmasını
engellemek için naylonlu

BOZOK ÜNiVERSiTESi'NE

iYi PARTi AiLESi BiR
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı
Bünyami Katipoğlu, 6 Eylül
2022 tarihi itibari ile Kurucu
il başkanlığı görevine
atanmasından sonra çalışmalara
başladığını söyledi.
Katipoğlu, “Kurucu İl başkanı
atamam yapıldıktan sonra yoğun
bir program ile karşılaştık.
İlgi, tebrik, heyet kabulü ve
ziyaretlerle geçti" dedi.

iLGiNÇ YÖNTEM

ÖNYARGILARA

TAKILMAYIN
Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin
konuğu 18 yaşındaki Baştürk Petshop
sahibi Recep Eren Baştürk oldu.
Küçüklükten bu tarafa babasının yanında
çalıştığını ve 4 yıla yakındır da kendi
işyerini kurarak esnaf olduğunu belirten
Eren Baştürk’e mesleğinin geçmişten
günümüze yaşadığı değişimleri sorduk.
>>> 6'DA

YOZGAT'TA KAZA: 7
YARALI

Yozgat’ın Yerköy
ilçesinde meydana gelen
trafik kazasında 7 kişi
yaralandı. >>>6'DA

2022-2023 eğitim-öğretim yılında
Yozgat Bozok Üniversitesi
bölüm ve programlarına yeni
yerleşen öğrencilerin, üniversite
ve çevreyle uyum sağlamalarını
kolaylaştırmak, bölümlerin
yapısını ve olanaklarını
tanımalarına yardımcı olmak
amacıyla oryantasyon programı
düzenlendi. >>> 4'TE

AÇIKGÖZ, KURUCU
5'DE

İL BAŞKANI OLDU

ÇALIŞMALAR TAM GAZ
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat
Yılmaz, 100. Yıl mahallesinde
bulunan Şehit Ferhat Gökdemir
parkında bulunan oyun gruplarının
yenilendiğini, ekipler tarafından
bakım ve onarımların yapıldığını
belirtti. Başkan Ferhat Yılmaz, ilçe
merkezinde bulunan mahallerde
çocuk oyun alanları ve park yapım
çalışmalarının hızla devam ettiğini
söyledi. >>>7'DE

GÜNCEL
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Terörü ve Teröristleri Lanetliyoruz !
“Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik
silahlı saldırıda bir polis
şehit oldu, bir polis de
yaralandı.
Polisevine yaklaşan
bir araçtan teröristlerce
buradaki polislere uzun
namlulu silahlarla ateş
açıldı.
Polisler, saldırganlara
karşılık verdi.
Saldırıda bir polis
şehit oldu, bir polis de
yaralandı.
“İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, 26 Eylül'deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddia
edilen zanlıları yakalamaya
yönelik çalışma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 22
şüphelinin kimlikleri ve adresleri
tespit edildi.
Adreslere düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına
alındı.”
Belirli terör yuvalarında yetiştirilip olayları teşvik etmek ve
kahraman Türk polis ve Mehmetçiklerine saldırı düzenlemek

üzere yollanan bu
terörist guruplarının hedefi ülkede
kargaşa çıkarmak
ve ülke huzurunu
bozmaktır.
Buna muvaffak
olamayacaklarını
bildikleri halde bu
piyonları kullanıp
zaman zaman gündüm oluşturmaya
devam ediyorlar.
Bu tür olayların
sebebi ve hedefi de
bellidir.
Devleti zayıflatmak, kardeşliğimize kurşun sıkmak ve huzursuzluğu artırmaktır.
Bölücü ve terörist guruplara
arka çıkan destek verenler de
bellidir.
Bunları koruyup gözeten,
silah temin eden ve barındıran
Avrupa ülkeleri ile Türkiye düşmanı devletler maalesef böyle
bir ihanetin içinde yer almayı da
devam ettiriyorlar.
Kol kanat gerdikleri gibi kapılarını açıp beslemeye, barındırmaya da çalışıyorlar.

AHMET
SARGIN

Bunu net ve açık şekilde gördüğümüzü de biliyorlar!
Peki dertleri nedir?
Dertleri de Türkiye’nin büyümesine, gelişmesine, mazlum
ülkelere sahip çıkmasına engel
olmaktır.
Türkiye’nin uyanması Ortadoğu da büyümesi ve söz sahibi
olması bunları rahatsız eder ve
emellerine engel olur bunun da
bilincindedirler.
FETO da dahil tüm terör
guruplarının ülke dışında barınıp
beslendiğini, teşvik edildiğini
bilmeyen mi var?...
Ne uğruna bu terör yuvalarına göz yumuyorlar onu da çok
iyi biliyoruz elbette...
Bunların: Sahte dost sahte
müttefik olduklarını da...
Bazı belediyelerin maalesef
oy kaybı yada oy desteği uğruna
bunlara göz yumdukları da ayan
beyan ortada: Hani ne derler
“kimse kıvırmasın her şey ortada!” Siyasi ikbal ve oy uğruna
yapılan bu göz kırpmaları ve
göz ardı etmeleri ülkeyi felakete
sürüklüyor bunun da farkında ve
bilincinde olmaları gerekmez mi?

Allah korusun bu ülke Ortadoğu’nun ya da bir Irak’ın Afganistan’ın durumuna düşerse bu
ateşin içinde herkes kavrulup
yanmaz mı?
Siz de vatansız kalmaz mısınız; Avrupa’daki dostlarınız
gibi?..
Sonra bu iş bu kadar basit
midir?
Türkiye Cumhuriyeti üç beş
terör örgütüne teslim olacak ya
da boyun eğecek?
Terör çemberi içinde binlerce
yanıp giden heba olan bu çocukların günahı sizi boğmayacak
mı? “Hani deriz ya herkes aklını
başına alsın!”
Evet herkes aklını başına alsın
Türkiye büyük güçlü ve hami bir
devlettir.
Türk Milleti de asil soylu bir
millettir; bu tür soysuz pabuçlara meydanı bırakmaz!.. Herkes edebiyle otursun oturduğu
yerde: Bu milletin bi şahdamarı
atarsa kaçacak delik de bulamazsınız!..
Hainlere bu ülkede geçit verilmez.
Mersin terör yuvası haline mi

OKSiJEN ADAMDAN

iLGiNÇ YÖNTEM

dönüştürülmek isteniyor? Bu güzel ilimizde terör olayları sık sık
gündeme gelmeye başladı.
Siyasi çekişmeler ve oy telaşı
ile Mersin’e yerleştirilen bir ekip
söz konusu.
Akdeniz’in incilerinden olan
Mersin ilimiz bu rezaleti hak
etmiyor. Ülke bütünlüğüne ve
kardeşliğimize zarar veren bu
tür hadisler memleketin içine nifak tohumu eken yanlış ve sakat
politikalardır.
Oy ya da makam kapma uğruna yapılıyor olması da ayrı bir
felakettir.
Bu ateşin içerisine giren ve
o ateşi yakmaya çalışan herkes
o cehennemin içinde yanıp kül
olur!..
Mersin Mezitli de Polis evine
yapılan bu hain saldırıyı kınıyor
ona destek olanları da lanetliyoruz.
Şehit polisimize Allah’dan
rahmet yaralı kardeşimize de
acil şifalar dileriz Hainler Kahrolsun: Türk Milletinin de başı sağ
olsun!
Yaşasın şanlı kahraman Türk
Milleti!

