04 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

Sayı :3039

FİYATI: 1.00 TL

www.yozgatcamlik.com

Akdağmadeni Kültür Turizm ve Salep Festivali 3- 7 Ağustos tarihleri arasında

AKDAĞ’DA DOLU

DOLU FESTiVAL BAŞKAN KÖSE'DEN
2'DE

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi’nde bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan
Akdağmadeni Kültür Turizm ve Salep Festivali muhteşem bir açılış
ile start verdi. Festival kapsamında açılan Yöresel ürünler çarşısında
yöresel ürünlerin hem tanıtımı hem de satışı gerçekleştirilecek.

ANKARA ÇIKARMASI

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ı ziyaret etti.

KAPSAMLI BİR FESTİVAL
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın,
festivalin dolu dolu geçeceğini belirterek,
"Pandemi nedeni ile gerçekleştiremediğimiz
festivalimizi bu yıl gerçekleştirmenin
mutluluğunu yaşıyoruz. 3- 7 Ağustos tarihleri
arasında gerçekleştirilecek festivalde Osman
Öztunç, Uğur Işılak, Mümin Sarıkaya, Eşref
Ziya, Tuğba Çimencan, Ender Tekin, Nilgün
Kızılcı, Sıtkı Akın , Özkan Yüksel, Abdullah
Yıldırım, Siyami Taştan sahne alacak. Çocuklar
için de çeşitli etkinliklerin düzenlendiği festival
kapsamında belediye meydanına çocuk oyun
parkı grupları da kuruldu.
Çocuk oyun parkları festival boyunca
ücretsiz bir şekilde miniklerin hizmetine
sunuldu" ifadelerine yer verdi.

3'DE

YOZGAT’TA İPEKBÖCEĞİ
YETİŞTİRİCİLİĞİ ARTIYOR

Yozgat'ta uygulanan
İpekböcekçiliği
Yetiştiriciliğinde hasadı
yapıldı.
İpekböceği
hasadına katılan Yozgat
İl Tarım ve Orman
Müdürü Tanju Özkaya,
“2021'de Bakanlığımız,
Hayvancılık Genel
Müdürlüğümüz tarafından
İpekböcekçiliğini

Geliştirme projesi
kapsamında Çekerek
arahacılı Köyünden 4
çiftçimiz ile Toplam 480 bin
TL ‘lik proje uygulanmış
olup Her Yetiştirici çiftçimiz
için 110 m2 lik kapalı
ipekböceği besleme evi
300 adet dut fidanı dikimi
yapılmıştır" şeklinde
konuştu.
>>>4. SAYFADA

KAZI ÇALIŞMALARI
YAKINDA BAŞLAYACAK
Yozgat Bozok Üniversitesi
Arkeoloji Bölüm Başkan
Yardımcısı Savaş Altun, Avusturya
Alpen-Adria Üniversitesi Arkeoloji
Profesörü Christian Wallner ve
İl Kültür Müdürü Hüseyin Çiftci
Yozgat Valisi Ziya Polat’ı ziyaret
etti.
Ziyarette, Büyüknefes Köyü
Tavium Antik Kent’inde
başlatılacak olan kazı çalışmaları
hakkında görüş alış verişinde
bulunuldu.

10 AĞUSTOS’TA

SONA ERiYOR

ŞAMPIYONLUK
2'DE

YERKÖY'DE SPORA ILGI ARTIYOR

Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat
ŞEFAATLI KONSERE Karaca,
6 Ağustos Cumartesi günü

HAZIRLANIYOR

İsmail YK ve Osman Öztunç’un ilçede
konser vereceğini söyledi.4'TE

HEDEFLERI

Yerköy Belediye
Başkanı Ferhat Yılmaz,
minik futbolcuları
ziyaret ederek, Antrenör
Mehmet Şaşmaz’dan
çalışmalar hakkında
çeşitli bilgiler aldı.
Sporcularla uzun
süre sohbet eden
Başkan Ferhat Yılmaz,
minik sporcuların
antrenmanlarını da izledi.
>> 7'DE

Yozgat’ın gururu milli güreşçimiz Rıza
Kayaalp, Konya’da düzenlenecek olan İslam
Oyunları’nda ve Sırbistan’da düzenlenecek
olan Ljubomir İvanoviç Uluslararası
Turnuvası’nda ülkemizi temsil etmek için
hazırlıklarını sürdürüyor.

8'DE

GÜNCEL
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Köylüyü Üreteciyi Korumalı Desteklemeli ve Onlara Uygun Pazar Yerleri Açmalıyız
Tüketici bir toplum
olmaktan çok üretici bir
toplum olmak durumundayız.
Üretmek yetiştirmek
için de her türlü imkana
sahip olan bir ülkemiz
var elhamdüllah.
Onun için diyoruz ki:
köylüye ve üreticiye destek olmak, sahip çıkmak
şart.
Çünkü bu kadar
tüketiciyi doyurmak ve
ekonomimizi rahatlatmak için de üretmek
durumundayız.
Bunun için her türlü imkana
sahibiz.
Dört mevsimde hasat yapıp
ürün çıkaracak bir cennet ülkeye
sahibiz.
Konuyu Yozgat olarak değerlendirdiğimizde de ilimizin
imkanları da fazla şükür.
Sulu tarımı da destekleyip
üreticimize sahip çıktığımızda aç
kalmayız.
Üretici köylüye, üretici çiftçiye

AHMET
SARGIN

ve girişimciye destek çıkarsak ürünü
hem ucuz, hem de
kaliteli ürün almaya
başlamış olacağız.
Devletin desteği
de var şükür; geriye ne kalıyor yerel
yöneticilerimizin de
bunu kolaylaştırması ve pazar ağını
geliştirmesi...
Şehrimizde
gördüğüm kadarıyla üretici köylü
ikinci plana itilmiş

konumda.
Pazarın en sonunda güneşin
yağmurun arnacında ürününü
pazarlamak için adeta sefaletle
mücadele ediyor.
Onları pazarın dışına itiyoruz.
Ne hikmetse düzenli bir pazar
ortamı sağlayamıyoruz köylü
üretici için...
Malumunuz Yozgat merkezde
uzun bir süre eski Un Pazarında yer ayırdık onlara, sonra bir
süre sebze halinin içinde perim

perişan ürünlerini satmak için
mücadele ettiler.
Şimdilerde ise Çarşamba
pazarında o kapalı alanda ürünlerini satmaya çalışıyorlar.
Bir kısmı da Salı Pazarının
durduğu mekanın sonunda açıkta ve korumasız halde ürünlerini pazarlamak için mücadele
ediyorlar...
Bir sürü sıkıntı ve eziyet içerisinde...
Şehrin konumu ve çarpık
yapılaşması gereği köylüye ve
köy ürünlerine ayrı bir pazar yeri
ayıramıyoruz nedense?
Oysa onlar bizim baş tacımız
olan üreticilerimiz.
Şehrin merkezinde güzel ve
kapalı bir köylü pazarı kurulmasını sağlamış olsak köylü
de gönül rahatlığı ile gelecek
buralarda yetiştirdiği ürünlerini
pazarlayacaktır.
Buna ciddi şekilde ihtiyacımız
var.
Isparta, Burdur bölgesinde
görev yaptım, onların üretici
köylüler için ayırdıkları pazar

yerlerine gidip alış veriş yapardık.
Çoğunluğu kadın olan bu
üretici kardeşlerimizden sebze,
meyve vs almak bize oldukça
bize zevk verirdi.
Çok kalabalık ve rahat ortamda alış veriş etmek bizleri mutlu
ederdi.
Zaman zaman da bazı bölgelere( Genel de Eğridir Yaylalarına) Yörük pazarları durardı ki:
sormayın insanlar buralardan
alış veriş etmekten büyük zevk
alırdı!..
Köylü pazarı dediğin böyle
olur. Alan memnun satan memnun, alan kar ediyor satan kar
ediyor; kim sevmez böyle alış
verişi...?
Ee ? Yozgat’ta, ilçelerinde
nasıl durum?
Bunun tam tersi köylü üretici
için yer yok, açık alan kar yağmur güneş altında pazarın dışında köylü ürününü satabilmek
için adeta mücadeleye ediyor.
Siz de aracıya tefeciye ve
karaborsacıya mahkum kalıyor-

