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ÇÖZÜM OLMAYACAK

Yeminli Mali Müşavir Selahattin Şenliler,
Korona Virüs Krizinde Teknolojik Sınav
ve Ekonomik Tedbir Önerileri hakkında
açıklamalarda bulundu. ^Şenliler, Yeni
Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) İle Etkin
Mücadele Kapsamında Alınan Tedbirler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından
100 Milyar liralık “Ekonomik İstikrar
Kalkanı Paketi” ile açıklandığını ve
açıklanan bu paketin nasıl finanse
edileceğinin ise açıklanmadığını
söyledi. Şenliler, " Korona
Virüsü Kriz Paketi beklenenin
aksine ekonomide
yaşanacak olumsuzluklara
çözüm olmayacak gibi
görünüyor" dedi.
>> 4'TE

YOZGAT'TAN DÜNYAYA ÖRNEK
KORONA ViRÜS MÜCADELESi
Corona virüsü vakalarını diğer hastalardan ayırmak için pandemi
klinikleri hazırlandı. Karantina odaları, yoğun bakım üniteleri ve
tek kişilik odalar, corona virüsü vakalarına uygun hale getirildi.
ÖNEMLi TEDBiRLER ALDI
Acil servislerde corona virüsü
vakaları ile diğer vakaların girişi
ayrı ayrı kapılardan yapılıyor. Beyaz
önlük, maske ve eldiven takan binlerce
personel hazır bekliyor. Personelin
kıyafetleri günlük dezenfekte ediliyor.
Bu süreçte Yozgat'ta da önemli tedbir
ve önlemler alındı.

Korona tedbirleri artırılıyor
Dünyayı ve Türkiye’yi etkisine
alan korona virüse karşı önlemler
artırıldı. Dünya genelinde bir
karantina durumu söz konusu.
Türkiye’de de virüsün
yayılmasını önlemek adına bazı
tedbirler alınmaya başladı.
Lokanta, cafe ve restoranlarda
toplu oturarak yeme uygulaması

kaldırıldı, sadece gel al ve paket
servise geçildi. Berberler, kuaförler
ve güzellik salonlarının faaliyetleri
geçici olarak durduruldu. Piknik,
mangal ve insanların toplu halde
bir araya gelmesine zemin
hazırlayacak ortamlar sağlık
tedbirleri kapsamında yasaklandı.
>> 6'DA

TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM
Koronavirüs ile mücadele tedbirleri
kapsamında, Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın "Hayalim" dediği son
teknoloji ürünü 10 şehir hastanesi de
13 bin 424 yatak kapasitesiyle tüm
hazırlıklarını tamamladı. Karantina
odaları, yoğun bakım üniteleri ve tek
kişilik odalar, koronavirüs vakalarına
uygun hale getirildi. >> 3'TE

YENi KiTABI
SATIŞA ÇIKTI
Gazetemiz köşe yazarlarından
ve Yozgatlı fikir insanlarından
Kenan Eroğlu’nun yeni kitabı
Yozgat’ta Sahaf kitapevinde
satışa sunulmaya başladı.
Eroğlu'nun 'Biz'i biz yapan
hayaller vardı' adlı son kitabı
Yozgat'ta da satılmaya başlandı.
>> 7'DE

Yozgat Belediyesi
koronavirüs tedbirlerini
arttırırken çalışmalarına
bir yenisini daha ekledi.

“Eve Teslim Hizmet”

Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat
Karaca’dan 65 Yasağına “Eve Teslim
Hizmet” Şefaatli Belediyesi, 65
yasağının uygulamaya konulmasının
ardından harekete geçti. Başkan
Müjdat Karaca, “Evden çıkamayan
hemşerilerimiz için alışverişini
yapıp evine kadar teslim edeceğiz”
açıklamasında bulundu. 3'TE

Yâ Rab
Sardı şu dünyayı sinsi bir illet,
Hikmetinden suâl olur mu
yâ Rab,
Âlemde çaresiz kaldı bu millet,
Acep bundan ibret alır mı
yâ Rab?
Takdîri ilâhi emir buyurdu,
Bir ufacık virüs kasdı kavurdu,
Esirge yarabbi bu cennet yurdu,
Boşalan camiler dolar mı
yâ Rab?
>> 7'DE

5'TE

Bahar
temizliği

Aktarlara korona virüs akını

ZAFER TÜRK MUTFAĞI SAHİBİ ZAFER ÖZIŞIK:

ÇALIŞANLARIM

BENiM EVLADIMDIR
Zafer Özışık;
"Çalışanlar benim
evladımdır, hiçbir

2'DE

personelimi işten
çıkarmayacağım"
dedi. 3'TE

Korona'ya karşı

Tünel kurdular

Yozgat’ın Akdağmadeni
Belediyesi, korona
virüsle mücadelede
aldığı tedbirleri
genişletiyor.
Bu çerçevede toplu
taşıma yapan minibüsler
için dezenfeksiyon
tüneli kuruldu.
>> 7'DE

Gaz işlemleri evden yapılacak 2'DE Tedbirleri anlattılar

GÜNCEL
Suriye Bataklık İse ABD ve Rusya’nın işi Ne?

KENAN
EROĞLU
Kendi varlığımızdan, kendi misyon ve
kültürümüzden korkan
halkını cahil gören bir
takım okumuşlarımız
var. Yeryüzünde kendi
varlığından bizim okumuşlarımız kadar korkan başka bir topluluk
var mıdır?
Bu korku yüzünden, olaylar karşısında
kendi kendimize bir
sürü mazeret üretmekte ve peşin hükümlerle kendimizi
mazur görmeye de
sanki alışmış/kabullenmiş gibiyiz.
Ortadoğu’da meydana gelen olaylarda
bu ezikliğin tezahürünü açıkça görebiliriz.
Bazı siyaset adamlarımız ve sözüm ona
okumuşlarımız, Ortadoğu konusu açıldığında, olumsuz tavır
takınmak için adeta
hazır bir bahaneye
sarılıveriyorlar. Nedir
o? “Ortadoğu batağına
saplanmayalım”
Ne kadar da masu-

mane bir düşünce.
Yani biz Ortadoğu
bataklığına girmeyelim, karışmayalım,
kapımızın önünde
meydana gelen yangını söndürmek için
çaba göstermeyelim.
Batılı güçlerin tamamı
Ortadoğu’ya girsin,
haritayı istedikleri
gibi değiştirip çizsin,
biz sesimizi çıkartıp
müdahale etmeyelim.
Neden? Çünkü “yurtta sulh cihanda sulh”
ilkemiz var Neden?
Çünkü “Ortadoğu bataklıktır”.
Haydi devlet ve
millet düşmanları, bölücüler ve ezik
batıcılar böyle söylüyorlar. Fakat Milliyetçi
bir takım okumuşlar
da aynı kanaati serdediyorlar. Demek ki
milletinin büyüklüğüne inanmama ezikliği
onlarda da var.
Peki, Ortadoğu’da
kimler yaşamaktadır?
Buradaki Türk ve Müslüman toplulukların
bizimle hiç mi ilgileri
yoktur? Hak ve adaleti
tesis etmeye yönelik olarak 400 sene o
bölgelerde hâkim olan
biz değil miyiz? Bu
bölge bizden o kadar
mı uzak? Arjantin’i,
Çin’i Rusya’sı, İngiliz’i,
Alman’ı, İtalya’sına
kadar bir yığın dev-

letin hak iddia ettiği
bu bölgeyle bizim hiç
mi ilgimiz kalmadı?
Burası niçin bir bataklığa dönüşmüştür,
kim dönüştürmüştür?
Bu bölgenin bataklığa
dönüşmesinde bizim
hiç mi günahımız yahut dahlimiz yoktur?
Yoksa “yurtta sulh
cihanda sulh” ile biz
uyutulduk mu?
Kaldı ki bu bölge
neden daha evvel bataklık değildi de şimdi
bu haldedir? Biz 100
senedir bu bölgeye
sırtımızı döndüğümüzde burası bataklık
değildi de. Fakat biz
de artık bu bölgede
sınırlarımız olduğunu hatırlayıp terörün
başını sınır ötesinde
ezmeye başlayınca mı
bataklık olmuştur.
Soruları istediğimiz
kadar çoğaltabiliriz.
Bizde, Batı karşısında
dizlerinin bağı çözülmüş mağlup ve ezik
aydınların, sorularımızla veya izahla,
farklı bakış açıları da
olabileceğini kabullenmeleri imkânsız
görünüyor.
Bizim ezik okumuşlarımızın hazır şablonları vardır. Bu şablonları nereden edindiler
dersek; 100 senedir
uygulanan eğitim
politikalarında aramak