YARINLARIMIZI
ŞENLENDiRECEKLER

Yozgat’ta 22 yılda binlerce çam fidanını toprakla
buluşturan doğa dostu Abdullah Karataş, diktiği fidanların
solmasını engellemek için naylonlu yöntem geliştirdi.
Karataş, bu yöntemle hem su tasarrufu sağlıyor hem de
fidanların kurumasını önlüyor.
Ömrünü doğaya adayan ve diktiği çam fidanlarının
bakımını ve sulamasını kendi imkanlarıyla gerçekleştiren
Karataş, diktiği bazı fidanların kuruduğunu görünce bunu
engellemek için naylonlu yöntem geliştirdi.
Çam fidanını dikerken 15 litre su kullanan Karataş, daha
sonra 1 metre şeffaf naylon ile fidanın toprakla buluşan
yüzeyine mantolama işlemi gerçekleştirdi.
Bu yıl nisan ayında deneme amaçlı bin 500 fidanı naylonlu
yöntemle toprakla buluşturan Karataş, fidanların hemen
hemen hepsinin tuttuğunu ve kurumadığını gözlemledi.
Naylonlu yöntemle yüzde 80 oranında su tasarrufu da
gerçekleştiren Karataş, gelecek yıl iki hatıra ormanı daha
oluşturacak ve bu fidanları da naylonlu yöntemle dikecek.
“NAYLONLU YÖNTEMLE BAŞARILI OLDUM”
Sarıkaya ilçesinde 2000 yılından itibaren 20 tane hatıra
ormanı oluşturduğunu söyleyen Karataş, “Bu zamana kadar
300 bini geçkin fidan diktim. Bu fidanların dikimini, bakımını,
budamasını hep kendim yapıyorum. 2000 yılından beri bu
hizmeti yapıyorum. Bu sene 18 bin fidan bağlantısı yaptım. 13
bin fidanı ilçemize getirdim. 10 bin fidanı Türkiye’nin birçok
yerine dağıtımını yaptım. 3 bin fidanın yarısını geliştirdiğim
yeni sistemle diktim, yarısını da açık kök diktim deneme
amaçlı. Naylonlu yeni sistemde başarılı oldum” dedi.

Geliştirdiği naylonlu sistem hakkında açıklamalarda
bulunan Karataş, “İlçede çalışan işçiler poşetleri araziye
atmışlar ve poşetlerin bir kısmı diktiğim fidanların dibine
birikmiş. Poşet biriken fidanlarda az bir kuruma olmuş,
diğerleri ise çok kurumuş. Bunun sebebi nedir diye
araştırınca fidanların dibinde naylonların olduğunu gördüm.
Naylonların kurumayı önlediğini fark ettim. Bunu geliştirmeyi
düşündüm ve bin 500 tane bu yıl fidanın dikimini de bu
şekilde yaptım. Yarım metre toprağı eştim, fidana 15 litre su
hazırladım.
5 litrenin yarısını fidana döküyorum, yarısını da eştiğim
çukura döküyorum ve fidanımın dikimini yapıyorum.
Çukurun yarısını da toprakla dolduruyorum ve 10 litre suyu
da toprağın üstüne döküyorum ve toprak suyu çektikten
sonra 1 metreye yakın beyaz şeffaf naylonu fidanın dibine
mantoluyorum. Daha sonra naylonun üzerine toprak
atıyorum. Çok şükür bu fidanlarımdan 10’da 9’u tutuyor ve
hiç kurumuyor. Çok güzel bir sistem” şeklinde konuştu.
“YÜZDE 80 SU TASARRUFU SAĞLIYORUM”
Naylonlu sistemde su tasarrufu da gerçekleştirdiğini
belirten Karataş, “Diğer açık sistemlerde fidanı 4-5 kez
suluyorum. Bir sulama 20 litreye maal oluyor. Yani 5 kez
sulamada 100 litre su gidiyor. Naylonlu sistemde 15 litre
su ile fidanı yetiştiriyorum. Yani yüzde 80 su tasarrufu
sağlayarak fidanlarımı yetiştiriyorum. Bundan sonraki
fidanlarımı da hep böyle dikeceğim. Gelecek yıl da 25 bin
fidanı naylonlu sistemle toprakla buluşturup, iki hatıra ormanı
daha oluşturmayı düşünüyorum” diye konuştu.

Yozgat İl Milli Eğitim
Müdürü Yusuf Yazıcı, Merkez
Ortaokulu ve Yozgat İmam Hatip
Ortaokulunu ziyaret ederek
eğitim öğretim faaliyetlerini
yerinde inceledi.
Sınıfları gezerek öğrencilerle
bir süre sohbet eden Yazıcı,
daha sonra öğretmenlerle bir
araya gelerek eğitim öğretim
yılında yapılmasını istenilen
konular hakkında konuştu.
Öğretmenlerle toplantıda
yapılan ve yapılacak çalışmalar
hakkında bilgi veren
Yazıcı, “Hedef belirlemede
rehberlik yapılması, şube
rehber öğretmenleri ve
rehber öğretmeler tarafından
öğrencilerle zamanlı ve
zamansız bireysel görüşmeler
yapılması, Bakanlığımız

tarafından ücretsiz gönderilen
kaynak kitapların haricinde
yardımcı kaynak kitap
aldırılmaması, derslerin
Bakanlığımız tarafından
dağıtılan ücretsiz ders
kitaplarından işlenmesi,
Bakanlığımız tarafından
yayınlanan örnek soruların
öğrencilere çözdürülmesinin
takibinin yapılarak kazanım elde
etme süreçlerinin izlenmesi ve
eksik kazanımların Destekleme
ve Yetiştirme Kurslarında (DYK)
telafi edilip, tam öğrenmenin
gerçekleştirilmesinin
gerekliliği gerekir. Tüm
eğitim faaliyetlerinin eşgüdüm
içeresinde yürütülüp kurum
kültürünün daha da geliştirilmesi
konusunda yapılacak çalışmalar
yapılması gerekir” dedi.
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Yozgat Çamlık Gazetesi
Basın Konseyi üyesidir.
Gazetemiz basın meslek ilkelerine
uymaya söz vermiştir.

Alış:
Alış:
Alış:1473.44
1117.55
1.618
Satış:
Satış:1545.00
1193.00
1702

DOLAR

Alış: 16.09
18.50
12.23
Satış: 16.38
12.36
18.61

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

26/9
7/2
26/9
6/1
26/9
3/-2
27/11
2/-4

PETEK ECZANESİ
ECZANESI
DAMLA
YAŞAM
LEYLA
ELİF ECZANESI
ECZANESI
ECZANESI

Medrese Mah. Lise Cad. Özel
Kentpark girişi Mektebim
İdareyolu
İşhanı
No:2
Kentpark
Aşağınohutlu
Yimpaş
Mah.
Hüzni
Avm
Koleji karşısı No:1/3-4
Sokak
Karşısı
No:45/A
Merkez
/ No:2
Yozgat
TELEFON:
212 14 20
5020354
66 99

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış:
Alış: 18.00
13.82
18.17
Satış: 13.99
18.57
18.17

Çeyrek Altın

SALI

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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23/14
14/3

