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HEKiM BAŞKAN’DAN

KORONA CAĞRISI

‘Bağış’ı da
vurdu

Koronavirüs salgını
nedeniyleYozgat'ta
kan bağışını da durma
noktasına geldi.3'TE

Akdağmadeni İlçesi’nin doktor başkanı Nezih Yalçın, Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi
altına alan korona virüse karşı hekim kimliği ile de vatandaşlara uyarılarda bulundu.

SEFERBER OLDUK
Vatandaşların bireysel tedbirlerini almaları
gerektiğine vurgu yapan Yalçın, “Bizler devletin tüm
kurumları olarak tedbirlerimizi aldık. Lütfen sizler de
bireysel tedbirlerinizi alın” dedi.
Vatandaşların karşısına bir hekim olarak
çıkmak istediğini dile getiren Başkan Yalçın,
“Bugün bir başkan olarak değil bir hekim olarak
sizlere seslenmek istiyorum. Bildiğiniz gibi tüm
Dünya korona virüs enfeksiyonu ile mücadele
ediyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya
genelinde 185 ülkede toplam vaka sayısı 316 bin
54’e vefat eden insan sayısı 13 bin 597’ye ulaşmış
durumda” ifadelerine yer verdi. Yalçın, korona
virüsle mücadelede devletin tüm kurumları ile tüm
imkanlarını seferber ettiğini belirterek, “Akdağmadeni
Belediyesi olarak biz de gecemizi gündüzümüze
katarak sahada aktif çalışan personel sayımızı iki
katına çıkararak tüm tedbirlerimizi, önlemlerimizi
almış durumdayız” diye konuştu. >> 3'TE

Vatandaşlara

teşekkür etti
Yozgat Belediyesi Cumartesi günü
başlattığı ve dün uyguladığı bahar temizliğine
vatandaşlardan da destek geldi. Belediye
Başkanı Köse’nin, merdivenlerinizi siz yıkayın,
ilaçlama işini bize bırakın çağrısına vatandalar
kulak verdi. >> 6'DA

CEZA DEĞiL MAAŞ ÇEKTi…

Yozgat’ta evinden
maaşını çekmek için
bankaya gelen yaşlı kadının
imdadına polis yetişti.
Yaşlı kadını sandalyeye
oturtan polis memuru
maaşını çekerek teslim etti.
Korona virüs ile
mücadelede sağlıkçıların
yanı sıra emniyet
mensupları da büyük
mücadele veriyor. 65 yaş
üstü yaşlıların sokağa
çıkmaması konusunda
denetimlerini sürdüren
emniyet mensupları ihtiyacı
olan vatandaşları da
unutmuyor.
>> 8'DE

Yasağa uymadı

ceza kesildi

Türkiye’de 65 yaş ve üstü
vatandaşlar ile kronik hastalığı
olanlara sokağa çıkma yasağı getirildi.
Yozgat’ta bu yasağa uymayan iki kişiye
kolluk kuvvetleri tarafından 392 TL
para cezası kesildi. >> 3'TE

Vatandaş yasak istiyor!
Tüm Dünya’yı etkisi altına alan
Yeni Tip Koronavirüs tedbirleri
kapsamında Türkiye’de ve
Yozgat’ta bazı sınırlandırmalar
getiriyor. Şuana kadar Lokanta,
Restorant, Pastane, Kahvehane gibi
bir çok yer kapatılırken, 65 yaş üstü
vatandaşlara da sınırlama getirildi.
Bu kadar önleme rağmen
yeni tip koronavirüs tedbirlerine
rağmen hala evinde kalmayan,
insanlarla teması sürdürenler var.
Vatandaşlar, yeni tip koronavirüs
tedbirleri kapsamında sokağa
çıkma yasağının uygulanmasını
istiyor. >> 4'TE

Yozgat Valiliği Duyurdu

Sosyal Mesafeni Koru
Tüm Dünyayı etkisi
altına alan koronavirüs,
gün geçtikçe insan
hayatını olumsuz
yönde daha fazla
etkilemeye devam
ediyor. Yozgat Valiliği
de sosyal mesafe
kapsamda alınması
gereken önlemleri
Yozgat halkıyla
paylaştı. 7'DE

Dezenfekte
çalışmalarını
denetledi

Şefaatli Belediye
Başkanı Müjdat
Karaca, dezenfekte
çalışmalarını yerinde
denetledi.3'TE

CORONA VİRÜS!
Corona’dan Önce

Corona’dan Sonra

Amaan! Canım
Ne olacak elimi
yıkamasam.Virüs
mü kapacağım ?

Fazlı'dan

Ben biliyordum
kardeşim Bir gün
virüs gelecekti
iyiki ben önlemimi
iyi alıp elimi
yıkıyordum
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GÜNCEL
Anılarla Mazideki Yozgat-5