gerekir. Onlar, birer
müstemleke aydını gibidirler, onların kafaları ve vicdanları Türk
milletinden yana görünüyormuş gibidir ama
şuur altlarında “batı
güçlüdür, batılı devlet
adamları hep akıllıdır,
bizden adam olmaz,
Ortadoğu bataklıktır,
Afrika açtır” düşüncesi
hâkimdir ve köklü bir
şekilde yer etmiştir.
Evet! Ortadoğu
yüzyıla yakın zamandan beri bir takım
kargaşalar içerisindedir. İngiliz-Fransız
aklı ile cetvelle çizilen
haritalar ve hak etmedikleri halde zorlama
ile Emir-Kral-BaşkanSultan adı altında
meydana getirilen
devletçiklerin başına
oturtulan kukla idarelerden başka nedir ki.
Dolayısıyla bu bölge
istikrarsızlıklarla gerçekten bir batağa dönüşmüş olabilir. Ama
bu bataklık nasıl ve
niçin hazırlanmıştır?
Bugün unutmamalıyız
ki; Birinci Dünya Savaşı’nda bizi arkadan
vurdukları gerekçesiyle affetmeye yanaşmadığımız Müslüman-Arap dünyası,
Osmanlı devletini en
son terk eden gayr-ı
Türk(!) kitledir. Bu
terk edişte ise İngiliz,

Fransız, Alman… vs.
Batılıların para, kadın, silah, bölücülük,
askerî güç… Ve daha
nice metodu kullanışının rolü unutulmamalıdır.
Her devlet, rakip
gördüğü devletle halkı
arasındaki bağlılığı
gevşetmek, onları ihanet ve isyana teşvik
etmek ister. Bunun
için gereken satılık
adamlar her devir ve
devlette bulunabilir.
Bizim de içimizde batının emellerine gönüllü
ram olmuş pek çok
gönüllü yetişmiş olduğunu Osmanlı devletimiz parçalandıktan
sonra ayan beyan
gördük.
Devlet-i Aliyye’nin  son yılları
ile Cumhuriyetin ilk
zamanlarında –Lozan
dahil- bu düşmanlarla
baş edecek gücümüzün olmadığını farz ve
kabul edelim. Geçici
olarak, zaman kazanıp kalkınmak ve
çoğalmak için “Yurtta
sulh cihanda sulh”
prensibini pasif siyaset sebebi yapmak,
millî ideallerimizden
fedakârlık yapmamızı
gerektirmiyordu. Zaten hiç kimsenin böyle
bir talepte bulunma
hakkı da yoktur. Ayrıca yurtta ve cihanda

sulh, soyut ve aptalca
iyi niyet gösterileriyle
sağlanamaz.
Ortadoğu’da hak
Türkiye’den yanadır.
Burada sulhun bilerek
kurulmayışı ve bataklık görüntüsü verilmiş
olması, Türkiye’yi bölgeden uzak tutmaya
yönelik stratejiler sebebiyledir. Bunu asla
unutmamalı farkına
varmalıyız ki, büyük
milletlerin idealleri
belki geciktirilebilir;
ancak asla ortadan
kaldırılamaz.
Tekrar edelim
barış; büyük siyâsî
güçler arasındaki
çekişmelerin, askerî
mücadeleler sonunda
galip gelen tarafların,
galibiyetle elde ettikleri menfaatleri, güçlerinin yettiği zamana
kadar korumalarının,
bu esnada yaşanan
geçici sükûnetin adıdır. Bizim safdil(!) eğitim sistemimiz her ne
kadar aksini söylese
de ne yazık ki, dünyanın tarih boyunca
değişmeyen gerçeği
budur.
Memleketimizdeki
köksüz batıcı zümreye
rağmen biz, Osmanlı
coğrafyasının hâlâ bin
bir sancıyla kıvrandığını göz önüne almak
zorundayız. Batılılar
Ortadoğu, Balkanlar

ve Kafkasya’yı kendi
varlık ve çıkarlarını
garantiye alabilmek
için “bataklık” haline
getirmiş olabilirler.
Bize düşen ise bu
manzara karşısında
korkup sinmek değil;
son senelerde çok
müsâit bir mâhiyet
kazanan dünya durumunun getirdiği
imkânlarla, mevcut
potansiyellerimizi
kullanarak bataklıkları kurutmak ve Türk
barışını tesis etmek
olmalıdır. Üzerimizdeki vebali görmezden
gelmekle, kendi varlık
ve amaç-görevimizi de reddetmekte
olduğumuzu anlamak
mecburiyetindeyiz. Bu
iş, ister iktisâdî, ister
siyâsî, ister teknolojik,
ister başka yollardan
gerçekleşsin; milletimizin ufuk ve hedeflerini sınırlandırmak
hiç kimsenin salâhiyet
dairesine girmez.
O halde kendimize
dönmeli ve kendi milletimizin büyüklüğüne
inanmalıyız.
***
Not: Okuduğunuz
yazıda; Said Başer’in 4 Mart 2011 tarihli
“Kendi Misyonumuzdan Korkmayalım”
Başlıklı yazısından
faydalanılmıştır.

DOĞAL GAZ İŞLEMLERİ

EVDEN YAPILACAK
Büyük bahar temizliği başladı
Yozgat Belediyesi
korona virüs tedbirlerini
artırırken çalışmalarına
bir yenisini daha ekledi.
Yozgat Belediyesi
tarafından bahar
temizliği yapıldı.
Konuya ilişkin
açıklamada bulunan
Yozgat Belediye
Başkanı Celal Köse,
korana virüs salgınına

karşı sürekli tedbirler
alınması gerektiğini ve
bu kapsamda Yozgat
Belediyesi olarak
üzerilerine düşeni
yaptıklarını söyledi.
Hafta sonu tüm
Yozgat'ı temizliğe davet
eden Başkan Köse, "
Değerli hemşehrilerim;
Koronavirüs salgınına
karşı başlatmış

olduğumuz "Bahar
Temizliği" kapsamında
caddelerimizi ve
sokaklarımızı özel
ilaçlarla yıkayarak
dezenfekte
ediyoruz. Tüm ekip
arkadaşlarımız özveri
ile bu mücadelenin
içerisinde yer alıyor.
Yozgat Belediyesi olarak,
sizlerin sağlığı için

olağanüstü tedbirler
almaya devam edeceğiz.
Sizleri de sosyal mesafe
kuralına uyarak apartman
merdivenlerinizi
yıkamaya davet
ediyorum.
Merdivenlerinizi siz
yıkayın, ilaçlama işini
bize bırakın" ifadelerine
yer verdi.
Eda DEMİREL

Doğal Gaz
abonelik işlemleri;
bağlantı ön başvuru,
sözleşme, fesih
(kapatma), borç
sorgulama, proje
bilgisi sorgulama,
tesisat kontrol
randevu bilgisi
sorgulama, geçmiş
dönem faturaları
sorgulama, istek/
şikayet artık online
olarak yapılıyor.
SürmeliGaz İşletme
Müdürlüğü tarafından
yapılan açıklamada;
“Saygıdeğer
Abonelerimiz,
Kovid-19 Hastalığına
sebep olan
koronavirüsün

Tedbirleri anlattılar

Yenipazar Belediye
Başkanı Menderes
Baran, Yenipazar
Belediyesi olarak
korona virüse karşı
aldıkları tedbirleri
anlattı.
Pazar günü

beldede bulunan
esnafı gezen Başkan
Baran, aldıkları
tedbirler konusunda
esnafa bilgilendirmede
bulundu. Konuyla
ilişkin açıklama yapan
Yenipazar Belediye