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

05:02
06:11 06:25
07:40 12:37
12:37 16:00
15:02 18:40
17:23 19:58
18:47

üRETECEGiZ
GÜCLENECEGiZ
Yozgat Şeker Fabrikası'nın 25’inci pancar alım kampanyası,
Sorgun'da Fabrika sahasında düzenlenen törenle dualar
eşliğinde gerçekleştirildi. Yozgat Şeker Fabrikasında 25. Dönem
Pancar Alım Kampanyası düzenlenen törenle başladı.
Kampanya döneminde 370 bin ton pancar alımı yapılacak.
Yozgat Şeker Fabrikası Meydan Tesislerinde başlatılan
kampanya açılışına Yozgat Valisi Ziya Polat, Ak Parti Yozgat
Milletvekili Yusuf Başer, Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar,
Türk Şeker Genel Müdür Yardımcısı Dr. Erkan İçöz, Yozgat
Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanı Kürşat Aslan, Şeker İş
Sendikası Başkanı Turgut Gözübüyük, belde belediye başkanları,
fabrika yetkilileri, siyasi parti temsilcileri ve çiftçiler katıldı.
370 BİN TON PANCAR ALIMI YAPILACAK
Aka, “2022 yılında Fabrikamıza bağlı 6 Ziraat Bölge şefliğimiz
ve bunlara bağlı 11 tesellüm merkeziyle Yozgat pancar çiftçisine
hizmet vermekteyiz. Yozgat Şeker Fabrikası olarak bu sene 110
köyde 2 bin 200 çiftçi tarafından 65 bin dekarlık alanda pancar
ekimi yapılmıştır. Bu alandan elde edilecek ürün miktarı yaklaşık
370 bin ton olup; Pancar işlemesine 05 Ekim 2022 tarihinde
başlanacak ve takriben 100 gün sürecektir.
İşlenen pancardan yaklaşık 55 bin ton kristal şeker, 16 bin ton
melas, 120 bin ton yaş pancar posası üretimi beklenmektedir.
Fabrikamızın bu sene yapacağı üretim faaliyetlerinden
bölgemize sağlayacağı parasal değer 1.2 milyar TL civarında
olacaktır. Yozgat Şeker Fabrikası olarak, bundan sonrada hem
çiftçimize, hem bölgemize, hem de ülkemize hizmet etmeye
devam edeceğiz” dedi.
HEYECAN GURUR İÇERİSİNDEYİZ
Şeker İş Sendikası Başkanı Turgut Gözübüyük, çiftçilerin
kutsal emeğini emanet alarak alın terimizle taçlandırdığımız
mukaddes bir üretim döneminin heyecanı ve gururu içerisinde
olduğunu söyledi.
Gözübüyük, “Çetin bir süreçten geçen bu süreçte şeker
endüstrisinin ekonomik katma değerden yan ürünü avantajına,
istihdamdan gıda güvenliğine, kırsal kalkınmadan enerji
üretimine katar başarılı üretimin çok daha önem arz eder hale
gelmiştir. Geleceğe dair stratejiler oluşturmasında ekonomik
değer, büyüme, rekabet gücü ve verimlilik gibi kıssaslarla
sektörün bütününü gözeterek şekerde milli bir yol haritası
çizilmesi gerekmektedir”
YOZGAT TARIMINA BÜYÜK KATMA DEĞER SAĞLIYOR
Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanı Kürşat Aslan ise,
pancar alım kampanyasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Aslan, “Son yıllarda pancar üretim maliyetlerinin çok
artmasından dolayı pancar yetiştiriciliğini çiftçilerimiz zor
şartlarda büyük mücadeleler ile yaptılar. 108 köyümüzde 62 bin
300 dekarlık alanda 2 bin 165 çiftçimizden tahmini 405 bin ton
pancar üretimi yapılmıştır. Bu üretim Yozgat tarımı adına büyük
katma değer sağlamaktadır. Pancar tarımı ve şeker sanayi tarım
ve sanayi entegrasyonunun en verimli örneklerinden biridir.
Sanayinin sırtına destek verdiği, ülkeye sunduğu milli gelir
ihracat ve istihdam katkısı çok daha fazla sürdürülebilir oluyor.
Şeker sanayiyi
destekleyen
pancar
tarımı
ülkemiz
için

oldukça
stratejik
bir sektöre
arz ediyor.
Türk şeker çiftçiye
en fazla katkı
sağlayan sektör oluyor. ” dedi.
YILLIK 1 MİLYON 176 BİN TON ŞEKER ÜRETİMİ
Türkiye Şeker Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Dr.
Erkan İçöz, 15 Şubat 1998 yılında kurulan ve bugün 25’nci
kampanyasını başlatmak üzere Yozgat Şeker Fabrikasında bir
araya geldiklerini söyledi.
İçöz, “Türk Şeker 15 şeker fabrikasının yanı sıra 2 etil alkol,
2 makine fabrikası, 1 elektromekanik aygıtlar ve birde şeker
araştırma enstitüsü ile 96 yıldır ülkemizin önce gelen sanayi
kuruluşları arasındadır. Türk şeker yüzde 36.5 Pazar payı ile
şeker sektöründe lider durumdadır. Ülkemizin yıllık şeker
ihtiyacı yaklaşık 2 milyon 700 bin ton olup Türkiye’de hali hazırda
yıllık 1 milyon 176 bini Türk Şekere aittir” dedi.
250 MİLYON CİVARINDA YATIRIM YAPTIK
Ak Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, “Türk şeker

KALBiNiZE DiKKAT EDiN!

29 Eylül Dünya Kalp Günü Münasebetiyle
Yozgat Şehir Hastanesi Kardiyoloji Hekimleri
Uz. Dr. Turab Yakışan ve Uz. Dr. Orhan
Karayiğit bilgilendirmede bulundu.
Uzman Doktor Yakışan, kalp ve damar
hastalıklarının dünyadaki ölümler arasında
birinci sırada yer aldığını söyledi.
Bu sağlık sorununa dikkat çekmek için
Eylül ayının son Pazar gününün Dünya Kalp
Günü olarak kutlandığını dile getiren Yakışan,
“ Kalp ve damar hastalıkları nedeniyle her yıl
dünya genelinde 17,3 milyon kişi yaşamını
kaybetmektedir ve 2030 yılında yılda yaklaşık
23 milyon kişinin ölümüne neden olması

beklenmektedir. Ölümlerin %82’si düşük
ve orta gelir düzeyli ülkelerde meydana
gelmektedir. Kalp ve damar hastalıkları riski
daha anne karnında başlamakta ve sağlıksız
beslenme, hareketsizlik, tütün kullanımı
gibi davranışsal risk faktörleri ile ilerleyen
dönemde giderek artmaktadır. Dolayısıyla
risk faktörleri ile mücadele edilerek çoğu kalp
ve damar hastalıkları engellenebilir” dedi.
Sağlıklı bir hayat için yapılması
gerekenleri sıralayan Yakışan, “Hareket Edin
Her yıl dünyada yaşanan ölümlerin %6’sı
hareketsizlikten kaynaklanmaktadır. Obezite,
diyabet ve fiziksel aktivite yetersizliği gibi risk
faktörlerinin çocukluk çağında görülmeleri,
erişkinlikte kalp hastalığı gelişme riskini
büyük oranda artırmaktadır.
Haftada 5 kez 30 dakika süreyle yapılan
orta zorlukta aktiviteler, kalp hastalığı ve
inme riskini azaltır. Fiziksel aktivite mutlaka
egzersiz yapmayı gerektirmez. Size enerji
harcatan tüm hareketler bu kapsama girer (ev
işi-bahçe işi yapmak veya dans etmek gibi).
Sağlıklı Beslenin