sunuz?
Sanki yer yok koca şehirde;
köylü üretici ikinci sınıf insan
ürününü ister satsın ister döksün.
Böyle bir anlayış bizi pahalılığa ve zoraki alış verişe yönlendiriyor maalesef !..
Üç beş tanzim zincirinin
elinde oyuncak oluyoruz; hem
pahalı alıyoruz hem de hormonlu
gıdaları almaya mecbur kalıyoruz.
Bence şehrimizde ve ilçelerimiz de geniş ve kapalı rahat
alış veriş yapabileceğimiz köylü
pazar yerleri açılmalı.
Köylüye üreticiye sahip çıkılmalı.
Özel köy ürünleri yetiştiren
dostlarımız desteklenmeli ve
teşvik edilmeli.
Tabii süreli kalite kontrol ve
denetimleri de yapılarak.
Kalitesiz, bozuk sağlığa zararlı
yiyecek ve içecekler de pazar
yerlerine sokulmamalı.
Hem üretici korunmalı hem
de tüketici...
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Yozgat KOSGEB İl Müdürü
Mustafa Işık, Mikro ve Küçük
Ölçekli İşletmelere yönelik
dördüncü dönem destek
programlarının başvurularının
10 Ağustos tarihinde sona
ereceğini söyledi.
Işık, “KOSGEB İdaresi
Başkanlığı tarafından, Covid –
19 Salgınından etkilenen Mikro
ve Küçük Ölçekli İşletmelere
yönelik olarak uygulanmakta
olan MKİ Hızlı Destek Programı
kapsamında, 01.07.2022 tarihi
itibariyle işletme başvurularına
açılan programın Dördüncü
Dönemi Başvurularının, en
geç 10 Ağustos 2022 tarihi,
saat:23:59’a kadar KBS Sistemi
üzerinden Online olarak
yapılması gerekmektedir” dedi.
125 BİN TL FAİZSİZ
VE TEMİNATSIZ KREDİ
VERİLECEK
Program kapsamın
da son 12 aylık ortalama
mevcut istihdamını korumak
ve yeni personeli 12 ay
boyunca istihdam etmek
taahhüdü karşılığında, her bir
personel için Mikro ve Küçük
İşletmelere 125 Bin TL faizsiz
ve teminatsız geri ödemeli
destek verileceğini belirten
Işık, “Mikro ölçekli işletmeler
2, Küçük ölçekli işletmeler de
5 kişiye kadar bu destekten
yararlanabilecektir. Bu program
kapsamında MKİ’lere; 1981 ve
sonrası doğumlu, son 3 yılda
180 günden fazla çalışmamış
Üniversite veya Mesleki ya da
Teknik Lise mezunu en az bir
yeni personelin “12 ay boyunca
istihdam edilmesi taahhüdü”,
Başvuru dönemi ilanından
önceki 12 aylık ortalama
istihdamın korunması” şartı ile;

yeni istihdam edilecek personel
başına 125 Bin TL geri ödemeli
destek verilecektir. İşletme
sahibi kadın ise veya işe alınan
personel kadın ise, destek
personel başına 10 Bin TL
artırımlı olarak uygulanacaktır.
Başvuru dönemi ilan tarihinden
önceki ayda işletmede
çalışmıyor olan personel “yeni”
kabul edilecektir. Destek
ödemeleri, 6 ay + 6 ay şeklinde
destek ödemesine esas iki
taksit döneminin başında peşin
olarak yapılacaktır. Ödeme
öncesinde ve sonrasında,
resmi kayıtlardan (GİB, SGK)
işletmenin aktif olduğu, geçmiş
dönem ortalama istihdamının
muhafaza ediliyor olduğu
ve yeni personelin istihdam
edildiği kontrol edilecektir. 6
aylık ilk taksit dönemine ilişkin
yükümlülük yerine getirilmişse,
ikinci 6 aylık dönem destek
ödemesi yapılacaktır.
Geri ödemeli destek için
işletmelerden teminat
alınmayacaktır. Programa
başvuru yapacak Mikro ve
Küçük Ölçekli İşletmelerin
KOSGEB Veri Tabanına
kayıtlı olmaları ve KOBİ Bilgi
Beyannamelerini doldurmaları /
güncellemeleri gerekmektedir.
Uygunluk kriterlerine sahip
olan MKİ İşletmeleri, Hızlı
Destek Programına, en geç 10
Ağustos 2022 tarihi, saat:23:59’a
kadar KBS Sistemi üzerinden
Online olarak başvuru
yapabileceklerdir. Mikro ve
Küçük Ölçekli İşletmelere Hızlı
Destek Programı hakkında
ayrıntılı bilgiler KOSGEB Yozgat
Müdürlüğünden alınabilecektir”
diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ

KÖSE'DEN ANKARA ÇIKARMASI

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve MHP
Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ı ziyaret etti.
İlk olarak Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’ı ziyaret
eden Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ziyarette Yozgat'a
ve Yozgatlıya hizmet için yürütülen çalışma ve projelerin
masaya yatırıldığını söyledi.
Köse, "Hemşehrimiz, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın
Fuat Oktay beyefendiyi Milletin Evinde ziyaret ettik. Yozgatlı
hemşehrilerine selamlarını iletmemizi istedi. Kıymetli
büyüğümüze hüsn-ü kabulleri için teşekkür ediyorum" dedi.
BOZDAĞ’I ZİYARET ETTİ
Daha sonra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı makamında

ziyaret eden Köse, ziyarette konunun her zaman Yozgat
olduğunu söyledi.
Köse, "Hemşehrimiz, Adalet Bakanımız Sayın Bekir
Bozdağ beyefendiyi makamlarında ziyaret ettik. Konusu her
zaman olduğu gibi Yozgat olan sohbetimiz sonrası Yozgatlı
hemşehrilerine selamlarını iletmemizi istediler.
Kıymetli büyüğümüze nazik kabulleri için teşekkür
ediyorum" dedi.
SON DURAĞI MHP OLDU
Ankara ziyaretleri kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkan Yardımcısı, Sadir Durmaz'ı da makamında
ziyaret eden Başkan Köse, "Nazik kabulleri için teşekkür
ediyorum" diye konuştu.

YAŞAYAN MESCiT

PROJESi YÜKSELiYOR

Sarıkaya İlçe Müftüsü Emrah Karademir,
Sarıkaya ilçesinde yapımına devam eden
Yaşayan Mescit Projesi inşaatında yapılan
çalışmaları yerinde inceledi.
İlçe müftüsü Kandemir, Yapılan projenin
çok fonksiyonlu olması nedeniyle yüksek
maliyetli olduğunu söyledi.
Kandemir, “İlçemizin dini ve Hayri
hayatına önemli derecede katkı sağlayacak
olan proje planlandığı gibi ilerliyor. Bu
süreçte görevlilerimiz başta olmak üzere
ilçe halkımız, hayırsever vatandaşlarımız
ayni ve nakdi yardımlarda bulunuyorlar.
Mescidimizin yapılmasına destek veren
herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

YIL: 10
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SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK
SAYFA SEKRETERİ

Kadir
GÖRGÜLÜ

SORUMLU YAZI
İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

MUHABİRLER

Murat
KARATEKİN
(İnternet Editörü)

Eda DEMİREL

Çelebi YIKILMAZ
YAYIN TÜRÜ: Yerel Süreli Yayın
Yozgat Çamlık
Gazetesi
Basın Konseyi
üyesidir.

Gazetemiz basın
meslek ilkelerine
uymaya söz vermiştir.

YÖNETİM MERKEZİ
A. Nohutlu Mah. Yzb. Bahattin Çokdeğerli
Cad. Zafer İş Merkezi Kat:5 No: 9 YOZGAT
TEL: 0354 217 02 66 - 0505 610 5829
www.yozgatcamlik.com
camlikgazetesi@gmail.com

BASIM YERİ

Fevzi Çakmak 2 Sokak,
No: 32/11 Kızılay /Ankara
www.camlikankara.com
camlikankara@gmail.com

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

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

* Hizmet yeterlilik belgeli “TSE Garantili” otomobil tamir-bakımı
* 30 Yıllık Tecrübe ile uzman teknik ekip
* Dynobil Oto Expertiz Hizmetleri
* Güler yüz-Güven-Memnuniyet
* Her marka ikinci el araba alınır satılır * İkinci elde garanti
*KAPORTA BOYA VE MEKANİK İŞLEMLER RANDEVUSUZ VE HIZLI SERVİS HİZMETİ

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

Alış:
Alış:
Alış:1473.44
1117.55
1.680
Satış:
Satış:1545.00
1193.00
1.694

DOLAR

Alış: 16.09
17.94
12.23
Satış: 17.96
16.38
12.36

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

31/14
7/2
30/13
6/1
29/13
3/-2
28/12
2/-4

KAYTAN
ECZANESİ
DAMLA
ECZANESİ
YAŞAM
LEYLA
ELİF ECZANESI
ECZANESI
ECZANESI
Erdoğan
Akdağ,
şehir
Kentpark girişi
Mektebim
Kentpark
Aşağınohutlu
yolu Yimpaş
Mah.
Hüzni
Avm
hastanesi,
karşısı,
Koleji karşısı No:1/3-4
Sokak
Karşısı
No:45/A
No:2
Viyana Cd.