Başkanı Menderes
Baran, " Dünya
genelinde hızla yayılan
yeni Covid-19 (Korona)
virüs pandemisine
karşı alınan
tedbirlerin önemi
konusunda pazar

günü Yenipazar'ımıza
kurulan Sebze ve
Meyve ve Elbise satışı
yapan esnaflarımıza
ve Yenipazar'ımızda
bulunan halk ile
devamlı temas
halinde olan market

ve fırın esnaflarımızı
Koronavirüs tedbirleri
kapsamında
bilgilendirerek, eldiven
ve maske dağıtımı
sağladık" ifadelerine
yer verdi.
Eda DEMİREL

yayılımının önüne
geçmek amacıyla
Sağlık Bakanlığı
tarafından kalabalık
alanlardan mümkün
olduğunca uzak
durulması tavsiye
edilmektedir.
Lütfen bu
çağrıya uymak için
gerekli önemleri
hep birlikte alalım.
Sizler için şirketimiz,
abonelik; başvuru,
sözleşme, fesih
(kapatma) gibi diğer
tüm işlemlerinizi
doğal gaz hizmet
merkezlerine
gelmek yerine online
işlemlerle evinizden
yapabileceğiniz

hizmeti sunmaktadır.
444 0 187 çağrı
merkezimizden
gerekli ilgileri anında
edinebileceksiniz.
İşlemlerinizi ofise
gelmeden evinizin
konforunda online
işlemlerden, mobil
uygulamamızdan,
e-devlet platformu
üzerinden ve
444 0 187 çağrı

merkezimizden
yapabilirsiniz.
Bu konuda ülke
genelinde alınan
tedbirlere uyulması
adına göstereceğiniz
hassasiyet için
teşekkür eder,
saygılarımızı sunarız.
Sağlıklı günler
dileriz” ifadeleri yer
aldı.
Kadir GÖRGÜLÜ
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Rüya gibi…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Şu an saatim gece
02.56…
Bu vakitte neden
uyumadım?
Son dönemde millet olarak uyuyabiliyor
muyuz?
Son Regaip Kandili
gecesi sınırımızın hemen ötesinden askerlerimizin şehit olduğu
haberi ile sarsılmıştık!
O gece de uyuma-

dık!
Zaman geçmedi
ki korona virüsü çıktı
ortaya.
Çin’den haberleri
alıyorduk ancak bir
gün ülkemize geleceğini çok fazla düşünmedik.
Çin seddi misali
sınırlarımızı geçemez
diye düşünüyorduk!
Derken virüs sınırımızın az ötesine İran’a
geldi.
Yok canım daha ileri
gidemez dedik, Avrupa
ülkesi komşu ülkelere
geldi.
Ve virüs sözde medeniyetin başkenti
ülkelerde kısa sürede
yayıldı. Hayat bir anda
durdu, durma noktasına geldi.
Ve bir anda teyak-

kuz halinde bir ülke
olduk.
Gün geçmiyor ki
yeni bir tedbir, yeni bir
önlem haberi alınmasın. Son olarak 65 yaş
üstü insanların sokağa
çıkması kısıtlandı.
Vaka sayısı ile birlikte yaşamını yitirenlerin sayısı da artıyor
ülkemizde.
Dualı milletiz.
İyilerin tarafında bir
ülkeyiz.
Biliyor ve inanıyoruz
ki, Mevla bu milleti bir
kez daha rahmetinden
mahrum etmeyecek ve
virüs illetinden kurtulacağız.
Ama…
Devletimiz her türlü
tedbiri alıyor, bazı tedbirler yaşandıkça, bir
önceki tedbir kuralları

uygulandıkça ortaya
çıkan sonuçlara göre
gelişiyor.
Hem sağlık hem de
ekonomik açıdan ülkemiz adına önemli bir
süreç.
Dünyada dost
denilecek ülkesi bulunmayan Türkiye,
karşılaşabileceği ciddi
ekonomik sorunlar
karşısında kimden,
hangi ülkeden destek
alabilir?
Korona Virüsün neden olduğu kaos Avrupa ülkelerinde değil de
sadece Türkiye’de olsa
idi (Allah muhafaza)
düşünün halimizi.
Ne pahasına olursa
olsun bu süreçte erken
tedbir alan, bir şekilde
tedaviyi keşfeden ülke
bir adım önde olacak.

Yine rakamlarla
konuşmak zorundayım, ki yaşadığımız
dünyada duygusallığa
yer yok.
Kim daha az insanını kaybeder, kim oluşan karantina sürecinde daha az ekonomik
zarara uğrar, kim daha
çok ayağa kalkar ise
kazanacak!
Biliyoruz ki, yaşadığımız dünyada yeni bir
senaryo ile kendilerine
göre bir düzen kurmak
isteyenlerin neden
olduğu bir oyunun adı
korona.
Paranoya olmaya ya
da kahinlik yapamaya
gerek yok!
Türk iseniz, Türkiye
Cumhuriyeti Devletine
mensupsanız, Müslümanlığın sancağına

sıkı sıkıya bağlı bir
ülke iseniz (Çok şükür)
yaşadığınız coğrafyada
bedel ödemeye her zaman hazır olmalısınız!
Mühim olan sizi
yönetenlerin feraseti,
duruşu ve yaşanan kaosları öncesinden görüp zamanında refleks
göstermesidir.
Sağlık tedbirlerinden tutun da ekonomik tedbirlere kadar
her türlü ahval ve şart
göz önünde bulundurulmalıdır.
Alınan her yeni tedbir ister istemez insanlarda ekonomik kaygıları da artırıyor.
Devlete olan inancımız, güvenimiz tam,
mühim olan yöneticilerimizin bakışı.
Oturdukları koltuk-

lardan baktıklarında
Yozgat’ı, Anadolu’yu,
milletini topyekûn göre
bilmeleridir.
Yaşadıklarımızı düşününce insanın inanası gelmiyor.
Her sabah bu bir
rüya idi uyandım bitti
demek istiyorsunuz
ama olmuyor.
Ne demiş atalarımız
‘Korkulu rüya görmek
istemiyorsan uyanık
kalacaksın…’
Bu milletin çocuklarına ne pahasına
olursa olsun uyanık
kalmayı, kalması gerektiğini göstermek
zorundayız ki bu kabus
bitsin…
Allah devletimize
zeval vermesin.
Türk Milleti her
daim var olsun!

ZAFER TÜRK MUTFAĞI
SAHİBİ ZAFER ÖZIŞIK:

ÇALIŞANLARIM

BENiM EVLADIMDIR

YOZGAT'TAN DÜNYAYA ÖRNEK
KORONA ViRÜS MÜCADELESi
Corona virüsü vakalarını diğer hastalardan ayırmak için pandemi
klinikleri hazırlandı. Karantina odaları, yoğun bakım üniteleri ve
tek kişilik odalar, corona virüsü vakalarına uygun hale getirildi.
Acil servislerde
corona virüsü vakaları ile
diğer vakaların girişi ayrı
ayrı kapılardan yapılıyor.
Beyaz önlük, maske ve
eldiven takan binlerce
personel hazır bekliyor.
Personelin kıyafetleri
günlük dezenfekte
ediliyor. Bu süreçte
Yozgat'ta da önemli
tedbir ve önlemler alındı.
Koronavirüs ile
mücadele tedbirleri
kapsamında,
Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın "Hayalim"
dediği son teknoloji
ürünü 10 şehir hastanesi
de 13 bin 424 yatak
kapasitesiyle tüm

hazırlıklarını tamamladı.
Karantina odaları,
yoğun bakım üniteleri
ve tek kişilik odalar,
koronavirüs vakalarına
uygun hale getirildi.
Koronavirüs vakalarını
diğer hastalardan
ayırmak için pandemi
klinikleri hazırlayan şehir
hastaneleri, coronavirüs
vakaları ile diğer
vakaların girişini ayrı ayrı
kapılardan yapıyor. Beyaz
önlük, maske ve eldiven
takan binlerce personelin
hazır beklediği şehir
hastanelerinde,
personelin kıyafetleri
günlük olarak dezenfekte
ediliyor.

Türkiye’nin ilk şehir
hastanesi olan Yozgat
Şehir Hastanesi’nde
korona virüsüne karşı her
türlü önlem alındı.
Şehir Hastanesi
Başhekimi Başhekimi
Op. Dr. İbrahim Akkurt,
“Hastanemiz korona
virüsü ile mücadelede
56 yetişkin yoğun
bakım ünitesi, 475
yatak kapasitesi ile
hazır durumda. Yatak
kapasitemizin yüzde 70’i
boş durumda. Görevli
950 personelimiz var.
Bunun yanı sıra 840 şirket
personeli ve koruyucu
ekipmanlarla virüse karşı
mücadelede hazırız.