Fabrikası Yozgat Sorgun Şeker Fabrikamızda gerçekten son
yıllarda özelikle pandemi sürecinde ve özellikle o süre içerisinde
özelleştirmenin olduğu dönemde biz buraya 250 milyon
civarında bir yatırım yapmak suretiyle daha moderilize hale
getirdik. Şuan itibari ile de Sorgun şeker Fabrikamız Türk Şeker
Fabrikaları içerisinde kendini biraz daha öne çıkarmanın ayrı bir
mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
YOZGAT İÇİN BÜYÜK BİR KAZANÇ
Yozgat için büyük bir kazanç olduğunu belirten Başer, “biz
diliyor ve istiyoruz ki üretim süreci 100 gün değil üretim artırıp
bu süreyi biraz daha uzatmak ve onun içinde üretimi artırmanın
yollarını hep beraber mücadele ediyoruz. Yozgat’ımızda sadece
şeker fabrikası ve şeker üretiminde değil buğday, mercimek,
nohut üretiminde son yıllarda da özel idaremizin desteği ile
beraber yağlık ayçiçeği üretiminde Yozgat bu sene verimle
beraber adeta bir tarih yazdı. Bu sene buğday üretiminde
Konya’dan sonra ikinci il Yozgat oldu. Üreticimize son 10 yılın en
güzel bir kazanç elde etti” diye konuştu.
BEREKETLİ BİR GÜN
Son olarak konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat ise, üreten
üretileni buraya taşıyan, burada emek harcayıp ham maddeyi
maddeye çeviren herkese teşekkür ettiğini söyledi.
Vali Polat, “Bereketli bir gün. Şeker pancarının kristal şekere
yolculuğunun başladığı bir gün. Üreten kardeşlerimizden Allah
onlardan razı olsun. Pandemi döneminde de gördük ki, en
büyük güç gıda ve tarım. Yiğitler Şehri Yozgat’ımız tarımcılığın
başkentlerinden biri. Hayvancılıkta çok iyi yerlerden bir
yerdeyiz. Mercimek üretiminde Türkiye birincisi Nohut’ta
Türkiye ikincisiyiz. Şeker pancarında, buğday da ilk 10’dayız”
dedi.
ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ YAPALIM DİYORUZ
Bu sene yapılan desteklerle özellikle ürün çeşitlendirmesi
yapmak istediklerini belirten Vali Polat, “İL Özel idaremiz meclis
üyelerimizin desteği ile çiftçilerimize ayçiçeği tohumu dağıtmıştı.
13 bin dekardan şuanda 150 bin dekara ulaşıldı. Ürünleri
çeşitlendirmek ve üretilen ürünlerinde Türk Şeker gibi yerli ve
milli fabrikalarımızla maddeye çevirmek zorunda olduğumuzu
belirtmek isteriz. Biz tarım ve hayvancılığın yanında sanayi kendi
olma yolunda ilerliyoruz” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından 25. Dönem kampanya
kapsamında Yozgat Şeker Fabrikasına ilk pancarı getiren
çiftçilere çeşitli hediyeler verilmesinden sonra pancar alımı
başladı.

Meyve ve sebzeler açısından zengin olan
kalp sağlığı dostu bir beslenme şekli, kalp
hastalığı ve inmeden korunmaya yardımcı
olur. Günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze
tüketimine ve haftada iki kez balık tüketmeye
özen gösterimelidir. Yüksek miktarda doymuş
yağ(hayvansal yağ), trans yağ ve tuz alımı kalp
krizi riskini artırır. Aşırı tuz tüketimi yüksek
kan basıncına; fazla doymuş ve trans yağ
alımı da damar tıkanıklığına neden olur. Bu
sebeple fazla tuz içeren işlenmiş gıdalardan
kaçının. Günlük toplam tuz alımını 5 gram ya
da 1 tatlı kaşığı ile sınırlayın. Tütüne ‘Hayır’
Deyin ve Pasif İçicilikten Kaçının. Tütün içen
her iki kişiden biri, tütünle ilişkili hastalıklar
nedeniyle ölmektedir. Günümüzde sigara
içen çocukların ve gençlerin sayısı ne yazık
ki giderek artmaktadır. Sigarayı bırakmak ve
sigara dumanına pasif maruziyetten korunmak,
kalp hastalığı ve inme riskini azaltır. Tütün
içimini bıraktıktan sonra sadece iki yıl içinde
bile koroner kalp hastalığı riski büyük ölçüde
azalmakta ve 15 yıl sonra ise, hiç sigara
kullanmamış bir insanın kardiyovasküler
hastalıklar (KVH) risk seviyesine ulaşmaktadır.
Kan Değerlerinizi ve Kilonuzu Öğrenin.
Düzenli sağlık kontrollerinden geçmek en
az yukarıdaki adımlar kadar önemlidir. Kan

basıncınızı düzenli olarak ölçtürün. Yüksek kan
basıncı KVH için bir numaralı risk faktörüdür.
Önceden hiçbir belirti vermemesi nedeniyle
çoğu insan kan basıncının yüksek olduğundan
habersizdir. Kan şekeri düzeyinizi ölçtürün.
Yüksek kan şekeri düzeyi diyabetin belirtisi
olabilir. Diyabet hastalarında görülen ölümlerin
%60’ından KVH sorumludur. Bu nedenle tanı
konmayan ve tedavi edilmeyen diyabet,
kalp hastalığı ve inme riskini artırır. Alkol
Tüketiminden Kaçının
Alkol tüketimi, kan basıncınızın
yükselmesine ve kilo almanıza neden olabilir.
Alkol tüketiminden kaçının alkol tüketimi
kalp krizi ve inme dâhil istenmeyen birçok
kardiyovasküler olay riskini arttırmaktadır.
Uyku Düzeninize Dikkat Edin
6 saatten az uyku süresi ve uyku kalitesinin
düşük olması kan basıncının yükselmesine
yani hipertansiyona neden olmaktadır. Stresten
Uzak Durun
Bu sebeple kalp damar hastalıklarına
neden olan risk faktörlerinin iyi bilinmesi,
koruyucu önlemlerin alınıp toplum düzeyinde
öğretilmesi ve uygulanması ile hastalık
gelişiminin önlenmesi ve azaltılması toplum
sağlığı açısından çok önemlidir” ifadelerine
yer verdi.
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BOZOK ÜNiVERSiTESi'NE

HOŞ GELDiNiZ

HERPES ViRÜSÜ

KANSERi ALT EDiYOR

2022-2023 eğitim-öğretim yılında Yozgat Bozok
Üniversitesi bölüm ve programlarına yeni yerleşen
öğrencilerin, üniversite ve çevreyle uyum sağlamalarını
kolaylaştırmak, bölümlerin yapısını ve olanaklarını
tanımalarına yardımcı olmak amacıyla oryantasyon programı
düzenlendi.
Oryantasyon programında Üniversiteye yeni kayıt
yaptırmış öğrencilerin ders programlarına başlamadan önce
üniversitenin işleyişi, akademinin dışında faaliyet gösteren
birimleri ve öğrencilerin faydalanabilecek alanları ile ilgili
detaylı bilgiler paylaşıldı.
Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkez’inde
gerçekleştirilen oryantasyon programının açılış programına
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ,
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yücel Güney, Prof. Dr. Güngör
Yılmaz, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen,
fakülte dekanları, daire başkanları ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan
program Medya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
tarafından yapımı gerçekleştirilen üniversite tanıtım filmiyle
devam etti.
Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr.
Ahmet Karadağ, Yozgat ve Yozgat Bozok Üniversitesi’ni
tercih eden öğrencileri görmekten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek: “Heyecanlıyım çünkü karşımda pırıl pırıl
öğrencileri görünce bu ülkenin yarınlarının aydınlık ve
müreffeh olduğuna bir kez daha şahitlik etmiş oluyorum.
Heyecanlıyım pırıl pırıl gençler Yozgat’ta ve Yozgat Bozok
Üniversitesi çatısı altında buluştu” dedi.
Öğrencilerin çalışma, azim ve gayretle hayallerini
gerçeğe dönüştürerek yükseköğretim hayatına yelken
açtığını belirten Karadağ: “Hayatınızda beklentileriniz
varsa hayallerinizin gerçekleşmesi için kendinize hedefler
koyduysanız hayallerinizin gerçekleşmesi bu hayallerin