5020354
66 99
TELEFON:
212 05 02

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 18.34
13.82
18.17
Satış: 13.99
18.36
18.57

Çeyrek Altın

SALI

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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31/14
14/3

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03:51
06:11 05:32
07:40 12:52
12:37 16:45
15:02 20:02
17:23 21:36
18:47

KAZILAR BAŞLAYACAK

TARIH GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

Yozgat Bozok Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Savaş Altun, Avusturya Alpen-Adria Üniversitesi
Arkeoloji Profesörü Christian Wallner ve İl Kültür Müdürü
Hüseyin Çiftci Yozgat Valisi Ziya Polat’ı ziyaret etti.
Ziyarette, Yozgat Bozok Üniversite’si başkanlığında Büyüknefes Köyü Tavium Antik Kent’inde başlatılacak olan kazı
çalışmaları hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.
ZİYARET ETMİŞTİ
Vali Polat, geçtiğimiz haftalarda Sorgun ilçesine bağlı
Şahmuratlı köyü yakınlarında bulunan ve 'Kerkenes Harabeleri' olarak da bilinen Pteria Antik Kenti'nde yapılan kazıları
ziyaret etti.
Vali Polat, 1993 yılından itibaren yapılan yüzey araştırma-

ları sonucunda, 7 kilometrelik sur duvarları kalıntıları içinde
yaklaşık 4 bin 500 bina yerinin tespit edildiğini söylemişti.
BEKLENTİMİZ BÜYÜK
Yozgat'ın sadece doğa güzelliğiyle değil, tarihi güzellikleriyle de ön planda olduğunu kaydeden Polat, "Önümüzdeki
günlerde başka bir bölgemizde bulunan Tavium Antik Kenti'nde de kazı çalışmalarına başlayacağız. Biz yer altındakilerini yer üstüne çıkarıp insanımıza ve insanlığa göstermek için
elimizden gelen desteği vereceğiz. İnşallah ilerleyen yıllarda
buralarda turistleri ağırladığımız, onların ekonomik girdi
sağladığı, vatandaşlarımızın turizmle birleştiği dönemi hep
beraber görürüz"ifadelerini kullanmıştı. Eda DEMİREL

AKDAĞ’DA DOLU

DOLU FESTiVAL

Şenlikler yarın başlıyor

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi’nde bu yıl ikinci kez
düzenlenecek olan Akdağmadeni Kültür Turizm ve Salep
Festivali muhteşem bir açılış ile start verdi.
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın,
festivalin dolu dolu geçeceğini belirterek, "Pandemi
nedeni ile gerçekleştiremediğimiz festivalimizi bu yıl
gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 3- 7 Ağustos
tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde Osman
Öztunç, Uğur Işılak, Mümin Sarıkaya, Eşref Ziya, Tuğba
Çimencan, Ender Tekin, Nilgün Kızılcı, Sıtkı Akın , Özkan
Yüksel, Abdullah Yıldırım, Siyami Taştan sahne alacak.
Çocuklar için de çeşitli etkinliklerin düzenlendiği festival
kapsamında belediye meydanına çocuk oyun parkı
grupları da kuruldu.

Çocuk oyun parkları festival boyunca ücretsiz bir
şekilde miniklerin hizmetine sunuldu" ifadelerine yer
verdi.
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın,
Akdağmadeni belediye teşkilatımız bilindiği gibi
Türkiye’nin ikinci teşkilatı olduğunu söyledi.
Başkan Yalçın, “1862 yılında kurulmuş ve bu sene
bizim temamız kimse yokken biz vardık. Akdağmadeni
160 yaşında diye başlayarak Akdağmadeni Kültür
ve Salep Festivalinin açılışını yapıyoruz. Sadece bir
konser organizasyonu değil dolu dolu geçen günleriyle
sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri ile dolu dolu
geçecek. Havanın sıcak olmasına rağmen herkes burada.
Çocuklarımız güzel şekilde eğleniyor” dedi.

STANTLARIMIZ KURULDU
Akdağmadeni Kültür ve Salep Festivali kapsamında stantların kurulduğunu belirten Yalçın, “akşam saatleri ile
birlikte daha yoğun ve kalabalık oluyor. Sportif faaliyetler ve kültürümüze uygun olarak Geleneksel Türk Okçuluğu,
binicilik kulübü, bisiklet yarışmaları yapacağız. Akşamları birbirinden kıymetli sanatçılarımızla konser etkinlikleri
yapıyoruz. Çocuk ve kadın gurubuna yönelik faaliyetlerimiz olacak. Akdağmadeni halkımıza güzel bir eğlenceli
hafta diliyorum. Sadece konser etkinliği değil günü ile, gecesi, çocuğu, yaşlısı, genci ile dolu dolu bir hafta festival
programı yapıyoruz. 160’ıncıyaşını kutladığımız Akdağmadeni Belediyesi bundan önce olduğu gibi bundan sonra
da inşallah vatanına, milletine hizmet etmeye gurur ve onur bilen ve ona layık olan idarecileri ile hemşehrileri ve
vatandaşları ile daha nice yaşlara ulaşacaktır” diye konuştu.

Yozgat Belediyesi tarafından
bu yıl 21’incisi düzenlenen Sürmeli
Şenlikleri yarın başlıyor. Pandemi
dolayısı ile 2 yıldır ara verilen
Sürmeli Şenlikleri’nde çocuklar için
Sünnet Şöleni, Uçurtma Şenliği,
İkramlar, Ulusal ve Uluslararası
Halk dansları toplulukları ve ünlü
sanatçıların katılacağı konserler
düzenlenecek. Şenlik kapsamında
Türkiye-Kıbrıs, Azerbaycan,
Gürcistan, Hindistan Ulusal
ve Uluslararası Halk Dansları
Topluluklarını 5-6-7 Ağustos
tarihleri arasında gösteri sunacak.
Sürmeli Festivali, Grup Patika ile
konserleri ile 5 Ağustos Cuma
Günü başlıyor.
Türküleri ile gönüllere taht
kuran İsmail Altunsaray 5 Ağustos
Cuma günü Saat: 21.30’da
Cumhuriyet Meydanı’nda sevenleri
ile buluşacak. Elif Buse Doğan,
6 Ağustos Cuma günü Saat:

20.00’da Cumhuriyet Meydanı'nda
sevenleri ile bir araya gelecek. Pop
müziğin parlayan yıldızı Bengü,
Sürmeli Festivali'nde Cumhuriyet
Meydanı’nda 6 Ağustos Cumartesi
günü Saat: 21.30'da birbirinden
hareketli şarkıları ile Yozgatlılarla
buluşacak. 7 Ağustos Pazar günü
Yozgat’ın yetiştirdiği güçlü ses,
“Ben Yoruldum Hayat” diyerek
herkesin gönlüne taht kurmuş
sanatçımız Mümin Sarıkaya
Cumhuriyet Meydanı’nda
hemşehrileri ile bir araya gelecek.
Elmas İler 7 Ağustos Pazar
günü Saat:19.00’da Cumhuriyet
Meydanı’nda Yozgatlılarla
buluşacak. Sürmeli Festivalin
son günü olan 7 Ağustos Pazar
saat 21:30’da ünlü sanatçı Ferhat
Göçer sevilen şarkılarıyla Yozgat
Cumhuriyet Meydanı sahnesinde
olacak.
Eda DEMİREL

Soru Önergesi verdi

Milletvekili Keven,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay’a verdiği soru önergesiyle
iddiaların adli makamlara iletilip
iletilmediğini sordu.
Soru önergesinde “İlgili
soruları hazırlayan komisyon
üyeleri ve iddialara konu edilen
yayınevi ile ilgili herhangi bir suç
duyurusunda bulunuldu mu?”
diye soran Keven, 3 Ağustos
2022 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanan Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi ile ÖSYM Başkanı
Halis Aygün’ün görevden
alınarak durumun ciddiyetinin
kabul edildiğini ancak sağlıklı
işleyen bir hukuk düzeninde
böyle bir soruşturmanın
adli makamlarca yapılması
gerektiğini söyledi.
Milletvekili Keven
açıklamasında, “2010 yılında
yapılan KPSS hakkında soruların