Personel eğitimlerini
tamamladık. Yeterli test
ünitelerine de sahibiz”
dedi.
Akkurt, Yozgat Şehir
Hastanesi’nin Türkiye’nin
ilk şehir hastanesi olarak
her türlü alt yapıya sahip
olduğunu vurguladı.
Akkurt, şunları
kaydetti: “Testlerle ilgili
herhangi bir sıkıntımız
yok. Fakat öncelik olarak
şüpheli durumu olan
ve umreden gelmiş
vatandaşlarımıza test
yapıyoruz. Şuan için
hiçbir test sıkıntımız yok,
bakanlığımızın talimatları
doğrultusunda hazırız.”
Tarık YILMAZ

İçişleri Bakanlığı’nın
genelgesi ile korona virüsle
mücadele kapsamında
restoran, pastane ve
benzeri iş yerleri paket
servisi hizmeti vermeye
başladı. Yozgat Zafer Türk
Mutfağı sahibi Zafer Özışık
da bu süreçte her zaman
devletin yanında olacaklarını
belirterek, restoranı paket
servis hizmeti verecek
duruma günler öncesinden
hazır hale getirdiklerini ve
hiçbir personelin işine son
verilmeyeceğini söyledi.
Yozgat’ın restorancılıkta
marka kuruluşu olan Zafer
Türk Mutfağı, korona virüs
mücadelesinde masa
servis hizmetini durdurarak
tamamen paket servis
hizmeti vermeye başladı.
Süreci başından sonuna
titizlikle takip eden Zafer
Türk Mutfağı sahibi Zafer
Özışık; “Korona virüsle
mücadelede üzerimize düşeni
eksiksiz yerine getireceğiz.
Çalışanlarım benim
evladımdır, hiçbir personelimi

“Eve Teslim Hizmet”

Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat
Karaca’dan 65 Yasağına “Eve Teslim
Hizmet”
Şefaatli Belediyesi, 65 yasağının
uygulamaya konulmasının ardından
harekete geçti. Başkan Müjdat Karaca,
“Evden çıkamayan hemşerilerimiz
için alışverişini yapıp evine kadar
teslim edeceğiz” açıklamasında
bulundu. Evde Kal Şefaatli heşdeki

ile paylaşımda bulunan Şefaatli
Belediye Başkanı Müjdat Karaca;
“Kıymetli hemşehrilerimiz koronavirüs
salgını önlemlerine bir yenisini daha
ekliyoruz. 65 yaş üzeri ve/veya kronik
hastalığı olan hemşehrilerimizin
sokağa çıkmasının salgın
döneminde riskli olması ve sokağa
çıkma yasakları olması dolayısıyla
alışverişlerinizi biz yapıp evinize

kadar teslim edeceği” dedi. Başkan
Karaca sistemin işleyişi ile ilgili de
şunları aktardı:
SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
564 15 02 numaralı çağrı
merkezimizi mesai saatleri içinde
arayıp adres bilgisi verdiğinizde
eczane ve temel gıda ihtiyaçlarınızın
listesini ve tutanakla ücretini almak
için resmi zabıtamız eşliğinde

ekiplerimiz evinize gelecek.
Alışverişiniz yapıldıktan sonra fiş ve
alışveriş poşetlerinizi tutanakla sizlere
teslim edeceğiz. Evinizde güvenle
otururken işlerinizi biz halledeceğiz.
Çünkü sizlere ve sağlığınıza önem
veriyoruz.
Bu süreçte belediye ekiplerimiz
ve bizler hizmetkarınız olmaya devam
edeceğiz.” Tarık YILMAZ

işten çıkarmayacağım” diye
konuştu.
PERSONEL YENİDEN
GÖREVLENDİRİLDİ
Öte yandan Zafer Türk
Mutfağı Müdürü Muhammet
Emin Ekici, personellerle
toplantı yaparak, hiçbir
personeli bu süreçte işsiz
bırakmak istemediklerini,
Zafer Türk Mutfağı sahibi
Zafer Özışık’ın talimatı ile tüm
çalışanların yeni düzenleme
ile istihdam edilmeye devam
edeceğini söyledi. Özışık ile
yaptığı görüşmede; “Zafer
Bey, ‘Çalışanlarım benim
evladım gibiler. İyi günde
kötü günde kader birlikteliği
yaptık, bugünden sonra da
birlikte mücadelemize devam
edeceğiz’ dedi. “Arkadaşlar
hep birlikte inşallah süreci
en iyi şekilde idare edeceğiz
ve inşallah kısa sürede
atlatacağız” diyen Ekici,
paket servis uygulamasının
Yozgat’ın her noktasına
zamanında ve eksiksiz olarak
sürdürüleceğini ifade etti.
Tarık YILMAZ
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Baharın Müjdecisi

YAHYA
AKSOY
Nevrûz-Yeni Gün
Bayramı, baharın müjdecisi ve şarkısıdır.
Yeniden doğuş günüdür.
Bu yeni gün mev-

simlerin en bereketlisi
baharın başlangıcıdır.
Doğanın yeniden
doğuşu,insanın doğayla birlikte yeni bir
mevsime ve hayata
heyecanla ve umutla
başlamasıdır.
Gece ve gündüzün
eşit olduğu Milâdi 2122 mart, Rumi 9 Mart
gecesini takiben yeni
bir mevsime merhaba
diyen insanlar, ortak
sevinçlerini bayram
havası içerisinde
büyük temizlikler
yapılarak karşılamak-

tadırlar. Koç burcunun
(21 Mart 20 Nisan )
ilk baharın başlangıcı
olduğu kabul edilmektedir.
Geçmiş bazı uygarlıklarda baharın
gelişinde tapınaklarda
dua edilirdi...
Kar altından “ mavi
donu, gök gözüyle “
ilk defa nazlı, nazlı
boy gösteren nevrûz
çiçeğidir.
Yeni gün yeni açan
tomurcuklarıyla selamlar,baharın başlangıcını haber verir.

Umut ve sevgi aşılar.
Bu güzel çiçek, adını güzel kızlara vermiştir.Türkülere, manilere ve ata sözlerine
temel olmuştur. göre
Hızır’dan beklenen,
darda kalanları imdadına yetişmesidir. “Kul
daralmayınca ,Hızır
yetişmez” halk sözü
bunun için söylenmiştir.Bilgiyle,bilinçle ve
umutla birlikte yürünmelidir.
Ulu İpek Yolu,
nevrûz yolu olarak
adlandırılmaktadır.Bu

yol boyunca bütün ülkelerde bu geleneksel
bahar bayramı ,kendine özgü bir anlayışla
asırlardır kutlanagelmektedir. Kutlamalarda halk kültürünün
tüm ayrıntıları,özgünlüğü bulunmakta ve
temizliğin öne çıktığ
görülmektedir.
Bahara mektup
Bak doğuyor ufuktan yorgun güneş
Okşuyor tembellikleri yüreklerde bekleyen sevgiye eş
Bahar gülüşü,

umutlar taşıyan ışıklar
,yollarla kesişiyor,
Çimlenen karmaşık dönüşümde lale
kokulu çiğdemler
üşüyor,
Neler söylemekte
erik dalındaki kuşlar
Çağıl çağıl arzuyla akan vadilerdeki
rüzgarlı sular ?
Savur gitsin kışın
yüklenmiş ağırlıkları
Ey ! yeni umutlarla dolu ilkbahar,
Bir umut bin mutluluk ver bahardayım.
Temizlik ve tetbir-

lerle
Dünyayı saran
virüslerden kurtuluyalım.
Kökleri geçmişin
derinliklerine uzanan
,toplumsal birlik ve
dayanışmaya katkılar
sağlayan geleneksel
bayramlar, anlamına,ruhuna ve özüne
uygun bir şekilde kutlanmalıdır...
Nevrûz kutlu olsun,Ülkemize ve
bütün dünyaya sağlık, huzur,,bereket ve
mutluluk getirsin...

EKONOMiDE YAŞANACAK OLUMSUZLUKLARA
ÇÖZÜM OLMAYACAK
Yeminli Mali Müşavir Selahattin Şenliler, “Ekonomik İstikrar Kalkanı
Paketi”nin nasıl finanse edileceğinin açıklamadığını söyledi.

Yeminli Mali Müşavir Selahattin Şenliler,
Korona Virüs Krizinde Teknolojik Sınav
ve Ekonomik Tedbir Önerileri hakkında
açıklamalarda bulundu. Şenliler, Geçtiğimiz
Salı günü Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19)
İle Etkin Mücadele Kapsamında Alınan
Tedbirler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından
100 Milyar liralık “Ekonomik İstikrar Kalkanı
Paketi” ile açıklandığını ve açıklanan bu paketin
nasıl finanse edileceğinin ise açıklanmadığını
söyledi.
PAKET GEREKLİ ANCAK YETERSİZ
Şenliler, “Cumhurbaşkanı Erdoğan
tarafından açıklanan ekonomik paketi
incelediğimizde paketin gerekli ancak yetersiz
olduğunu Korona Virüsü Kriz Paketi beklenenin
aksine ekonomide yaşanacak olumsuzluklara
çözüm olmayacak gibi görünüyor. Çünkü
pakette sağlık ve hijyen konusunda telkin ve
temenni dışında somut bir önlem yok gibi.
Özellikle de yapılan toplantıda bu konunun
önemli paydaşları olan Türk Tabipler Birliği,
Türkiye Barolar Birliği ve TÜRMOB-Türkiye
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Birliği gibi kuruluşların olmaması
önemli bir eksiklikti! Yaşanan bu süreçte ülke
olarak bizim için en sevindirici olay e-devlet
projesi başta olmak üzere dijital hizmet
sağlayıcı tüm kamu kurum ve kuruluşları ile
özel sektöre ait kurum ve kuruluşların çok kısa
sürede vatandaşların bulundukları ortamda
sisteme dahil olmalarını sağlayacak şeklide
ücretsiz hizmet sunmalarıydı. Bu gelişmeler
ülkemiz adına bugün için önemli bir kazanım
gelecek içinde ümit kaynağı olmaktadır” dedi.
BİRBİRİYLE ÇELİŞEN TEDBİRLER VAR
Korona Virüsü Kriz Paketinde yer alan
ekonomik tedbirlere bakıldığında açıklanan
bazı tedbirlerin birbiriyle de çeliştiğini
ifade eden Şenliler, “Sektörel olarak önemli
istihdam ve üretim sağlayan birçok işletmenin
faaliyetine ara vermesi işin ciddiyetini ortaya
koyarken insanlara sokağa çıkmayın evde kalın
dedikten sonra, iç havayolu taşımacılığında 3
ay süreyle KDV oranının yüzde 18’den yüzde
1’e indirilmesine bir anlam vermek mümkün
değildir. Bence uçak yolculuğunda KDV indirimi
yerine KDV oranı 18 olan başta temizlik ürünleri