başarıya dönüşmesi kaçınılmaz olmaktadır.
O açıdan da bugün burada gördüğüm bu tablo hayallerini
gerçeğe dönüştürerek kararlılık göstererek başarı hikayesi
kaleme alanların tablosu. Bu sebeple bir kez daha sizleri
kutluyorum” dedi.
Yozgat Bozok Üniversitesi’ni tercih ederek doğru bir
tercih yaptıklarının altını çizen Karadağ, “Bence doğru
bir tercih yaptınız. Yozgat Bozok Üniversitesi 2006 yılında
kurulan genç bir üniversite olmasının yanı sıra yarım
asır geçmişe dayanan fakülte ve meslek yüksekokuluyla
köklü deneyimli ve tecrübeli bir üniversite. Altyapı ve
üst yapı imkânlarıyla oluşumunu tamamlamış sağlam ve
güçlü akademik kadrosuyla sizleri geleceğe hazırlamanın
amatörce heyecanını yitirmemiş bir üniversite. Bilimsel
çalışmalarda son dönemlerde adını dünya literatürüne çok
daha fazla duyuran bir üniversite.
Bilgiyi teknolojiyle, teknolojiyi ise sanayiciyle buluşturan
girişim odaklı bir üniversite. Yozgat Bozok Üniversitesi
yaptıklarıyla idealleri ve vizyonel hedefleriyle marka bir
üniversite.
En önemlisi Yozgat Bozok Üniversitesi bölgesel kalkınma
hedefleri olan ihtisas üniversitesi. İhtisas üniversitesi olmanın
ayrıcalıklarını sizlere yaşatacağız. Bu nedenle sizler Yozgat
Bozok Üniversitesi'ni seçerek çok doğru tercih yaptınız”
dedi.
Esas başarının anahtarı ve mimarının öğrenciler olduğuna
dikkat çeken Karadağ: “Kararlılıkla hedefe kilitlendiğinizde
önemli başarı hikâyeleri kaleme alacağınızdan hiç şüpheniz
olmasın. Yozgat Bozok Üniversitesi bu temelde de sizlere
çok şeyler sunuyor. Kariyer planlamalarınızı yapmanızda da
önemli yol haritalar belirliyor.
Bugün bu oryantasyon programı ile Üniversitemizin
sizlere sunduğu imkânlar neler? Ne gibi haklara sahipsiniz?
Sizleri ne tür avantaj ve fırsatlar bekliyor? Eğitim öğretim
süreçleri ve üniversitemizin işleyişine ilişkin tüm bilgiler
sizlere anlatılacak.
Şehrimize, Yozgat Bozok Üniversitesi ailesine hoş
geldiniz. 2022-2023 akademik yılının hayırlara vesile olmasını
temenni ediyor, yeni akademik yılda öğretim elemanlarına
ve öğrencilere başarılar diliyorum” dedi.
Açılış konuşmasının ardından, Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı, Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM),
Kariyer Merkezi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı ile Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanan
slaytlarla her birimin personeli tarafından öğrencilerin merak
ettiği konular hakkında bilgiler verildi.
Program sonunda Kongre ve Kültür Merkezi fuaye
alanında üniversitemiz öğrenci toplulukları tarafından yeni
gelen öğrencilere kulüp üyeliklerine ilişkin bilgilendirmeler
yapıldı.
Belirlenen tarihlerde İlçe yerleşkelerimizde yapılacak
olan oryantasyon programı toplamda dört gün sürecek.

Tıp dünyasında büyük
heyecan yaratan bir buluş
gerçekleşti.
İngiltere’de bilim insanları
uçuk diye bilinen Herpes
virüsünün genetiğini değiştiğini
açıkladı.
Tıbbi Onkoloji ve
Hemotoloji Uzmanı Prof.
Dr. Taner Demirer, Çağın
hastalığı kanser ile ilgili bir
çalışma yapıldığını ve Uçuğa
yol açan virüsün kanserli
hücreleri küçültüp yok ettiği
kanıtlandığını söyledi.
Demirer, “Herpes virüsü ile
elde edilen bu sonuç hakikaten
ümit verici.
Burada yapılan herpes
virüsü zayıflatarak tümör

dokusunun içine verilmesidir.
Örneğin tükürük bezi
kanserinde hastaya denemiş
hiçbir tedaviye cevap
vermeyen bir hastaya enjekte
edildikten sonra tümör
hücrelerinin patladığı, yok
olduğu görüldü” dedi.
Tıbbi Onkoloji ve
Hemotoloji Uzmanı Prof. Dr.
Taner Demirer, “Faz-1 çalışma
ile kesin bir sonuç söylemek
mümkün değil. Bunun Faz 2
çalışmalarının doz etkinliğini
ve özellikle faz-3 çalışmayı
görmek gerekiyor. Ümit verici
bir gelişme. Tabi ki çalışmayı
takip edip uzun vadeli
sonuçları görmek gerekiyor”
diye konuştu.