çalındığı yönünde iddiaların
ciddiye alınmayarak önce
sümenaltı edilmesi daha sonra
ise FETÖ ile çatışma başlayınca
iddiaların araştırılmaya
başlanması hafızalarda tazeliğini
korumaktadır. Aynı vahim
durumun yaşandığı bugün
ivedilikle ÖSYM Başkanı başta
olmak üzere sınav sorularını
hazırlayan komisyon üyeleri
ve ilgili yayınevi hakkında
Cumhuriyet Savcılığına suç
duyurusunda bulunulmalıdır. 20
yılda devletin bütün kurumlarına
güveni yok eden Saray
hükümeti, ÖSYM Başkanı’nı
görevden alarak bu durumdan
kurtulacağını sanıyorsa
yanılıyor. Bu ülkede hukuk
düzeni yeniden tesis edilince
gerçekler tüm şeffaflığıyla ortaya
çıkacak. Görevden alınarak
kurtulamayacaksınız” dedi.
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YOZGAT’TA İPEKBÖCEĞİ
YETİŞTİRİCİLİĞİ ARTIYOR
SARIKAYA’DA

HASAT ZAMANI

Yozgat ta uygulanan İpekböcekçiliği Yetiştiriciliğinde
hasadı yapıldı.
İpekböceği hasadına katılan Yozgat İl Tarım ve Orman
Müdürü Tanju Özkaya, “2021 Yılında Bakanlığımız,
Hayvancılık Genel Müdürlüğümüz tarafından
İpekböcekçiliğini Geliştirme projesi kapsamında ilimiz
Çekerek ilçesi Karahacılı Köyünden 4 çiftçimiz ile Toplam
480 bin TL ‘lik proje uygulanmış olup Her Yetiştirici çiftçimiz
için 110 m2 lik kapalı ipekböceği besleme evi 300 adet dut
fidanı dikimi yapılmıştır. Toplamda 440m2 kapalı alan ve
1200 dut fidanı dikimi yapılmıştır” dedi.
ÇİFTÇİLERE EĞİTİM VERİLDİ
Özkaya, “Çiftçilerimizin Eğitimi faaliyetleri il ve ilçe
Müdürlüğümüz Proje Ekibi ile Birlikte Bakanlığımız ve
Kozabirlik tarafından ortaklaşa olarak birincisi Bursa’da
İkincisi yani uygulama ve yerinde eğitimi Eskişehir’de
Haziran ayında yapıldı. Eğitim sonunda her çiftçiye 2 kutu
yani 40 bin adet İpekböceği verilerek deneme ve uygulama
yapma imkanı verildi. Bugünde verilen bu ipekböceği
kozalarının toplanmasına başlandı” dedi.
4 YETİŞTİRİCİMİZ KATILDI
İpek böceği yumurtaları ve elde edilen Kozaların
Kozabirlik tarafından alındığını belirten Özkaya, “28- 30
sürede koza elde edilmektedir. Dut fidanı yetişen her
yerde ipek böceği yetiştiriciliği yapılabilir. Gerek Küçük

aile işletmelerinde gerekse büyük çaplı olarak yapılması
mümkündür. 2022 Yılı İçerisinde 4 yetiştiricimiz için yüzde
75 hibeli Alet ekipman Projesi hazırlanarak Bakanlığımıza
sunulmuştur. Toplam Proje miktarı 137.500 TL Bu hafta içinde
yada en geç önümüzdeki hafta başında sonuçlandırılacaktır.
İlimiz için örnek bir uygulama olup pazarlama problemi
olmayan bu üretim dalının Diğer ilçe ve Köylerimizde
de İpekböceği Yetiştiriciliği için Talep ve Müracaatlarla
yetiştirici sayımız artırıp Çiftçilerimize alternatif gelir
sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.
HABER MERKEZİ

DENETIMLER SIKLAŞTI

ŞEFAATLI KONSERE

HAZIRLANIYOR
Şefaatli Belediyesi
tarafından Halk konseri
düzenlenecek.
Şefaatli Belediye
Başkanı Müjdat Karaca,
6 Ağustos Cumartesi
günü İsmail YK ve Osman
Öztunç’un ilçede konser
vereceğini söyledi.
Başkan Karaca, “6
Ağustos 2022 tarihinde
birlik ve beraberliğimizi

güçlendireceğimiz
konser ve etkinliklerimize
tüm vatandaşlarımızı
bekliyoruz. Programımız
16.00’da Animasyonlar,
Çocuk Gösterileri ve
Ödüllü Yarışmaları, 18.30
Osman Öztunç ve 20.30’da
ise İsmail YK konser
verecek. Şefaatli Halk
konserine tüm halkımızı
davet ediyorum” dedi.

Yozgat'ta başlayan
hububat hasadıyla birlikte
üreticiler, traktör ve
biçerdöver gibi tarımsal
araçlarını yoğun bir şekilde
kullanmaya başladı. Bu
doğrultuda muhtemel
kazaların önüne geçilmesi,
can ve mal kayıplarının
önlenmesi için Yozgat İl
Jandarma Komutanlığı,
Trafik Şube Müdürlüğüne
bağlı Trafik Timleri,
kara ve köy yollarında
denetimlerini artırdı.
Denetimlerde trafik timleri,
biçerdöver ve traktörlerde
görünmeyi sağlayan üçgen
reflektör, flaşörlü lamba
ile traktörlerde zorunlu

olan devrilme esnasında
sürücünün traktörün altında
kalarak zarar görmesini
engelleyen koruma
çerçevesinin bulunup
bulunmadığını kontrol etti.
Denetimlerde reflektör
olmayan araçlara ücretsiz
reflektör takan jandarma
ekipleri, traktör ve
biçerdöver sürücülerinin
gece saatlerinde hiçbir
şekilde karayoluna
çıkmaması uyarısında
bulundu. Jandarma trafik
timleri, biçerdöverlerin
gündüz yola çıkması
halinde ise önlerinde
bulunan aparatı sökmeleri
gerektiğini belirtti.

Sarıkaya Kaymakamı Samet
Serin, İlçe Tarım ve Orman
Müdürü Süleyman Doğan,
Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı
Şevki Güngör ile birlikte,
Karayakup Beldesi ve Köprücek
mahallesinde devam eden
buğday hasadına katıldı.
Hasat sırasında Kaymakam
Serin, “Pandemi dönemi ve
Rusya Ukrayna savaşı bize
gösterdi ki gıda ülkeler için çok
önemli. Bizde burada Sarıkayalı
çiftçilerimizin yanında hasat
şenliklerine katıldık.
Sarıkayalı çiftçiler bütün yıl
uğraşıp mahsullerini yetiştirdi.
Ektikleri tohumların toprakla
dansından sonra mahsullerini
toplamaya başladılar. Bu gün
burada ilçemizin ekonomi
lokomotifi olan buğday hasadını
yapıyoruz. Ürünler geçen
yıla nazaran %20 daha verimli
önce Cenab-ı Allah’ın izni
sonra çiftçilerimizin gayreti
ile buğdayda verim çok iyi.
Hasadın İlçemiz çiftçileri başta
olmak üzere tüm ülkemiz
çiftçilerine hayırlı bereketli
olmasını diliyorum. Dedi.
İlçe Tarım ve Orman
Müdürü Süleyman Doğan ise
yaptığı açıklamada; “Sarıkaya
ilçemizde yaklaşık 400.000
dekar alanda buğday, 100.000
dekar alanda arpa yetiştiriciliği
yapılmakta olup hasat
işlemleri devam etmektedir.
Yetiştirilen buğdayın büyük
çoğunluğunu makarnalık
buğday oluşturmakta ve
buğdaylarda kalitenin iyi
olduğu gözlemlenmektedir.
Arpada ise yemlik çeşitler
yetiştirilmektedir. Kurak
geçen 2021 yılına göre ürün
verimlerinde ve rekoltede
artış söz konusudur. Bakım
şartlarının iyi olduğu kuru tarım
arazilerinde ortalama 250300 kg/da aralığında sulanan
arazilerde ortalama 450-550 Kg/
da verim alınmaktadır. Toprak
mahsulleri ofisi tarafından

açıklanan buğday-arpa alım
fiyatlarının ve destekleme
priminin üreticilerimiz
tarafından memnuniyetle
karşılandığını görmekteyiz.
Üreticilerimizin buğday için
1 TL/kg , arpa için 0,50 TL/Kg
TMO destekleme priminden
faydalanabilmeleri için 2022
Yılı ÇKS’ye kayıtlı buğday-arpa
üretimi yapmaları ve ürünlerini
01.09.2022 tarihine kadar
TMO’ya satarak Alım-Satım
Belgesi ile birlikte 15.09.2022
tarihine kadar ÇKS’ye
kayıt oldukları il/ilçe tarım
müdürlüğüne başvurmaları
gerekmektedir.
Üreticilerimize bol ve
bereketli hasatlar dileriz ” dedi.
Sarıkaya Ziraat Odası
Başkanı Şevki Güngör ise,
“Bu sene çok şükür buğday
hasadımız başladı. Kış boyu
ve bahar aylarımızda güzel
yağışlar oldu. Sarıkaya ilçemiz
buğday ve arpa ekiminde ön
planda. İlçemizde çiftçilik
ekonomik anlamda ana geçim
kaynağı. İnşallah ilçemiz başta
olmak üzere tüm Türkiye’de
bol ve bereketli bir hasat
yılı olmasını diliyorum,
ilçemizde son yıllarda yağlık
ve eğlencelik olmak üzere ay
çiçeği (Çekirdek) hasadına da
az bir zaman kaldı. Çekirdekte
de mahsul iyi gibi görünüyor.
Allah’tan bir mani olmazsa
çiftçilerimizin yüzü diğer
mahsullerimizde de gülecek.
Sarıkaya Ziraat odası olarak
ilçemiz çiftçilerini yanındayız.
Her türlü sorunlarında
desteğimiz tam. İşinin uzman
Ziraat mühendisi ekibimiz
sürekli sahada.
Çiftçilerimizden haberli
habersiz tarlalara gidip ürün
değerlendirmesi yapıyor. Ziraat
odası mağazamızda da uzman
mühendis arkadaşlarımız
sürekli çiftçilerimizle iç içe.
Onların her türlü sorunlarını
çözüyor" dedi.