olmak üzere gıda maddelerinin KDV oranında
indirim yapılması daha doğru olurdu. Ayrıca
işverenler tarafından verilen Muhtasar ve KDV
tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve
Haziran ödemelerinin “BELİRLİ SEKTÖRLER”
için 6’şar ay ertelenmesi ciddi sorun oluşturur.
Bu uygulama tüm iş yerlerini kapsamalıdır.
Virüs paketinde açıklandığı şekli ile ödemesi
ötelenen KDV değil KDV tevkifatıdır. Bu konu
mutlaka açıklığa kavuşturulmalıdır” ifadelerine
yer verdi.
BEYANNAME VERME SÜRELERİNDE
ERTELEME SÖZ KONUSU DEĞİL
Şenliler, “Cumhurbaşkanı
tarafından açıklanan “Ekonomik
İstikrar Kalkanı Paketi”nde
yer alan belirli sektörler için
Muhtasar ve KDV Tevkifatı ile
SGK primlerinin Nisan, Mayıs
ve Haziran ödemeleri 6’şar
ay ertelenmiştir. Beyanname
verme sürelerinde bir
ertelenme söz konusu değildir.
Bu uygulama sağlıklı değildir.
Çalışan personelleri ile
birlikte sayısı
1 milyonu
bulan
TÜRMOB
camiasının
bu

PERSONEL iLANI
Web Tasarımı
&
Grafik Tasarım
konusunda çalışma
arkadaşları
arıyoruz.
www.dermodi.com

Telefon: 0532 420 97 17

konudaki taleplerine uygun olarak gerekli
ertelemenin yapılması önem arz etmektedir.
Ekonomik olayların kayda alınmasında
TÜRMOB Meslek camiası önemli görev
üstlenmiştir. Alınan ekonomik kararların
uygulanmasında TÜRMOB Meslek
mensuplarının emeği ve katkısı olmadan
başarıya ulaşması çok zordur bu nedenle
TÜRMOB’un taleplerinin kesinlikle dikkate
alınması gerekmektedir. Çünkü Muhasebeciler
TÜRMOB ile birlikte Türkiye’nin teknolojik
dönüşümü en sağlıklı yaşayan meslek
mensuplarıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan
tarafından açıklanan ve 21 madde
başlığında toplanan Ekonomik
İstikrar Kalkanı Paketinde yer alan
her bir uygulama çok önemli olsa
da paket içinde yer alamayan
ve öneri olarak sunduğumuz
aşağıda yer alan konularında
bu pakete eklenmesinde yarar
bulunmaktadır. KOVİD-19
Salgınının neden olduğu
işçi çıkarmaları bir fırsata
dönüşmemeli, işçilere
bu konuda
güvence
verilmeli,
işverenlere de
eski işçisini
tekrar işe
alma teşviki

verilmelidir. Bu

konuda gerekli tedbirler alınmazsa kriz sonrası
yeni bir sorunla karşılaşmak kaçınılmaz olur.
KOVİD-19 Salgınının neden olduğu olumsuz
ekonomik koşullardan sadece işverenler değil
işçiler ve memurlarda olumsuz etkilenmektedir.
Bu nedenle bordrolu çalışan kesiminin de bu
krizden en az şekilde etkilenmesi için Asgari
Ücret Vergi Dışı Bırakılmalıdır. Bu konudaki
önerimiz; iş kaybı yaşanmaması için işsizlik
fonunun etkin olarak kullanılmasıdır” dedi.
15 EKONOMİK TEDBİR ÖNERİSİ SUNDU
KOVİD-19 Salgınıyla İlgili Alınması Önerilen
15 Ekonomik Tedbir Önerisi sunan Şenliler,
“1- 5510 Sayılı Kanun SSP İşveren Hissesi
teşviki (5+5 olarak) %10 olarak 31.12.2020
tarihine kadar uygulanmalı. 2- Temel gıda ve
temizlik ürünlerinde 18 olan KDV oranı 8’e
düşürülmelidir. 3- İşsiz kalan işçilere işsizlik
maaşı bağlanma şartları kolaylaştırılmalıdır.
4- Kredi garanti fonu desteği ile kamu
bankalarının yanı sıra özel banklar/katılım
bankaları da devre girmeli ve özel sektörün
yüksek faiz oranlı kredileri düşük faizle yeniden
yapılandırılmalıdır. 5- KDV-Muhtasar ve SGK
beyanname ve bildirgelerinde tahakkuk eden
ötelenen ödemelerde sektörel ayrım kaldırılmalı
tüm mükellefleri kapsamalıdır. 6- Vergi
dışında diğer kurumlara verilen bildirge ve
beyannameler içinde düzenleme yapılmalıdır.
7- 2020 yılı kurum kazançlarında %50 oranında
ihracat istinası uygulanmalı. 8- 2020 Yılı için
Geçici Vergi uygulaması kaldırılmalıdır. 9- 2020
Yılı için asgari ücret desteği 75 TL’den 150 TL
çıkartılmalıdır. 10- 2020 Yılında SGK borçlu
olanların borçlarından dolayı teşviklerden
yararlanmasına imkân sağlanmalıdır. 11- Bu
dönem mücbir sebep hali kabul edilerek
kasten işlenen suçlar hariç idari para cezası
ve usulsüzlük cezası uygulanmalıdır. 12Mükelleflerin ve vatandaşların ödevlerle
ilgili yargısal süreler bu dönem için yeniden
belirlenmelidir. 13- 2008 Öncesi emeklilere
intibak farkları ödenmelidir. EYT’liler için
emeklilik süresi 5 yıl öne çekilmeli, emekli
bayram ikramiyesi 2 bin TL çıkartılmalıdır.
14- Asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır. 15İşten çıkan işçilerin yeniden işe alınması teşvik
edilmelidir” diye konuştu. Kadir GÖRGÜLÜ
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Süper Bulmaca Yozgat Çamlık Gazetesi

için özel olarak hazırlanmaktadır.