iYi PARTi AiLESi BiR

VE BÜTÜNDÜR

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı
Bünyami Katipoğlu, 6 Eylül
2022 tarihi itibari ile Kurucu
il başkanlığı görevine
atanmasından sonra
çalışmalara başladığını
söyledi.
Katipoğlu, “Kurucu İl
başkanı atamam yapıldıktan
sonra yoğun bir program ile
karşılaştık. İlgi, tebrik, heyet
kabulü ve ziyaretlerle geçti.
Yozgatlı hemşehrilerimizin
İYİ Partiye olan ilgiyi görmek bütün yorgunluğumuzu aldı ve
bizleri çok mutlu etti” dedi.
YÖNETİM KURULU HAZIR
Katipoğlu, “Kurucu il başkanı olmam dolayısıyla kurucu il
yönetimini de oluşturmak durumundaydım. Bununla ilgili de
çalışmalarımızı tamamlayarak İl Yönetim Kurulu listesini genel
başkanlık makamına onay için göndereceğiz”
SORGUN İLÇEMİZE YENİ İLÇE BAŞKANI ATANDI
3 ilçe başkanı görevden el çektirildiğini belirten İYİ Parti İl
Başkanı Bünyami Katipoğlu, “Sorgun ilçemize yeni bir atama
geldi. Yeni bir yetki belgesi ile ilçe başkanımızın ataması
yapıldı. İlçe yönetim kurulu üyelerinin istifaları sonrasında yeni
başkanımızın ataması yapıldı. İlçe başkanlarımızda yeni ilçe
yönetimlerini oluşturmak için çalışıyorlar. İYİ Parti ailesi bir ve
bütündür” dedi.
AKTİF VE ETKİN ÇALIŞACAK TEŞKİLAT YAPILANMASI
OLACAK
Katipoğlu, “Bu gibi tasarrufların asıl maksadının İYİ Parti’nin
önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi için
Türkiye ve Türkiye demokrasisi için çok önemli ve hayati bir
seçim olduğunu ve bu seçim öncesi daha aktif verimli etkin
çalışacak teşkilat yapılanmasını bizlere hissettirdi ve gösterdi.
Bizlerde bu güvene ve beklentiye mahcup olmamak adına
elimizden geldiğince Yozgatlı hemşehrilerimize, teşkilat
mensuplarımızla bu seçimin önemine binaen üstün bir
gayretle çalışacağız. Dinamik, aktif, faal Türk milleti ile özelde
Yozgatlı hemşehrilerimizle bütünleşmiş bir teşkilat yapısı
muradımız var. Arkadaşlarımız bu konuda ciddi gayretleri var.
Hepimiz Yozgat’ta bütün İYİ Parti ailesi olarak aynı duyguyu
paylaşmaktayız”
SEÇİMLER HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin
Türkiye demokrasisi, Türk milleti için önemli hayati değer
taşıdığına inandıklarını ifade eden Katipoğlu, “Bu seçimin
kaybedilmesi halinde tekrar Türkiye’de seçimin Cumhuriyet
Rejiminin konuşulmayacağına inanıyoruz. Böyle bir endişemiz
var. Buna da mahal vermemek için 100 yıllık Cumhuriyet
tarihinde hayati bir seçim olduğuna inanıyoruz.
Bu anlamda kazanmak adına Yozgat’ta elimizden ne
geliyorsa sahada olacağız. Demokratik kurallar gereği ve hukuk
çerçevesinde Genel başkanımızın dediği gibi milletimizin
helal oyları ile biz iktidar değişikliği muradındayız. Bunun
mücadelesini vereceğiz. Bu konuda kararlı ve azimliyiz. Dile
getirilen hiçbir husus ve üzerimize salınan hiçbir korku bizi
bu inancımızdan geri koyamaz. Siyasi mücadelemizden taviz
vermeden çalışacağız. Takdir Yozgatlı hemşehrilerimizindir”
diye konuştu.
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Kıyacı

İyi Parti Seçim ve Hukuk İşlerinden
Sorumlu İl Başkan Yardımcısı iken istifa
eden Mahmut Açıkgöz, Zafer Partisi
Kurucu İl başkanı olarak atandı.
Zafer Partisi Kurucu il başkanı
olarak atanan Mahmut Açıkgöz, “Zafer
Partisi Yozgat İl Başkanı olarak atamam
gerçekleşti. Beni bu göreve layık
gören Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit
Özdağ’a teşekkür ediyorum” dedi.
ROZETİNİ YÜCEL TAKTI
Parti Rozetini Zafer Partisi Genel
Başkan Yardımcısı Seyit Yücel
tarafından takıldı. Yücel, sosyal medya
platformu olan Twitter üzerinden
katılımı “Kendisine, partimize, Yozgat’a,
ülkemize hayırlı olsun” diye duyurdu.
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SÖZ VERDİK YAPIYORUZ

Umutlu Belediye Başkanı İlhan Koçak,
gençlere yatırım yapıyor.
Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi Umutlu
Kasabası Belediye Başkanı İlhan Koçak, gençlerin
istediği halı saha için çalışmalara başlandığını
söyledi.
Başkan Koçak, “Umutlu Kasabası Olucak
Mahallesi gençlerimizin Halı Saha taleplerini söz

verdiğimiz gibi yerine getiriyoruz.
Mahallemizde bu projenin hayata geçirilmesi
taleplerimizi kırmayıp emeğini esirgemeyen
hemşehrimiz, Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’a
katkılarından dolayı şahsım ve kasabam adına
teşekkür ediyorum. Mahallemize hayırlı uğurlu
olsun” dedi.
HABER MERKEZİ

ÖNYARGILARA

TAKILMAYIN
Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin
konuğu 18 yaşındaki Baştürk Petshop
sahibi Recep Eren Baştürk oldu.
Küçüklükten bu tarafa babasının
yanında çalıştığını ve 4 yıla yakındır da
kendi işyerini kurarak esnaf olduğunu
belirten Eren Baştürk’e mesleğinin
geçmişten günümüze yaşadığı
değişimleri sorduk.
BABA YANINDA BAŞLADIM
Baştürk Petshop sahibi Recep
Eren Baştürk, “Esnaflığa baba yanında
başladım. 9 yıla yakındır babamın
yanında esnaflığı öğrendim. Şuanda
da 3 yıldır kendi işyerimde esnaflık
yapıyorum” dedi.
BENİM İŞİM BELLİYDİ
Hayalinin olmadığını belirten
Baştürk, “Benim aslında hayalimde
bir şey yoktu. Canlılar ile uğraşmayı
seviyorum. Bizim işimiz en başından bu
tarafa belliydi. Babadan oğula işimizi
devam ettiriyoruz”

MÜŞTERİ PORTFÖYÜ DEĞİŞTİ
Baştürk, “Eskiden esnaflığın
daha iyi olduğunu büyüklerimden
duyuyordum. Ama tam bilemiyorum.
Şuanda müşteri değişti. İnternet sanal
ortam çıkınca biraz daha esnaflığımız
azaldı” dedi.
SONUNA KADAR GİTSİNLER
Yeni işyeri kurmak isteyenlere
genç bir esnaf olarak tavsiyelerde
bulunan Baştürk Petshop sahibi Recep
Eren Baştürk, “Sonuna kadar gitsinler.
Önyargılara takılmasınlar. Bize her
zaman ve herkes olmaz, yapamazsınız
diye eylemlerde yaklaştılar. Ama iş
kuracaklar sonuna kadar akıllarında ne
varsa onu yapsınlar”
YOZGAT’IN EN GENÇ
ESNAFLARINDAN BİRİYİM
Baştürk, “Aldığımız verilere göre
Yozgat’ın en genç esnaflarından biri
benim. Bunu yaş gelince babadan
aldım. 18 yaşındayım ve devam
ediyorum.
Esnaflar arasında birlik beraberlik
var ama eskisi gibi değil. Yardımlaşma
oluyor ama eskisi kadar yoğun değil”
dedi.
PETSPOP’TA AKLINIZA
GELECEK HER ŞEY VAR
Baştürk Petshop olarak A’dan
Z’ye her şeyin olduğunu belirten
Baştürk Petshop sahibi Recep Eren
Baştürk, “Aklınıza ne geliyorsa her şey
bulunuyor. Balık malzemeleri, kuş,
kedi, köpek gibi her türlü malzememiz
bulunur” diye konuştu.

YOZGAT’TA TRAFIK

KAZASI: 7 YARALI
Yozgat’ın Yerköy
ilçesinde meydana
gelen trafik kazasında 7
kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye
göre kaza, Yerköy
ilçesinin Tuzdöken
mevkiinde meydana
geldi. Zafer Ö.
idaresindeki 66 SA

298 plakalı Fiat marka
otomobil kontrolden
çıkarak refüje devrildi.
Devrilmenin etkisi ile
sürücü ve araçtaki 6
kişi yaralandı. Yaralılar,
olay yerine gelen 112
Acil Sağlık ekiplerince
Yerköy Devlet
Hastanesi'ne kaldırıldı.