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

ADRES:Bilal Şahin Mahallesi Kentpark Karşısı Özçaylar Manav yanı Yozgat
İLETİŞİM: 0554 66 333 66
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T L I S I
Yolcu
evi

Sonra,
en sonra

Üye

Daha ön
tarafı

Bir bayan
adı
Bir üst
giysisi

Deniz
paşası

Tutsak

Klavyeli
bir çalgı
Yutak
iltihabı

Unvan
Tek,
eşsiz

Sinema
eseri
Bir av
kuşu

Dolaylı
anlatma

Yansıma,
yankı

Adet

Mendil

Fobi

Sokak
satıcısı

Altın
kökü

Tasvip

Haberci
Karışık
renkli

Bir gemici
halatı
Tersane
görevlisi

Hızlı bir
dans
Çıkış

Sert

Sarp

İlkel bir
su taşıtı

Favori

A
E
H A L E
İ R A L
R G
Ç
A S İ
İ L İ
F İ L M
A
M E
K E S
O R K U
K A
T
U L A K
R İ M A
Ç A Y
R E N A
Bir göz
rengi

Yozgat'ta
bir köy

Yaban
koyunu

Kirlerini
almak

İsyankar
Ödeme

Alt resimdeki
Başkentteki
Yozgatlılar
federasyonu
başkanı

Kuzu
sesi

Kral
karısı

Jimnastik
ayakkabısı
Okuyucu

Yardım
dileme

Sıcak bir
içecek

SUDOKU

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

DÜNKÜ
SUDOKU'NUN
CEVABI

M
M Ü
D
Y A
F
Ş
A
L A T A
İ Ş E
A L P
S A L A
A R
A
K A L A
V
L İ
A T L A
E N
M
A M P
E R İ
S T A C
A
K A
İ N E R
Savunma

Yozgat'
ta bir
tümülüs

Yaşlı
kadın

Menekşe

Favori
Kullanıştan
kaldırma

Küçük el
çantası

Hıyanet
eden

Saka
kuşu

İnsanların
bütünü

Akis,
yankı

Çıkış
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İlham Kaynağı Eylül!
On iki ayın en renklisi, anlamlısı ve
etkilisi olan Eylül ayıdır.
İnsana isim olan, Adına kitaplar
yazılan,şarkılar ve türküler söylenen,yedi rengin ve 72 nefis kokunun doğaya
yayıldığı,gözlerde, gönüllerde,doğada ve
tarihte iz bırakan farklı bir zaman dilimi,ilham ve düşünce kaynağıdır.
^Eylül sabahının serinliğini/Yaprakların serinliğini
Ciğerlerime dolduruyorum/Sessizlik
ve serinlik
Birleşiyor/Yıkanmış güvercinler
Ve çok uzakta bir tren sesi
Her zaman yeniden başlamak duygusu/Doğuyor içimde/Her uyanışımda
Düşmanlarımı bağışlıyorum/Daha çok
seviyorum dostlarımı
Her uyanışımda/Eylül sabahının serinliğini
Yüreğime dolduruyorum.” Ataol Behramoğlu
YAPRAK: Can damarı toprağın, havanın , suyun /Doğanın akciğeri ,oksijen
deposu
Özel sayfaları ağaçların/İlkbaharda
yemyeşil,/Sonbaharda sapsarı,mosmor
olmaktasın/Güzel Yaprak,
Sonunda sadık yarinle buluşuyorsun
oluyorsun toprak. /Toprağa can katıyorsun yapra …Yahya Aksoy
Günlere,aylara ve yıllara verilmiş görevler ve yüklenen anlamlar vardır.

YAHYA
AKSOY

Takvimlerin ve
mevsimlerin tarihçesi incelendiği zaman aylara
yüklenen anlamlar
verilen değerler
kendiliğinden ortaya çıkar.
Doğada baharla
beraber başlayan
canlılık,yaz mevsiminde olgunlaşmaya ve son baharda hasada yerini

bırakır.
Yaz mevsiminin son dönemine gelen
Eylül ay, olgunlaşmanın, bayramın ve
şenliğin ayıdır.
Bu değerleri sosyal ve kültürel zenginlikler tamamlar. Düğünler,şenlikler
ve esenlikler bütün hızıyla, özellikleri
ve güzellikleri ile halk tarafından omuz
oğuza ve sevinçle paylaşılır.
Eylül ayı gelince düğün ,dernek kurulur.davullar, zurnalar çeler halaylar
tutulur.
Gelin alayı kurulur,aynalar tutulur,
gönül zenginlikleri ve göz güzellikleri
aynalara yansıtılır, "Aynalı körük olmazsa,ut kemani çalmazsa ben gelin gitmem" türküleri söylenir,kınalar yakılır,
el işi ,göz nuru çeyizler sergilenir.
Sofralar kurulur tüm konuklar doyu-

rulur.gönül sevinci ve mutluluğu halkla
paylaşılır.
Mehmet Rauf'un "EYLÜL" adlı romanı da ünlüdür.Eylül ayı üzerine öyküler,
türküler,masallar, insan isimleri,ninniler
ve şiirler de bulunmaktadır.
“Eylülde aşk, eylülde acı, eylülde
yalnızlık zordur,/Eylülde her şey zordur,
ben eylülü onun için severim…”
Diyen şair gibi eylülde her şey zor ve
güzeldir.
Eylülün ilk günlerini yaşıyoruz, bir
başka deyişle hazan mevsiminin başlangıcını. Günler kısalmaya başladı, gittikçe
daha da kısalacak.
Yaz günlerinin o kavurucu sıcakları
yerini tatlı bir serinliğe terk ediyor yavaş
yavaş.
Doğa bir başka bahara kadar vedaya
hazırlanıyor; sarının, kızılın her tonu sarıyor evreni, yapraklar rüzgarların peşi
sıra koşturup duruyor.
Yani eylül hüzünlerin ve ayrılıkların
ayı… Bu nedenle de edebiyatçılara, şairlere ilham kaynağı olmuş hep…
İlk defa 1900-1901 yılları arasında
Servet-i Fünûn dergisinde tefrika edilen
Eylül'ün kitap halinde ilk baskısı 1901
yılında yapılmıştır.
Mehmet Rauf'un en önemli eseri olan
Eylül, zamanının ilk psikolojik romanı
olarak kabul edilir.
Romanda, Suad, Süreyya ve Necib

üçlüsü arasındaki aşk-sadakat-evlilik
üçgeninde, bu insanların ruhsal çözümlemesi yapılmıştır.
9 Eylül 1922'de İzmir'e giren ve
müstevli düşmanı denize döken Mustafa Kemal Paşa ve orduları tarihin altın
sayfalarında yerlerini almışlardır.
9 Eylül - Halk Fırkası doğuyor.
Lozan Antlaşması’nın kabulü nedeniyle Meclis’te baş gösteren yoğun
tartışmalar üzerine Mustafa Kemal,
İzmir’in kurtuluşunun yıldönümü olan
9 Eylül 1923’te, “9 Umde” adı verilen
siyasi programı ilan etti ve iki gün sonra
İçişleri Bakanlığı’na verilen bir dilekçeyle
kendisine bağlı milletvekillerinden oluşan Halk Fırkası’nı kurdu.
Partinin kurucuları Refik (Saydam),
Celal (Bayar), Sabit (Sağıroğlu), Münir
Hüsrev (Göle), Cemil (Uybadın), Kâzım
Hüsnü, Saffet (Arıkan) ve Zülfü (Tiğrel)
oldu. Recep (Peker), genel sekreterdi.
29 Ekim 1923’te, Halk Fırkası üyesi
olan 158 milletvekili Cumhuriyeti ilan
ederek Mustafa Kemal Paşa’yı ilk Cumhurbaşkanı seçti.
Ertesi gün ise Mustafa Kemal Paşa
tarafından Malatya Milletvekili İsmet
Paşa, kabineyi kurmakla görevlendirildi.
Hükümeti kuran İsmet Paşa, 19 Kasım
1923 tarihinde aynı zamanda Halk Fırkası Başkan Vekili oldu.
DEVAMI YARIN..