Cennete önce
girecek olanlar

YOZGAT’IN iLK iŞiTME MERKEZi

YOZGAT

ve meleklerin tazimleri ile
Arş’ın sağ tarafına geçerler...
DINIMIZ, EDEP VE NEZAKET ÜZERINE
KURULMUŞTUR...
İslamiyet, baştan başa
edep dinidir. Başı da, ortası
da, sonu da edeptir. Hiçbir edepsiz kimse, Allahü
teâlânın sevgili kulu olamaz.
Edep; hürmet, saygı ve terAllahü teâlâ, âhirette
biye
demektir. Herkese karşı
bütün haklardan önce, haknazik
ve kibar olmaktır. Her
sız olarak dökülen kanların
işinde
dinimizin emir ve yahesâbını görür.
saklarına
uymak ve buradaki
Bundan sonra bazı kullahaddi,
sınırı
aşmamaktır.
rını mükâfatlandırır. MükâEdep
ve
nezaket;
dosta
fatlandıracakları arasında
ve
düşmana
karşı,
tatlı
dil ve
birinci sırada, dünyada göz
güler
yüz
göstermektir.
Kimnûrundan mahrum olan âmâsenin
gönlünü
incitmemek,
lar gelir. Allahü teâlâ âmâlara
kendine karşı yapılan kusurbuyurur ki:
ları affetmek ve bağışlamak-Siz, bugün benim cemâlimi görmekte diğer insanlar- tır. Yaratılmışların kusurlarını,
yaratandan ötürü hoş gördan önce ve üstünsünüz.
Hâllerine sabreden, îmân mektir. Nefsi için, kimseden
öç ve intikam almamaktır.
ehli bütün âmâlar bir yerDinimiz, “edep ve nezaket
de toplanır. Cenâb-ı Hakkı
medeniyeti” üzerine kurulgörme saâdetine mazhar
muştur. Zaten asıl medeniyet
olurlar... Daha sonra, bütün
de, memleketin beldelerini
âmâlar, Şuayb aleyhisselâtamir etmek, insanlarını da
mın beyaz sancağı altında
toplanırlar. Arş’ın sağ tarafın- ahlâken yüceltmektir.
Edebin ve nezaketin
da, sayısız ziynet ve nûrdan
zirvesine
yükselebilmek,
bayraklarla donatılmış ve
İslâmın
emir
ve yasaklarıbütün murâdları hâsıl olmuş
na
uymak
ile
mümkündür.
hâlde burada kalırlar...
Sevgili
Peygamberimizin
İkinci olarak şöyle bir
Eshab-ı kiramı ile ecdadımız
nidâ işitilir:
Osmanlı Türkleri, bunun
-Ey dünyada dert ve belâ
müşahhas örneklerini dünsâhibi olanlar, cüzzamlılar,
yaya göstermişlerdi. Nitekim
hastalık çekenler!
Müslüman olmadan önce,
Dert ve belâlara sabtoplumun ayıplanmasından
reden, îmân ehli kimseler
korkarak, kendi kız çocuğubir yerde toplanır. Eyyûb
nu diri diri elleriyle toprağa
aleyhisselâmın yeşil bayrağı
gömen Hazret-i Ömer, “Biz,
altında Arş’ın sağ tarafına
zelil ve alçak bir kavim iken,
gönderilir...
İslâm ile izzet ve şerefe kaÂhirette, dünyada iken
vuştuk” ve “Dicle’de kapsa
yapılan iyi amelleri işleyenbir kurt koyunu/Adl-i ilâhi
ler, belli bir ölçü, oran dâhigelir Ömer’den sorar onu!”
linde mükâfatlandırılacaktır.
diyerek, en medenî ve âdil
Ancak, dert ve belâlara
bir insan olmak şerefine,
sabredenlerin mükâfatları
âlemlerin Efendisi Muhamkarşılıksız verilecektir...
med aleyhisselamın gösterÜçüncü olarak, harâm
işlemeye gücü yettiği, imkânı diği nurlu yola sarılmakla
bulunduğu hâlde, nefislerine kavuşmuştu.
İnsanlar medenî değilse,
hâkim olup harâm işlemeşehirler
ne kadar mâmur ve
yenler çağrılacaktır. Bunlara
bakımlı
olursa
olsun, oradaki
da türlü türlü Cennet elbisesi
insanlara
medenî
denemez.
giydirildikten sonra, Yusuf
Eski
ismi
“Yesrib”
olan
aleyhisselâmın yeşil bayrağı
Medine-i
münevvere,
Resûl
altında toplanırlar, bütün
aleyhisselâm
ve
Eshab-ı
murâdlarına kavuşturuldukkirâm efendilerimiz sayesintan sonra Arş’ın sağ tarafına
de gerçek “Medîne” olmuş
gönderilir.
ve böylece medeniyet ruhu,
Dördüncü olarak yine bir
oradan bütün cihana yayılnidâ işitilir:
mıştır.
-Nerede o benim, rızâm
Peygamber Efendimiz
için birbirlerine muhabbet
Yeni Şehir Hastanesi
Ana Giriş
Medine’yi
teşrif buyurunedip kardeş olanlar, birbirleca,
Hazret-i
Enes’in
Kapısı
Karşısı
ŞOK
Market
ve annesi
rini sevenler?
Ümmü
Süleym
Kaytan
Eczanesi yanı de “radıyalBir nidâ üzerine,
dünyada
lahu anhâ” 10 yaşındaki oğlu
yalnızca Allah rızâsı için
birYOZGAT
birlerini sevenler, bu sevgiyi Enes’i Resûlullaha hediye
götürmüş ve böylece Enes’in
her şeyin üzerinde tutanlar
Resûlullah’ın terbiyesinde
bir yerde toplanır.
yetişmesini arzulamıştı.
Diğerleri gibi cenâb-ı
Elinden tutup, PeygamHakkın cemâliyle müşerref
berimize
götürdü. ve O’na
olduktan sonra, İdris aley“Yâ
Rasûlallah!
Ensâr’ın
hisselâmın kırmızı yâkuttan
erkek
ve
kadınlarından
sana
sancağı altında öncekiler
hediye
vermeyeni
kalmadı.
gibi bunlar da Arş’ın sağ
Ben de hediye olarak bu
tarafına geçerler...
oğlumu size takdim ediyoBeşinci olarak da şöyle
rum!
Hizmetinizde bulunsun”
bir nidâ işitilir:
dedi.
-Nerede o, dünyada ıssız
O günden başlayıp,
yerlerde, Allah için ağlayanPeygamberimizin
ruhunu
lar, benim rızâm için gözyaşı
Rabbine
teslim
edinceye
dökenler?
kadar, O’nun mukaddes
Bu nidâ üzerine, âlimler
hizmetinde bulundu, ilim ve
ve şehîdler derler ki:
edebinden çok şey istifade
-Bizim mürekkebimiz,
etti. Enes bin Mâlik “radıyalkanımız bunlarınkinden ağır
lâhu anh” diyor ki: “Hazret-i
gelir.
Allahü teâlâ bunların göz- Peygambere on sene hizmet
ettim. Yapmadığım bir şeyyaşları ile şehîdlerin kanını
den ötürü ‘Niçin yapmadın?’
ve âlimlerin mürekkebini
yaptığım bir işten dolayı da
tarttırır.
‘Neden böyle yaptın?’ dediAllah için ağlayanların
ğini hiç hatırlamıyorum. Beni
gözyaşları ağır gelir. Bunlar
da, Nûh aleyhisselâmın alaca hiç azarlamadı.”
İşte bu, Resûl aleyhisselâsancağı altında toplanırlar
mın bir nezaketi idi...

iŞiTME MERKEZi
HÜSEYİN
KOÇ

*KULAK ARKASI
*KULAK iÇi
*SU GEÇiRMEYEN
iŞiTME CiHAZLARI

0 354 217 40 98
0 541 974 80 74

Aktarlara korona virüs akını
Ülke genelinde
olduğu gibi Yozgat’ta
korona virüsüne karşı
tedbir almak isteyen
vatandaşlar, aktarlara
giderek bağışıklık
sistemini güçlendirici
karışım talebinde
bulunuyor.
Tüm dünyada
etkisini gösteren ve
Türkiye’de de görülen
korona virüsü salgını
için tedbirler alınmaya
devam ediyor.
Vatandaş maske,
eldiven gibi koruyucu
eşyalara yönelirken,
kimileri de kolonya,
dezenfektan gibi
maddelerle virüsü
engellemeye çalışıyor.
Bazı vatandaşlar ise
soluğu aktarlarda aldı.

Vatandaşlar, salgın
başladığından itibaren
bağışıklık sistemini
güçlendirici bitkilere
yöneldi.
Yozgat’ta Ursavaş
Baharat’ta aktarlık
yapan Hasan Ekici,
vatandaşların şu anda
en çok ıhlamur, zencefil,
zerdeçal, kış macunları
ve çaylarına şu günlerde
daha çok rağbet
olduğunu söyledi.
Vatandaşlara
uyarılardan bulunan
Ekici, “Genelde soğuk
algınlığına karşı
kendilerinin dikkat
etmesi gerekir. Zencefil,
ıhlamur, zerdeçalı, tarçın
gibi ürünleri daha fazla
tüketmelerini tavsiye
ederiz. Kendi açımızdan

YILMAZ PETROL
KAHYA KÖYLÜLER

devletimizi dediği olur.
Yine de en iyisini onlar
bilir” ifadelerine yer
verdi.

Köseoğlu Mah. Adnan Menderes Blv. 23/A 66100 YOZGAT
0354 212 19 92 - www.yilmazpetrol.net
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Evinde Kal Hastalıktan Uzak Dur!