TELEFON VE FİBER ALTYAPISI İLE ENERJİ HATTI İŞLERİ
YAPTIRILACAKTIR
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YOZGAT BOZOK
ÜNİVERSİTESİ
MMF OG Hattının Galeri İçerisine Alınması ve Batı Kampüs Telefon-Fiber Altyapı 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: 2022/986265
1-İdarenin
a) Adı : YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YOZGAT
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Erdogan Akdag Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km. 66200 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
c) Telefon ve faks numarası : 3542421070 - 3542421068
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : MMF OG Hattının Galeri İçerisine Alınması ve Batı Kampüs Telefon-Fiber Altyapı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Tahminen 785m'lik fiber ve telefon kablo işleri ile 930m OG kablo işleri
yapılacaktır
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : YOBÜ Bilal Şahin Batı Kampüsü/Merkez/YOZGAT
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.10.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Yozgat Bozok Üniversitesi Yapı
İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Binası
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 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:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin
% 60 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:
D-2 Grubu İşler Enerji İletim Yeraltı Kablo İşleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elk. Mühendisi veya Elk.Elkt. Mühendisi
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 65 (AltmışBeş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

ILN01699553
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KOMŞUDAN

BiR HABER
İTFAIYE PERSONELINE PASTALI KUTLAMA

ÇALIŞMALAR TAM GAZ
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz,
100. Yıl mahallesinde bulunan Şehit Ferhat
Gökdemir parkında bulunan oyun gruplarının
yenilendiğini, ekipler tarafından bakım ve
onarımların yapıldığını belirtti.
Başkan Ferhat Yılmaz, ilçe merkezinde
bulunan mahallerde çocuk oyun alanları ve
park yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini
söyledi.
100. Yıl mahallesinde bulunan Şehit Ferhat
Gökdemir parkında bulunan çardakları ile
çocuk oyun alanın eksiklerinin giderildiğini
ve eksik olan oyun gruplarının yapıldığını
ifade eden Başkan Yılmaz, şu açıklamalarda
bulundu:
“100. Yıl mahallesinde yer alan Şehit
Ferhat Gökdemir parkında bulunan çocuk
oyun alanını, çardakların bakım ve onarımı
belediyemiz tarafından oluşturulan ekipler
tarafından yapılmıştır. Belediyemiz tarafından
oluşturulan bu ekip, mahallelerimizde
bulunan aktif parklarımızın sorunları yerinde
çözecek. Bunların yanı sıra park ihtiyacı olan
mahallelerimize park çalışması yapacaklardır.
Göreve geldiğimiz günden bugüne yapılan
tüm çalışmalarımız insan odaklı çalışmadır.
Belediye olarak amacımız, çocuklarımızın

günümüzdeki dijital ortamdan uzaklaştırmak,
açık ve temiz havada vakit geçirmelerini
sağlamak istiyoruz.
Çocuklarımızın sosyalleştiği ve birlik
ve beraberliği öğrendikleri sosyal alanlar
oluşturmak bizlerin en temel görevleridir.
Daha yeşil bir Yerköy hedefiyle ilçemizin
genelinde güvenli, eğlenceli oyun alanları
yapmanın yanı sıra mevcut park alanlarının
yenileme ve bakım çalışmaları yapılacağız.”
dedi.

Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi diplomamı
kaybettim. Hükümsüzdür.
Sümeyya (Buçak) Gülbahçe
Nüfus Cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Sara Saad Abdulsahib Al Rubeyye
99583263466

“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

Çorum'un Sungurlu
ilçesinde, Belediye
Başkan Yardımcıları İtfaiye
Müdürlüğünü ziyaret ederek
personelin İtfaiye Haftası’nı
pastayla kutladı.
İtfaiye Müdürlüğünü
ziyaret eden Belediye
Başkan Yardımcıları Bahri
Sezen ve Mükremin
Dağaşan, itfaiye personelinin
haftasını kutlarken, Belediye
Başkanı Abdulkadir Şahiner
ise itfaiyecilere çiçek
gönderdi. Belediye Başkan
Yardımcılarını İtfaiye
Müdürü Eşref Bayav ve
itfaiye personeli karşıladı.
Başkan Yardımcılarının
pasta ve içecek ikram
ettiği itfaiye personeli çok
memnun kaldıklarını ve mutlu
olduklarını dile getirdi.
Ziyarette açıklamalarda
bulunan Sungurlu Belediye
Başkan Yardımcıları Bahri
Sezen ve Mükremin Dağaşan,

"İlçemizde başarılı bir şekilde
çalışmalarını yürüten itfaiye
personelimize teşekkür
ediyorum.
Sizlerin varlığı
Sungurlu’da yaşayan bütün
hemşerilerimize güven
veriyor. Sungurlu’da her
türlü yangına zamanında
yetişmektesiniz.
Yangınlara özveriyle
müdahale eden, cesaretle
olayın üzerine üzerine giden,

yerine göre başkasının canını
kurtarmak için kendi canını
feda edebilecek şuurda
hareket eden sizlerin varlığı,
Sungurlu’da yaşayan bütün
hemşehrilerimizin güven
içinde yaşamalarına vesile
oluyor.
Önümüzdeki süreç içinde
İtfaiye birimimiz hem modern
ekipmanıyla, araçlarıyla bu
kimliği koruyacak ve daha da
ilerleyecek" dedi.

TÜRKÇE ISME TEŞEKKÜR

BELGESI VERDILER
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında
Türk Dil Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Özel
Mahir Sevim Öz Duman Ortaokulu 7. Sınıf öğrencileri
Türkçe Öğretmeni Sevinç Yıldız ile birlikte Sivas’ta
Türkçe isim ile hizmet veren kurumları ziyaret ederek
teşekkür belgesi takdiminde bulundular.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün katılımıyla 1932
yılında düzenlenen, I. Türk Dili Kurultayı’nın açılış
günü olan 26 Eylül’de şehir merkezindeki pek çok
kurumu gezerek Türkçe isim kullananları ziyaret eden
öğrenciler dilin bir toplum için öneminin dil bayramı
olan bu günde bir kez daha farkına vardılar.

KTO’DA SEÇIM
ÖNCESI KRITIK
MECLIS
Kayseri Ticaret Odası’nda (KTO) Eylül
ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıda
konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Gülsoy, seçimde 41 listenin tamamını
alacaklarını söyleyerek, “Seçimlerde
karşımızda kardeşim dahi olsa rakibimdir”
dedi.
KTO Konferans Salonu’nda düzenlenen
toplantıya KTO Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Gülsoy, yönetim kurulu üyeleri ve
oda üyeleri katıldı. Sıkıntıları duyurmak için
bağırmanın tarzları olmadığını söyleyen
Başkan Gülsoy, “Hepinizin bildiği 2018
yılının Nisan ayında yapılan seçim sonrası
Kayserili iş insanlarımızın teveccühü ile
bu özel meclisin üyeleri olduk. Şehrimizin
en büyük meslek örgütlerinden biri olan
Kayseri Ticaret Odasında meclis üyeleri
olarak 53 ayı üyelerimize ve kentimize
hizmetle, başarıyla geride bıraktık
Ekonomik kriz, Pandemi, savaş gibi birçok
zorlukla hep birlikte mücadele ettiğimiz
gibi bu 4,5 yılda Kayseri Ticaret Odasının
da birçok başarılara imza atmasını
sağladık"dedi.