KOP'TAN 30 MiLYON DESTEK
KOP İdaresi Başkanlığı, 2023 yılında finansman desteği
sağlayacağı projelerin belirlenmesi için ‘KOP Mali Destekleri
Çağrı Programı’nı başlattı. Sulama, Tarım ve Hayvancılık
alanlarında kabul edilecek proje başvurularında alt limit 200 Bin
TL, üst limit ise yaklaşık 30 Milyon TL olarak belirlendi. Sadece
KOP Proje Havuzu Sistemi üzerinden alınacak başvurularda eş
finansman şartı bulunuyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi
(KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı; Küçük Ölçekli Sulama
Programı (KOP KÖSİP), Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi
(KOP TEYAP), Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı
(KOP KIRSAL), Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi
(KOP HAYVANCILIK) ve Tarımsal Araştırmalar Projesi (KOP
TARIMSAL ARAŞTIRMA) için 2023 yılı Mali Destek Çağrı
Programını başlattı. Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir,
Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan oluşan KOP Bölgesindeki;
Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, Devlet Üniversiteleri,
kamu adına faaliyet yürüten Araştırma Kuruluşları gibi tüm kamu
kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları ve Üretici
Örgütlerinin proje başvurusu yapabileceği KOP Mali Destekleri
Çağrı Programı, tarım ve hayvancılık projeleri için 26 Ağustos
Cuma, sulama projeleri için ise 30 Kasım 2022 Çarşamba günü
mesai bitimine kadar devam edecek.
KOP Bölgesini oluşturan illerde; çok sektörlü, birbiriyle
entegre ve eşzamanlı kalkınmaya öncülük eden, yenilikçi ve
ihtiyaçlara çözüm sunabilen, istihdamı ve rekabet gücünü artırıcı
her türlü projeye finansman desteği sunduklarını söyleyen KOP
İdaresi Başkan vekili Murat Karakoyunlu, destek programlarında
ortak hareket etme ve proje üretme kültürünü ön plana çıkararak
kurumlar arası iş birliğini teşvik ettiklerini, 2023 Yılı Mali Destek
Çağrı Programı ile bölgenin ihtiyacı olan projelerin ortak bir
havuzda toplanacağını belirtti.
“SU KAYNAKLARINI ETKIN
KULLANMAYA ÇALIŞIYORUZ”
KOP Bölgesi özelinde Türkiye’nin gıda arz güvenliği ve
istihdamına katkı sağlayacak, bölgedeki su kaynaklarının verimli
ve sürdürülebilir kullanımına yönelik proje desteklerinin bu yılda
devam edeceğini ifade eden KOP Başkanı Karakoyunlu, tarımda
kullanılamayan su kaynaklarının tarıma kazandırılması, yeni ve
modern sulama tesislerin yaygınlaştırılması, mevcuttaki açık
sulama sahalarının kapalı sulama sistemlerine dönüştürülerek
su kayıplarının azaltılması ve suyun verimli kullanımı ile daha
fazla alanın sulamasını hedeflediklerini ifade ederek, üreticilerde
ortak ve tasarruflu sulama bilincinin oluşturulması ile mera
hayvancılığının su ihtiyacının karşılanmasına yönelik projelere
mali desteklerin artarak devam edeceğini hatırlattı.
“KOP DESTEKLERIYLE BÖLGEDE
DÖNÜŞÜMÜ SAĞLIYORUZ”
Sulama, Tarım, Tarımsal Eğitim, Tarımsal Araştırmalar ve
Hayvancılık alanlarında modern çağın gerektirdiği değişim
ve dönüşümünü tamamlayacak, istihdam artışını özendirecek,
yeni iş alanlarına öncülük edecek projeler KOP Proje Havuzuna
beklediklerini vurgulayan Karakoyunlu; “KOP İdaresi Başkanlığı
olarak bölgemizi oluşturan illerimizdeki yaklaşık 4 milyon 500 bin
insanımızın ihtiyaçlarını önemsiyoruz.
İl il, ilçe ilçe hatta köy köy birbirinden farklı ve o bölge
insanının ihtiyacını önceleyen projelere finansman destekleri
sunuyoruz. Sağladığımız proje destekleri ile kırsal nüfusun
refah seviyesinin artırılması ve hatta istihdam artırıcı desteklerle

tersine göçün yaşandığını görmek bizleri mutlu ediyor” dedi.
Türkiye’nin tarımsal üretime dayalı pek çok temel üründe
kendi kendine yeten bir ülke olduğuna dikkat çeken Başkan
Karakoyunlu; Dahilde İşleme Rejimine bağlı olarak gerçekleşen
ihracat odaklı ithalat uygulamalarının tarımsal hammadde
çeşitliliğini sağlamayı amaçladığını belirterek KOP İdaresi
tarafından sağlanan desteklerin arzı arttırmanın yanında bazen
de ürün çeşitliliğini sağlamak, gıda güvenliğini artırmak ve
yerinde üretim yerinde tüketimi baz alacak modeller geliştirmek
seklinde olduğunu söyledi.
“KOP KÜÇÜK ÖLÇEKLI
SULAMA PROGRAMI”
Cazibeli ve kapalı sulama sistemi projeleri, gövde yüksekliği
25 metrenin altında olan gölet ve sulama projeleri, Yer Altı ve
Yer üstü sulamalarına yönelik arazi toplulaştırması tamamlanmış
projeler, Hayvan İçme Suyu gölet ve depolarına yönelik
projeler, Sulama göleti tamamlanmış ve su kaynağı yeterli
olan göletlerde başlanmamış veya yarım kalmış sulama tesisi
projeleri, Kapalı sistem sulama tesislerinde suyun daha etkin ve
tasarruflu kullanılması amacıyla hassas sulamaya yönelik projeler
ile yenilenebilir enerji ve türbin yapımına yönelik projeler,
Gelir seviyesi düşük ve göç veren bölgelere yönelik projeler
gibi birçok projeye destek sağlanacak. Eş finansman katkısı
içeren projelerin öncelikli olarak değerlendirmeye alınacağı
başvuru sürecinde 29 Milyon 900 Bin TL’ye kadar destekleme
yapılabilecek.
“KOP TARIMSAL EĞITIM
VE YAYIM PROJESI”
KOP Bölgesindeki toprak ve su kaynaklarının etkin ve
sürdürülebilir kullanımının sağlanması, tarımsal ve hayvansal
üretimde verimlilik ile kalitenin arttırılması ve tarımda teknolojik
gelişmelerin teknik personellere ve çiftçilere daha iyi tanıtılarak
girdi maliyetlerinin azaltılmasına yönelik yürütülecek eğitim ve
yayım faaliyetleri kapsamında; ‘Bitkisel Üretimde Toprak ve Su
Kaynaklarının Etkin ve Sürdürülebilir Kullanımının Sağlanması’,
‘Tarımda Sürdürülebilirlik Sağlanması’, ‘Kırsal Dezavantajlı
Alanlardaki Tarımın Verimliliğinin Artırılması’ ve ‘Hayvansal
Üretimde Verimliliğin ve Kalitenin Artırılması’na yönelik 200
Bin TL ile 2 Milyon TL arasındaki eğitim ve yayım faaliyetleri
desteklenecek.
“KOP KIRSAL
KALKINMA PROJESI”
Mekânsal ve sosyo-ekonomik dezavantajlarını avantaja
dönüştüren, güçlü üretim kapasitesi ile dünya standardında
ve etkin üretim yapan, istihdam düzeyi yüksek, geliri ülke
ortalamasının üzerinde, rekabet ve örgütlenme gücü gelişmiş,
pazarlama ağları ulusal ve uluslararası alanda yaygın ve
fonksiyonel, sosyal ve fiziki altyapısı sağlam, refah düzeyi
yüksek ve şehirle bütünleşik bir KOP Bölgesi kırsalı oluşturmak
amacıyla; ‘Bahçe Bitkileri’, ‘Örtü Altı Sebzecilik’, ‘Küçükbaş
Hayvancılık’, ‘Serbest Sistem Kanatlı Hayvancılık’, ‘Arıcılık’,
‘Organik ve İyi Tarım’, ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkiler’, ‘Örgüt
Yapısının Güçlendirilmesi’, ‘Ürün Dağıtım Kanalları ve İşleme
Tesisleri’ konu başlıklarında en düşük 750 Bin TL ile 7 Milyon TL
arasında destekler verilecek.
‘KOP TARIM DIŞI GELIR
GETIRICI FAALIYETLER’
Bölge çiftçisinin ürünlerini katma değerli hale getirmek,
üreticilerin gelirlerini artırmaya yönelik yeni tesis kurulumlarını
teşvik etmek amacıyla özellikle hububat ve bakliyat işleme,
paketleme tesisleri, turşu ve pekmez yapımı ile bölgede
yetiştirilen yöresel ürünlerin paketlenmesi, pazarlanması ve
markalaşmasına yönelik projelere destekler verilecek.
Yeni tesis kurulumunu içeren proje başvurularında 1
Milyon Lira ile 9 Milyon TL arasında finansman desteklemesi
yapılabilecek.
“KOP HAYVANCILIK ALTYAPISININ
GELIŞTIRILMESI PROJESI”
Bölgede hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde
gerekli altyapı ve modernizasyon sağlanarak, hayvansal
ürünlerde verim ve kalitenin arttırılması ile katma değerin
yükseltilmesi, hayvan sağlığının korunması ve refahının
sağlanması, yetiştiricilerinin yaşam şartlarının iyileştirilmesi,