AHMET
SARGIN
Koronavirüsü tüm
dünyayı sardı. Ülke
ülke dolaşıp can almaya devam ediyor. Salgın hastalığına dönüştü ve hızla yayılıyor.
Ülkemiz Koronavirüsü ile mücadele

ediyor.
Devletin aldığı ciddi
tedbirler var, bunlara
uymak şart.
Bir de doktorlarımızın tavsiyeleri oluyor
bunları da harfiyen
yerine getirerek bu
salgından hem kendimiz hem de aile
bireyleri olarak birlikte
korunmalıyız.
Öncelikle hastalık
insandan insana hızla
bulaşıyor ve insanlar
virüsü taşıyıcı duruma
dönüşüyor.
Bu nedenle “Evde
Kal Hastalığı Bulaştırma!” Uyarıları yapılıyor. Büyük bir ço-

ğunluğun bu uyarıya
uyduğunu görüyoruz.
Ancak bazı zorba ve
kural tanımaz kişilerin
ısrarla Sokağa çıkıp
umursamazsa bana
bir şey olmaz demesi
canımızı sıkıyor!
Sana bir şey olmaz ama, sokaktaki
vatandaştan virüs alır
taşıyıcı duruma gelirsin, evine çocuklarına, anne ve babana
bulaştırırsın: Bunun
vebalini nasıl taşıyacaksın Arkadaşım?
Evde bunalıyormuş?
İnsanların sağlığını
hiçe say, sadece kendini düşün ve devlete

kafa tut: bu nasıl bir
anlayıştır böyle?
Doktorlar ve sağlık
görevlilerimiz hastalığın nasıl bulaştığını,
nasıl yayıldığını ve
alınacak önlemleri sürekli anlatıp fedakarca
bir hizmet yürütüyorlar.
Devletimiz her türlü
tedbiri alıp uygulamaya koyuyor.
Sen ben bu kurallara uymazsa nasıl
önlenecek bu salgın
hastalık?..
Diyeceğimiz o ki;
bu tür zor zamanlarda
biz el ve gönül birliği
edip felaketlerin üste-

sinden geliyoruz.
Ayrı gayrı telden
çalarsak, uyarıları
hiçe sayarsak salgın
bizi daha çok tehdit
eder hale gelir, çocuklarımızın psikolojisi
bozulur, sevdiklerimizi, yakınlarımızı kaybederiz.
Çok değil basit
önlemlerle Allah’ın
izniyle bu virüsün
üstesinden gelecek
bu Aziz Millet! Sadece
biraz sabır ve kurallara uymak, devlete
sahip çıkmakla olacak
bu iş...
Zorunlu olmadıkça
evden çıkamamalıyız!

Çıkmak zorunda kalırsak maskemizi ve
eldivenlerimizi takıp
yakın temastan uzak
durmalıyız . Toplu taşımacılığı değil kendi
araçlarımızı tercih
edelim. Mümkün olduğunca el temasından
uzak duralım. Ortak
kullanım alanlarındaki
temas bölgelerine dokunmayalım ve ellerimizi sürekli sabunlu
suyla yıkayarak temizliğe ve hijyene dikkat
edelim! Tüm Uyarılar
bu yönde...
Evden keyfi çıkmamayı önemseyelim!
Hava alacağız der-

ken virüs alır onu da
evimize çocuklarımıza
bulaştırırız. Özellikle
yaşlıların ve kronik
hastalarının korunması öğütleniyor,
onlara saygı duyalım
ve salgından uzak
kalmalarını sağlayalım. En önemlisi de
devletimize güvenelim
ve uyarılarına harfiyen
bağlı kalalım. Bu aynı
zamanda Türk töresi
ve İslamın emridir!
Dünyayı tehdit eden
bir salgın var, bizim
bu salgından çok daha
fazla zarar görmeden
çıkmamız vatani görevimizdir unutmayalım!

Korona tedbirleri
Ali İnan
Ben çıkmıyorum. Yeni çıktım
daha. Bankların sökülmesi iyi ve
güzel bir uygulama.
Vatandaşın da alınan
tedbirlere uyması gerekiyor.
Kendimizi düşünmüyorsak
bile çevremizi düşünmemiz
gerekiyor.

Halil İbrahim Doğan
Ben mecbur olmadığım
sürece sokağa çıkmıyorum. Evde
çocuklarımızla birlikte duruyoruz.
Evden çıkmamaya da gayret
ediyoruz. Bankları sökmek çare
değil.
İnsanları daha iyi bilinçlendirip
zararlarını anlatmamız lazım. Yoksa
bank sökmek çare değil. Ama
insanlar da artık bilinçlensin.

Bayram Çakırer
Çıkmazsak iyi de çıkıyoruz.
Mecburen çıkıyoruz ama. Ekmek
almaya iniyoruz.
Çok fazla dışarı çıkmasak da
bazı ihtiyaçlarımızı gidermek için
mecburen çıktığımız oluyor.
Bankların kaldırılması çok güzel
olmuş.

Mehmet Ali Vural
İhtiyaç oldukça çıkıyorum.
O da zorunlu ihtiyaç olduğunda
çıkıyorum.
Yoksa çıkmam. Bizim burası
soğuk bir yer. Şu sıralar bankta
oturmak sakıncalı. Hastalanır
insanlar. Yozgat’ta her halde
oturmazlar.

Cengiz Seçgin
Ben iş icabı mecburen
çıkıyorum. 55 yaşındayım ama
Cumhurbaşkanımızın, sağlık
bakanımızın dediğine uymamız
gerektiğine inanıyorum.
Türkiye olarak elbirliği ile bu
pislikten kurtulmamız lazım. Ama
elbirliği ile kurtulmamız lazım.
Yetkililer ne diyorsa uuyulmalı.

Mehmet Uyar
Çıkmıyorum ama ben işten yeni
çıktım. Hava alıp eve gideceğim.
Devletimiz bir karar almış.
Saygı duymak lazım. Bence de
herkes evinde oturmalı.
15-20 gün dişimizi çıkıp
evimizde oturacağız. Başka
çaremiz yok.

artırılıyor
Dünyayı ve Türkiye’yi etkisine
alan korona virüse karşı önlemler
artırıldı. Dünya genelinde bir
karantina durumu söz konusu.
Türkiye’de de virüsün
yayılmasını önlemek adına bazı
tedbirler alınmaya başladı.
Lokanta, cafe ve restoranlarda
toplu oturarak yeme uygulaması
kaldırıldı, sadece gel al ve paket
servise geçildi.
Berberler, kuaförler ve
güzellik salonlarının faaliyetleri
geçici olarak durduruldu.
Piknik, mangal ve insanların
toplu halde bir araya gelmesine
zemin hazırlayacak ortamlar

sağlık tedbirleri kapsamında
yasaklandı.
Yine Cumartesi gece
24:00’dan itibaren 65 yaş üstü
ve kronik hastalığı bulunanlara
sokağa çıkma yasağı getirildi.
Söz konusu grubun ihtiyaçları
da devlet tarafından oluşturulan
ekipler, kolluk kuvvetleri ile
112,156 ve 155 tarafından
giderilecek.
Biz de sokağa çıkma yasağı
öncesinde vatandaşa mikrofon
uzatarak, alınan tedbirleri
sorduk.
Yozgatlı vatandaşlara
“50 yaş üstü vatandaşların
sokağa çıkmasının korona
virüsü açısından riskli olduğu
belirtiliyor. Sık sokağa çıkıyor
musunuz? Bazı illerde banklar
kaldırıldı insanlar oturmasın
evinde dursun diye bunları nasıl
değerlendiriyorsunuz?” sorusunu
sorduk. Vatandaşın bu konu
hakkındaki görüşleri şöyle;
Kadir GÖRGÜLÜ

Sokağa çıkma yasağının ardından Yozgat'ta yaşlıların
uğrak mekanı olan Cumhuriyet Meydanı da sesizliğe
büründü.
Sami Açıkgöz
Ben daha bugün indim
sokağa.
Bankların kaldırılması ve
buna benzer alınan tedbirleri
olumlu buluyorum. Devlet ne
diyorsa haklıdır.
Vatandaşların da bu kurallara
uyması hayati önem taşıyor.

Şükrü Gürün
10 gündür ilk defa çarşıya
indim. Bankların kaldırılması doğru
bir uygulama.
İnsanlar kendini değilse de
başkasını düşünsün.
Kendinde virüs olmaya bilir
ama dolaşarak başkasından alabilir.
Evinde otursun.

Tahsin Duyar
Hükümetimizin bu konuda
çok güzel bir çalışması var.
Çıkılmaması lazım.
Bizde ilk defa yeni çıktık.
Ekmeğimizi alıp gidiyoruz.
Bankların kaldırılmasının
doğrusunu yaptılar. Hep birlikte bu
yasağa uyulması lazım.

YOZGAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
ASFALT PLENTİ KURUTUCU KAZAN (DRAYER) REVİZYONU hizmet alımı 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2020/157585
1-İdarenin
a) Adresi: A. Nohutlu Mah. Şeyhzade Cad. No:1 66100 MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası: 03546666667 - 3542123923
c) Elektronik Posta Adresi: yozgat@yozgat.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 100 ton/saat kapasiteli asfalt plentine ait kurutucu kazanın bakım ve
onarımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Yozgat Belediyesi Asfalt Üretim Şantiyesi Merkez/YOZGAT
c) Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 30(otuz) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Toplantı Salonu A.Nohutlu Mah. Şeyhzade
Cad. No: 1 66100 - YOZGAT
b) Tarihi ve saati: 30.03.2020 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri
Servisi A. Nohutlu Mah. Şeyhzade Cad. No:1 66100 - YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan
istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı
için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
				
(İ-20)
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YENi KiTABI SATIŞA ÇIKTI
Gazetemiz köşe yazarlarından Kenan Eroğlu’nun yeni kitabı
Yozgat’ta Sahaf kitapevinde satışa sunulmaya başladı.

Kenan Eroğlu, Şubat 2020 tarihinde çıkan
ve çok kısa sürede 2. Baskısını yapan “Bizi
Biz Yapan Hayallerimiz Vardı” kitabımdan bazı
bölümleri hakkında bilgi verdi.
Eroğlu, “Bize göre burası tıpkı “mabet” gibi
“kutsal” bir yerdi “Ocak”tı. Buraya çok şey
verilir, çok fedakârlık yapılır ancak buradan
sadece ve sadece “terbiye”, “dürüstlük”,
“ahlak”,” fazilet”, “ülkü-ideal” ve “Milli şuur”
alınırdı ve biz bunları bol bol almıştık. Burası
“Ocak”tı burada sadece “Olunur” du. Dürüst
olunur, çalışkan olunur, faziletli olunur, Ülkücü
olunur, Milliyetçi olunur, Türk Milletini sever
olunur, Türk’ün büyüklüğüne inanılır olunur,
İslam’a saygılı olunur, hayata ve dünyaya Milli
bir pencereden bakılır olunur, “Türk Cihan
Hâkimiyeti Mefkûresi” ne inanılır olunur, hasbi

olunur, dost olunur, arkadaş olunur, vefalı
olunur, dava adamı olunur. Evet, her şey olunur
fakat asla “Fitne-firak” olunmazdı.”
“Eskiden bazı arkadaşlar eğer kendileri
bir kavganın içindeyseler o kavgayı büyük bir
kavga ve büyük bir kahramanlık gibi takdim
ederlerdi. Eğer kendileri kavganın içinde
değillerse, o kavgayı kim yaparsa yapsın
önemsemezlerdi. Bu arkadaşlarda kendileri
nerede iseler orayı önemli hale getiriyor,
önemli görüyorlar, Eğitim Enstitüsüne ağırlık
veriyorlardı. Ama Yozgat sadece Eğitim
Enstitüsü’nden ibaret değildi. Dernek okuldan
idare edilemezdi, dernek de okul da dernekten
idare edilmeliydi, hatta diğer tüm işler de
dernekten idare edilmeli tüm temsilcilerin, tüm
arkadaşların dernekle irtibatı olmalıydı.”
“İşin garip tarafı, “Vatanım; ha ekmeğini
yemişim ha uğruna kurşun” sloganını
benimseyen Ülkücü düşünceye sahip
olduklarını ifade eden bazı Ülkücü arkadaşlar,
öğretmen olarak tayinleri yapılan köyleri
beğenmeme gibi bir tavır içine girmişlerdi.
Bir “Ülkücü olarak vatan toprağının her yeri
birdir, neresi olursa orada görev yaparız”
düşüncesinde olanların ne yazık ki bu
düşüncelerinden ayrılmış görünüyorlar ve
görevlendirildikleri köylere gitmek yerine ÜlküBir Derneğinde beklemeyi aracılar ve çeşitli
torpiller bulma gayreti içinde olmayı tercih
ediyorlardı.”
“Bir bilinmeyene, sonrasını fazla
göremediğimiz bir yere doğru koşar adım
ilerliyorduk. Fakat biz mi gidiyorduk, arkadan
bizi itekliyorlar/kovalıyorlar mıydı? Bizi
birileri götürüyorlar mıydı, önümüzden birileri
çekiyorlar mıydı pek bilmiyorduk. Ama biliyoruz
ki şöyle ya da böyle biz de gidiyorduk, bu gidiş

MEHMET ALİ
İLBAŞ
Yâ Rab
Sardı şu dünyayı sinsi bir illet,
Hikmetinden suâl olur mu yâ Rab,
Âlemde çaresiz kaldı bu millet,
Acep bundan ibret alır mı yâ Rab?
Takdîri ilâhi emir buyurdu,
Bir ufacık virüs kasdı kavurdu,
Esirge yarabbi bu cennet yurdu,
Boşalan camiler dolar mı yâ Rab?

normal bir gidiş miydi, yoksa belirsizliğe doğru
sürükleniş miydi pek belli değildi.”
“Türkiye genelinde kanlı terör devam
ederken; Biz Yozgat’ta bu gibi olayların
olmamasına seviniyor, her yerde ve her
durumda, her mecliste aklıselimden, sükûnetten
söz ediyor hiçbir şekilde teröre ve anarşiye
bulaşmamak gerektiğini öğütlüyorduk. Biz
ve pek çok aklı başında insan böyle söylemiş
olmasına rağmen bizim gibi düşünmeyen
insanlar da vardı. Türkiye’nin herhangi bir
yerinde bir olay meydana gelmişse biz
Yozgat’tan o olayın cevabını vermeliydik.
Böyle düşünüyor ve vukuat istiyorlardı. Bazı
“buyurgan”ların ilerde olması muhtemel
çatışmalara hazırlamak gibi bir ortamın içine
giriyor oldukları söyleniyordu.”
Kadir GÖRGÜLÜ

Koronaya Karşı Tünel Kurdular
Yozgat’ın Akdağmadeni Belediyesi,
korona virüsle mücadelede
aldığı tedbirleri genişletiyor. Bu
çerçevede toplu taşıma yapan
minibüsler için dezenfeksiyon
tüneli kuruldu.
Akdağmadeni Belediyesi
koronavirüs mücadelesi
kapsamında ilçe genelinde aldığı
sağlık tedbirlerini genişletiyor.
Son olarak ilçede toplu taşıma işi
yapan minibüslerin dezenfeksiyonu
detaylı bir şekilde yapıldı.
DEZENFEKSİYON TÜNELİ
KURULDU
Kurulan dezenfeksiyon tüneline
giren araçlar etkili ve hızlı bir
şekilde ilaçlanarak steril bir
duruma getiriliyor.
Sürekli olarak hizmet verecek
olan dezenfeksiyon tüneli hakkında

açıklamalarda bulunan Belediye
Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın bu
zorlu süreçte belediye imkanlarını
sonuna kadar seferber ederek
vatandaşlarıın sağlığı için tüm
önlemleri aldıklarını belirtti.
Son olarak dezenfeksiyon tüneli
oluşturduklarını ifade eden Yalçın,
uygulama hakkında şu bilgileri
verdi: “Özellikle risk faktörü
yüksek olan toplu taşıma araçları
ilaçlanıyor. Servis araçları haricinde
isteyen vatandaşlarımız sürekli
olarak burayı kullanabileceklerdir.
Önümüzde ki kritik günlerde tüm
uyarılara uyarak toplu taşıma
araçlarını mümkün olmadıkça
kullanmamak, kalabalıklardan
uzak durmak ve kişisel hijyenimize
dikkat etmemiz gerekiyor.”
Tarık YILMAZ

Kıyamet mi koptu, âhir zaman mı,
Ervahi ezelden ömür tamam mı,
Üstümüze çöken kara duman mı,
Güzel günler geri gelir mi yâ Rab?
Hastalık meydanda cirit atıyor,
Tekkede, türbede baykuş ötüyor,
Haram-ı Şerif’in yas mı tutuyor,
Nazargâhın ıssız kalır mı yâ Rab?
Çare bulunmuyor böyle bir derde,
Hastalar sayısız, ölüm her yerde,
Levhi kalem yazmış böyle kaderde,
Başa gelmeyince siler mi yâ Rab?
Derdi veren sensin kimden
saklarız,
Sabrederiz günü güne ekleriz,
Yardımını umar şifa bekleriz,
Bu derde bir derman gelir mi
yâ Rab?
Kulların el açıp, boyun büküyor,
Yalvarıp gözünden yaşlar döküyor,
Çaresiz kulların acı çekiyor,
Bu derdi çekmeyen bilir mi yâ Rab?
ZAMANÎ’yim mesaj geldi bilene,
Senin gücün yeter senden gelene,
Rahmet eyle imanıyla ölene,
Cennetinde bir yer bulur mu
yâ Rab?
ŞAİR ZAMANÎ
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