TOKAT FUAR
ALANINA
KAVUŞACAK
Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Ali Çelik, "Tokat Belediyesi ile birlikte
şehrimize yakışır kaliteli ve güzel bir fuar
alanını kazandıracağız" dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) denetiminde düzenlenen fuar,
Türkiye'nin farklı yerlerinden firma ve
ziyaretçiyi Tokat'ta buluşturdu. Fuarın
açılışında konuşma yapan Tokat Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, kentin
ihtiyaç duyulan fuar alanına kavuşacağını
söyledi. Şehirlerin gelişmesinde fuar
alanlarının önemine dikkat çeken Başkan
Çelik "Tokat Belediye Başkanı Eyüp
Eroğlu ile birlikte yürütmüş olduğumuz
bir fuar alanı projesi var. Bu projede son
aşamaya geldik. Yerin tahsisi ile alakalı
zannediyorum bugün-yarın bir karar
verilecek ve hemen akabinde de belediye
ile birlikte şehrimize yakışır, kaliteli ve
güzel bir fuar alanını kazandıracağız"
dedi. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun
konuşmasının ardından fuarın açılışı
yapıldı.
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ORTAK PAYDA YOZGAT

ANTRENMANLAR TAM

GAZ GiDiYOR
Yozgat Belediyesi Bozokspor hafta
sonu oynayacağı Yozgatspor 1959 FK maçı
hazırlıklarını sürdürüyor. Yapılan antrenmanı
Yozgat Belediyesi Bozokspor Başkan Yardımcısı
Mehmet Yemenoğlu ve taraftarlar takip etti.
Yozgat stadyumu dış sahada antrenmanlarını
sürdüren Yozgat Belediyesi Bozokspor Teknik
Direktörü Polat Özkan, hafta sonu oynanacak
olan Yozgatspor 1959 FK maçı öncesinde
hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.
BAŞKANIMIZA DESTEKLERİNDEN
DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ
Özkan, “Antrenmanlarımıza diğer takımlara
göre biraz geç başladık. Toparlanma sürecimiz
uzun sürdü. Ama birinci ve ikinci etap hazırlık
kampımız çok iyi geçti. Bu zamana kadar
bize maddi ve manevi desteğini esirgemeyen
Başkanımız Celal Köse’ye teşekkür ediyorum.
Gerçekten ağırlığını her zaman üzerimizde
hissettik” dedi.
LİGE HAZIR ŞEKİLDE ÇIKACAĞIZ
Gelinen noktada lige hazır bir şekilde
çıkacaklarını belirten Özkan, “Takımımızın
son performansından oldukça memnunum.
Yozgat’ımız için hayırlı bir sezon olur inşallah.
Oldukça tecrübeli ve deneyimli bir takımımız
var.
Aynı zamanda benim futbol anlayışım
90 dakika içeride mücadele eden ve basan

sürekli kazanmayı arzu eden bir takım
oluşturduğumuza inanıyorum”
KİMSENİN AKLINDA SORU İŞARETİ
OLMASIN
Özkan, “İçeride taraftarımız benim her
hocalık dönemimde seyrettiği gibi 90 dakika
boyunca coşkulu ve heyecan dolu bu şehre
yakışır bir takımımız olacak. Kimsenin aklında
soru işareti olmasın.
Hazırlık dönemi ve hazırlık maç sonuçları
takımları ilgilendirmeyen bir sonuç.
Hazırlık döneminde takımımız eksiklerini
görerek doğru çalışmalar yaptık. İnşallah
isteğimiz tempoyu da yakaladık. Hafta sonu
inşallah Yozgat için hayırlı bir sonuç olacağına
inanıyorum. İnşallah memleketimiz için iyi olur”
diye konuştu.

Yozgatspor 1959 FK Pazar günü
yapacağı Yozgat Belediyesi Bozokspor
maçı hazırlıklarını Yozgat Şehir Statyumu dış
sahada sürdürüyor.
Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım
Arslan, Pazar günü liglerin başlayacağını
ve ilk maç olarak Yozgat Bozokspor ile
yapacaklarını söyledi.
FUTBOL 3 İHTİMALLİ BİR OYUNDUR
Başkan Arslan, “Futbol her zaman için üç
ihtimalli bir oyundur. İlk maçta galip gelmek
her şeyin başarıldığına manasına gelmez.
İlk maçta mağlup olmakta her şeyin bittiği
manasına gelmez. Neticede önümüzde 26
haftalık bir maraton olacak” dedi.
Yozgatspor olarak sahaya kazanmak
için çıkacaklarını belirten Arslan,
“Kazanacak gücümüzde var. Güzel ve
uyumlu bir takım oluşturduk. İnşallah
Yozgat’a özlediği şampiyonluğu yaşatmak
istiyoruz. Ama tabi ki lig uzun bir maraton.
Bugünden çok fazla bir şey söylemek
olmaz. Her türlü netice olabilir. Pazar günkü
maçı da inşallah tatsızlık olmadan oynamak
ve kazanmak istiyoruz” dedi.
Yozgatspor Teknik direktörü Alper Yeşil,
Bu haftaki maçın Yozgat ve Yozgat Şehri için
önemli bir maç olduğunu söyledi.
Yeşil, “Bu hafta iki Yozgat takımı oynayacak.
İnşallah kazanan Yozgatspor olur.

Centilmenlik içerisinde bir müsabaka
olmasını diliyorum. Çünkü iki taraf da
Yozgat’ın takımı. Sahaya çıkıp elimizden
gelenin en iyisini yapıp maçı kazanmak için
çalışacağız. Sonuçta kazanan Yozgat’ımızın
takımı olacak” dedi.
TAKIMIMIZ HAZIR
Takımın hazır olduğunu belirten
Yozgatspor Teknik direktörü Alper Yeşil,
“Takım iyi hazırlandığımızı düşünüyorum.
İnşallah bunu da Pazar günü sahada
göstereceğiz. Yozgatspor taraftarının her
zaman desteğine ihtiyacımız var. Bizi her
zaman içeride ve dışarıda destekliyorlar.
Ne kadar büyük bir taraftar olduğunu da
biliyoruz. İnşallah Pazar günü de 90 dakika
boyunca desteklerler. Taraftarımızın
desteklerine ihtiyacımız var” diye konuştu.

HEDEF ŞAMPiYONLUK
Yozgat’ta 1 Amatör ligi takımlarından
Bişekspor hazırlıklarına devam ediyor.
Yozgat Bişekspor Başkanı Seyit
Meral, hedeflerinin şampiyonluk
olduğunu söyledi.
Meral, “Mustafa Beyin dediği gibi
tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.
Kazasız belasız bir lig olsun istiyorum.
Hedefimiz Allah nasip ederse gurubu
birinci bitirmek olacak. Sonra Play-Of’a
kalıp sonra şampiyonluğa yürümektir.
Allah inşallah o günleri bizlere gösterir”
Bişekspor Yöneticisi Mustafa Sargın,
Yozgat’ta 1 Amatör ligi takımlarına
başarılar dileyerek, “Birinci amatör
maçlarına katılan tüm kulüplere
başarılar diliyorum. Hakkımızda hayırlısı
olmasını diliyorum. Kazasız ve belasız
bir sezon dilerim. Herkes iddialı ve
kendisine göre transfer çalışmalarını
yaptı. Bizde kendi bütçemize göre
transfer çalışmalarımızı yaptık. İnşallah

kendi gurubumuzda lider çıkmayı
düşünüyoruz. Bu konuda da yönetim,
teknik heyet olarak futbolcularımıza
sonuna kadar güveniyorum” dedi.
Bişekspor’a katkılarından dolayı
Samet Yılmaz’a teşekkür eden Mustafa
Sargın, “Kendisi takımımıza sponsor
oldu. Eğer süreci tamamlayabilirsek
Yozgat TurYap Bişekspor adı altında bu
sene lige katılacağız. İnşallah bu sene
bizim için hayırlı olur. Bizim hedefimiz
şampiyonluk” diye konuştu.