üretim girdilerinin azaltılması ve hayvansal faaliyetler sonucu
oluşan atıkların tarıma kazandırılması amacıyla et ve süt
veriminin ve kalitesinin artırılması, üretici ve hayvan sağlığı ile
refahı gibi birçok konu başlığında en düşük 200 Bin TL ile 6
Milyon TL arasında makine ekipman destekleri sağlanacak.
“KOP TARIMSAL
ARAŞTIRMALAR PROJESI”
KOP Bölgesinde tarımsal teknolojilerin araştırılarak,
yeniliklerin bölge çiftçisine yaygınlaştırılması, tarımsal altyapının
modernleştirilmesine yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi,
AR-GE çalışmaları ile tarımsal girdi maliyetlerinin azaltılması ve
tarımsal altyapının iyileştirilmesi amacıyla bölgeye özgü bitkisel
ve hayvansal ürünlerin dayanıklılık ve adaptasyon bakımından
geliştirilmesine yönelik en düşük 250 Bin TL ile 2 Milyon TL
arasında proje destekleri verilecek.
İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılabileceği 2023
Yılı KOP Mali Destek Çağrı Programına ilişkin detaylı bilgilere
ve başvuru ekranına http://proje.kop.gov.tr adresi üzerinden
ulaşılacak. 26 Temmuz 2022 günü başlayan proje başvuruları;
Tarım ve Hayvancılık projeleri için 26 Ağustos 2022 Cuma günü,
Sulama projeleri için ise 30 Kasım 2022 Çarşamba günü mesai
bitimine kadar devam edecek.

SARIKAYA EMNIYETINE

KÖSE ATANDI
Yozgat’ın Sarıkaya ilçe
Emniyet Müdürlüğü’ne
atanan Mehmet Köse,
göreve başladı.
Geldiği gün itibari ile
Sarıkaya ilçesini ve halkını
sevdiğini belirten Köse,
“Sarıkaya halkımızdan
oldukça memnun kaldım.
İlçe halkından oldukça
memnun olduğunu ifade
eden Köse “İlk yaptığım
incelemelerde kaçışa çok
müsait bazı yolları tespit
ettim.
Ve bu yollara 6 kamera
taktırdık. Şunu özellikle
dile getirmek ve altını
çizmek isterim ki burada
Sarıkaya’da suçun
işlenmemesi için evvela
önleyici görevlerimizi ifa
edeceğiz.
Amma velakin yasanın
dışına çıkan, kanunun
dışına çıkan bir kişi
olduğu zaman kesinlikle
ilçemizden kaçamayacak.
Buna müsaade

etmeyeceğim. Yozgat
halkının özellikle de
Sarıkaya ilçesinde
suça karışan hiç kimse
kaçamayacak.
Sarıkaya halkının
Emniyet Müdürlüğümüze
duydukları bu olağanüstü
güveni daima sırtımızda.
Bu güvenin gerektirdiği
unsurları daima gözümün
önünde bulundurarak,
burada Sarıkaya halkına
hizmet etmek, çalışmak
gayesindeyim.
Bu gayeyi
gerçekleştirmek için
elimden geleni yapacağım.
Maalesef zaman zaman
üzerimize gelebilecek
gerçek dışı ithamlarda
olacaktır.
Değerli basın
mensuplarımızla
İstanbul’da yaptığımız gibi
burada da omuz omuza
çalışmayı hedefliyorum”
diye konuştu.
HABER MERKEZİ
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KOMŞUDAN

BiR HABER

YERKÖY’DE SPORA

iLGi ARTIYOR

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz,
minik futbolcuları ziyaret ederek, Antrenör
Mehmet Şaşmaz’dan çalışmalar hakkında
çeşitli bilgiler aldı.
Sporcularla uzun süre sohbet eden
Başkan Ferhat Yılmaz, minik sporcuların
antrenmanlarını da izledi.
Minik sporcularla bir arada olmaktan
duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan
Yılmaz, “Yerköy ilçemizde bulunan
gençlerimizin spora olan ilgi geçmiş yıllara
nazaran fazlasıyla arttı. Çocuklarımızın
spora olan yoğun ilgisi bizleri bir hayli

mutlu etmektedir. Gelecek nesillerimizin
sporla ilgilenmesi hem sağlıklı bir birey
olmalarına hem de kötü alışkanlıklardan
da uzak durmalarına vesile olmaktadır.
Bunları gördükçe bizler çok mutlu oluyoruz.
Tüm masumiyetleriyle toprak sahada top
koşturduğumuz çocukluk günlerimizi bizlere
hatırlatan genç futbolcularımıza ve Mehmet
Şaşmaz ağabeyime teşekkür ediyorum.” dedi.
Başkan Ferhat Yılmaz, gençleri spora teşvik
etmek için ellerinden geleni yaptıklarını ve
yapmaya da devam edeceklerinin altını çizdi.
HABER MERKEZİ

ÖĞRENİRKEN
EĞLENİYORLAR
Melikgazi Belediyesi'nin
düzenlemiş olduğu yaz
kurslarında İngilizce, Kuran-ı
Kerim, Drama ve Bilişim
Teknolojileri dersleri 7-14
yaş arası çocukların yoğun
katılımıyla devam ediyor.
Melikgazi Belediyesi
olarak her zaman eğitime
destek olduklarını ve bu
yönde çalışmalar yaptıklarını
söyleyen Melikgazi Belediye
Başkanı Dr. Mustafa
Palancıoğlu, “Birçok branşta
başlattığımız yaz kurslarımız
çocukların katılımı ile devam
ediyor.
Kurslarımıza ilgi oldukça
güzel. Çocukların boş
vakitlerini değerlendirmesi
bizleri de mutlu ediyor. Yaz
kurslarında verilen İngilizce,
Kuran-ı Kerim, drama ve

bilişim teknolojileri dersleri
çerçevesinde öğrencilerimiz
istediği alana yönelebiliyorlar.
Son yıllarda eğitim sisteminde
popüler olan drama dersleri
çocuklarımızın hem zihinsel
hem de sosyal katkı sağlıyor.
Öğrencilerimize dini eğitimi
için verilen Kuran-ı Kerim

derslerinin yanı sıra dil
becerilerini geliştirmeleri için
İngilizce dersleri veriliyor.
Teknolojiyle daha bilinçli bir
şekilde tanışmak için verilen
bilgisayar derslerimizde ise
çocuklarımızın programları ve
uygulamaları öğrenmelerinde
fayda sağlayacaktır.” dedi.

Sivas'ta uyuşturucuya geçit yok
Sivas İl Emniyet
Müdürlüğü
uyuşturucuya geçit
vermiyor.
Sivas İl Emniyet
Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü
ekiplerince Temmuz
ayında bir çok çalışma
yapıldı. Yapılan
çalışmalarda 16.10

gram esrar, 32,61
gram metefetamin,
33,48 gram bonzai,
5 adet ecstasy, 1,14
gram eroin, 6 adet
kullanma aparatı ve
92 adet sentetik ecza
uyuşturucu madde ele
geçirildi.
Öte yandan 32
şahsın yakalandığı
bildirildi.

ÇORUM'DA 76 KIŞI

YAKALANDI
Çorum Emniyet Müdürlüğü, Asayiş
Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar
sonucunda yılın ilk 7 ayında 76 aranan şahsın
yakalandığı bildirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan
Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 0131 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan
çalışmalar sonucunda, adli makamlar
tarafından haklarında yakalama kararı bulunan
şahıslardan 'Adam Öldürme, Kasten Yaralama,
Yağma (Gasp), Kişiyi Hürriyetinden Yoksun
Kılma, Hırsızlık, Dolandırıcılık' ve çeşitli
suçlardan aranan, haklarında 1 yıl ile 26 yıl
arası kesinleşmiş hapis cezaları bulunan
toplam 76 şahıs yakalanarak, haklarında adli
işlem başlatıldığı öğrenildi.

“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

GÜVEN TIMLERINDEN OPERASYON
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş
Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro
Amirliğince dilenci operasyonu düzenlendi.
Vatandaşı rahatsız eden şahıslara yönelik
yapılan operasyonda 22 kişi yakalanarak
zabıta ekiplerine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre dilencilik yapan,
mendil satan, dergi vs. satma bahanesiyle
vatandaşları rahatsız eden şahıslara yönelik
Güven Timleri Büro Amirliği ve zabıta
ekipleriyle ortak uygulama yapıldı.
Yapılan uygulamada, 22 kişinim kontrolü
yapılırken gerekli işlemler için zabıtaya
tedlim edildi.

KIRŞEHIR VALILIĞI'NDEN
KONTROLLÜ PIKNIK UYARISI
Kırşehir Valiliği, il genelinde sıcaklık
değerlerinin artması nedeniyle vatandaşlara
kontrollü piknik uyarısı yaptı.
Valilikçe yapılan açıklamada; 'Orman
Yangınları ile Mücadele' içerisinde Meteoroloji
Genel Müdürlüğünden alınan meteorolojik
veriler çerçevesinde mevsimsel sıcaklık
değerlerinin artmasına ve bazı bölgelerde
mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava
sıcaklıkları ile orman alanları ve çevresinde
artan insan hareketliliğinin bir araya gelmesine
bağlı olarak, orman yangını riskinin yükselmesi
öngörüldüğü belirtildi. Yazılı yapılan
açıklamada; "Özellikle yaz mevsimi ve tatil
sezonu olması sebebiyle vatandaşlarımızın
piknik amaçlı mangal, semaver, ocak yada
tarımsal amaçlı anız ve benzeri bitki örtüsü
yaktıkları, bu durumun orman yangınlarında
artışa neden olduğu görülmektedir. 5442
sayılı İl idare Kanununun 11.C maddesine
göre 'İl sınırları içinde huzur ve güvenliğinin,
kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik
emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması
ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve
görevindedir'.
Bu nedenle önümüzdeki günlerde
oluşabilecek olağanüstü hava şartları yada
mevsimsel veya insani faktörlere dayalı
olarak orman yangınlarının artabileceği
değerlendirildiğinden, 25 Temmuz 2022
tarihinden itibaren ilimiz genelinde; Orman
İdaresince gerçekleştirilen faaliyetlerde (üretim,
bakım) görev alanlar hariç olmak üzere, orman
alanlarında hayvan otlatanların, orman içi ve
bitişiğinde tarımsal faaliyette bulunanların,
arıcıların, çobanların mesire yerleri hariç olmak
üzere 25 Temmuz-31 Ağustos 2022 tarihleri
arasında 6831 Sayılı Kanun'un 74. Maddesi
ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66.
Maddeleri gereğince ormanlara girişler
yasaklanmıştır" denildi.
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HEDEF ŞAMPiYONLUK
Rıza Kayaalp ile Federasyon Başkanı Eroğlu antrenman yaptı

Yozgat’ın gururu milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Konya’da
düzenlenecek olan İslam Oyunları’nda ve Sırbistan’da
düzenlenecek olan Ljubomir İvanoviç Uluslararası
Turnuvası’nda ülkemizi temsil etmek için hazırlıklarını
sürdürüyor.
İslami Dayanışma Oyunları ve Dünya Şampiyonası için
hazırlıklarını sürdüren Grekoromen Stil A Milli Takımı'nın
kampı devam ediyor.
Son yıllarda katıldıkları uluslararası turnuvalarda
kazandıkları derecelerle dikkat çeken Grekoromen Stil A Milli
Takımımız, kısa süre sonra başlayacak olan İslami Dayanışma
Oyunları ve ardından Dünya Şampiyonası öncesinde Elmadağ
Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdürüyor.
Kampı ziyaret eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı
Şeref Eroğlu, sporcularla sohbet ederek, “Sizin gücünüzü artık
bütün dünya biliyor.
Bu özverili çalışmalarınızın karşılığında yine çok kez
kürsüye çıkacağınıza, alacağınız madalyalarla ay-yıldızlı
bayrağımızı göndere çektireceğinize ve İstiklal Marşımızı

dünyaya dinleteceğinize yürekten inanıyorum” dedi.
Sporcularla birlikte mindere çıkan ve şampiyon sporcu
Rıza Kayaalp’le kısa bir antrenman yapan Eroğlu, milli yıldızın
künde atması sonrasında, “Mükemmel bir ekibe sahibiz,
yetenekli, karakterli, hepsiyle gurur duyuyorum” diye konuştu.
HEDEF 5. KEZ
DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
Milli takımımızın başarılı ismi Rıza Kayaalp, hedefinin
Dünya Şampiyonası'nda 5. kez altın madalya kazanmak
olduğunu vurgulayarak, “Avrupa Şampiyonası'nda önemli
başarılara imza atmıştık. Hiç ara vermeden yeniden kampa
girdik çünkü önümüzde önemli şampiyonalar var ve
hedeflerimiz çok büyük.
Kendi adıma konuşacak olursam, hedefim 5’inci kez
Dünya Şampiyonu olmak. Eğer bunu başarırsam tarihte ilk kez
bir güreşçi 5 kez altın madalya almış olacak. Serbest Stilde
Taha Akgül kardeşim de 3’üncü kez Dünya Şampiyonu olmak
için gidecek.
Beraber ağır sıklette ülkemizin gücünü tüm dünyaya
göstermek için mindere çıkacağız ve bunu başaracağız.
Dünya Şampiyonasına yaklaşık 40 gün kaldı, bizim için kısa
bir zaman. Her gün gücümüzü daha da yükseltip Dünya
Şampiyonasında ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak en
büyük hayalim” şeklinde konuştu.
“BAŞARIYI DEVAMLILIK
HALİNE GETİRMİŞ SPORCULARIZ”
Yıllardır önemli başarılara imza attıklarının altını çizen milli
sporcu Kayaalp, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak çok önemli. Biz
başarıyı devamlı yaşayan ve bunu devamlılık haline getiren
sporcular olduğumuz için, insan tekrar tekrar kürsüye çıkıp
İstiklal Marşımızı söylemek istiyor ve onun için elinden gelen

bütün çabayı gösteriyor.
Biz başarılı olmak için çok çalışan, sürekli madalya almak
ve hep zirvede olmak isteyen sporcularız.
Karakterimizi bozmuyoruz, her zaman daha iyisini
yapabilmek için daha çok çalışıyoruz. Bu düşüncelerle
yola devam eden sporcular olduğumuzdan dolayı Allah’ın
izniyle yine birincilik kürsüsüne çıkmanın nasip olacağına
inanıyorum.”
Dünya Şampiyonası'na çok sayıda başarılı ülke
sporcularının katılacağı için çok zorlu geçeceğine dikkat
çeken Rıza Kayaalp, “Avrupa Şampiyonası'ndaki başarımızı
sürdürmek istiyoruz ama bu kolay olmayacak, çünkü bu
şampiyona çok zorlu geçecek. Avrupa’da 7 madalya aldık,
burada da en az 4 ya da 5 madalya alabileceğimizi ümit
ediyorum. Çok yetenekli kardeşlerimiz var. Devamlı ülkemize
madalya getirebilecek kardeşlerimiz var, onlardan büyük
ümitlerim var. Yeter ki kendilerine inansınlar, yeter ki biz
şampiyon oldukça üstüne koyup, bir sonraki şampiyonayı
iple çekerek orada şampiyon olmayı gönülden isteyelim. Bu
duygu ve düşüncelerle yollarına devam ederlerse, onlar da
her katıldıkları şampiyonada ülkemize başarılar kazandırırlar”
diye konuştu.

HAYDİ ÇOCUKLAR OYUNA
Akdağmadeni Belediyesi
tarafından ilçede yaşayn
çocukların eğlenmesi için şişme
oyun parkı kuruldu.
Akdağmadeni Belediye
Başkanı Nezih Yalçın, konuya
ilişkin yaptığı açıklamada, "
Haydi Çocuklar Şişme Oyun
Parkı Sizi Bekliyor.
Festivalimiz kapsamında
çocuklarımızın doyası

eğlenmesi için Belediye
meydanına kurulumunu
yaptığımız çocuk oyun parkı
gurupları festival boyunca
ücretsiz olarak hizmet
verecektir. Ayrıca günün
belirli saatlerinde animatör
eşliğinde oyunlar oynanacak
çeşitli hediyeler verilecektir"
ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