İSMAİL
CENAN
1955'li yıllarda Fatih
Camiinin 200 metre batı
kısmında Bozlarla Şevket
Amcanın evinde kiracıydık. İki ufak odalı bir
evdi. Üzeri dam yapılıydı. Yağmur yağınca
dam aşağıya su sızdırırdı. Şevket Amca da
damı loğ denilen silindir
şeklinde 60-70 kg ağırlığındaki taşla gidip gelir
damı pekiştirirdi. Akmasını önlerdi.
O zamanlar bu küçük
eve sığacak şekilde eşyalarımız vardı.
Onlarla yetinirdik
fazla bir eşyamız yoktu.
Kışlar çok sert ve çetin
geçerdi.
Evin kapısı direk dışarıya açılırdı. Kapıyı açar
açmaz tipi direk içeri
girerdi.
Annem kar ve tipiyi
önlemek için kapının
üzerine çul çakardı.
Bir tek küçük bir odası
vardı.
Ev kuzey cepheliydi.
Küçük de bir pencere-

si vardı. İçme suyunu
komşulardan alırdık.
Sonra çeşme alındı rahatladık.
Şevket amca sonra
bizi biraz daha büyük
evine taşıttı. Orda rahat
ettik. Şevket Amca çok
çalışkan bir ustaydı. Üç
takım ev yaptı. Hanımı Kamile Abla da ona
yardım ederdi. O da
duvar örer sıva yapardı.
Her türlü işine yardımcı
olurdu. Şevket Amcanın
marangoz odası vardı.
Burda her türlü aleti
vardı. Keserleri, bıçakları, tomurları, büyüklü küçüklü testereleri,
rendeleri, mengene
demirleri, elle çevrilen
matkabı... O yıllarda
elektrikli aletler yoktu.
Şevket Amca kapı pencere gibi şeyleri hep elle
binbir zorlukla yapardı.
Akşam olunca Şevket
Amcalar bize gelir, bazen
de biz onlara giderdik.
O zamanlar televizyon
olmadığından sohbetler
yapılırdı. Birbirlerine askerlik anılarını anlatırlar,
hayatta çektikleri sıkıntıları anlatırlardı.
Bizler de dinlerdik.
Vaktin nasıl geçtiğini
anlamazdık.
Ali Osman abimiz de
Şevket Amcanın evinde
kalır, sanat okulunda
okurdu. Babası akrabası
olarak Şevket Amcagile

teslim etmişti. Efendi,
terbiyeli bir abimizdi. Bir
gün mahalleli kadınlar
birleşip Çamlığa gitmeye
karar veriyorlar. Ali Osman abiyi de alıp yürüyerek Çamlığın yolunu
erkenden tuttuk. Epey
bir meşakkatten sonra Çamlığa ulaştık. Biz
çocuklar ocak yakmak
için kozalak topladık.
Annelerimiz çulları serip
yemek hazırlıklarına
başladı. Yemekler yendi.
Çaylar içildi. Sonra iş
oyuna geldi. Ali Osman
Abi beni beni önceden
ıslattınız artık bu sefer ıslatamazsınız dedi.
Kadınlar yine Ali Osman
Abiye bir oyun oynamaya hazırlandılar.
Yağ satarım oynayacağız dediler. Geniş
bir çember çevirdiler.
2-3 defa normal şekilde
mendil bırakma oyunu
oynadılar Ali Osman Abi
bilmesin diye. Sonra oyunu düzenleyen
Nazmiye Abla ebe oldu.
Mendili de eteğine saklayarak dönmeye başladı.
Ali Osman Abinin arkasından geçerken mendili
iki metre geriye bıraktı.
Ali Osman Abi eli ile arkasını yokluyor, mendili
yok sanıyor. Mendilin
içine de taş bağladı. Ali
Osman Abinin arkasına
gelince mendili acelece
alıp Ali Osman Abinin

sırtına hızlı hızlı vuruyor.
Ali Osman Abi 'yandım
anam' diye bağırıyor.
Nazmiye Abla kovalıyor,
Ali Osman Abi kaçıyor.
Sonra Ali Osman Abi
daire şeklinde oturanların ortasından geçiyor.
Ortadan geçip zıngılı beş
yapacağız diyorlar. Ali
Osman Abiyi ellerinden
ayaklarından tutup kaldırıp yere sırtının üstüne
vuruyorlar. Kadınlar hep
gülüyor, Ali Osman Abi
sinirleniyor. Bir daha
sizinle Çamlığa gitmeyeceğim diyordu.
Mahallemiz o zamanlar çok tenhaydı, gürültüsüzdü. Hiç araba taksi
yoktu. Her evin tavukları vardı. Sokakta rahat
dolaşırlardı. Hiçbir zarar
görmezlerdi.
Hamidiye Yurdunun
biraz batı kısmında yaylı
at arabası süren Şükrü
Koşar amacamız vardı.
At arabasıyla Y.S.E.' nin
olduğu yerden çarşıya
gaz varilleri taşırdı. Çok
iyi bir insandı. Bunun
14-15 tane kazı vardı.
Bunları sabah çıkarıp
sokağa salardı. Hayvanlar 3-4 mahalle uzaktaki
yerlerde yayılır, akşam
olunca da hiç şaşırmadan evlerine gelirdi.
O zamanlar her evin
bahçesi vardı, ahırı
vardı. İnek beslerlerdi.
Sabahleyin çoban gelir

bu inekleri alır yayıma
götürürdü. Akşam olunca Şekerpınar'a geldiğinde bırakırdı. Hayvanlar
kendileri evlerine giderdi. Hiç kaybolmazlardı.
Kapının önüne gelince
bağırırlardı. Sahipleri kapıyı açar içeri alırlardı.
Ayak tırnakları parçalanan sığırları nalbant getirir nallatırdık.
O zaman 25-30 tane
nalbant vardı. Şimdi hiç
kalmadı. Yozgat'ta o
zamanlar 2 tane semerci
vardı. Atlara, eşeklere
semer yapardı. Ayrıca
ot yastık yaparlardı.
Sedirlere yaslanmak için
kullanılırdı. Bu sanatta
bitti. Yozgat'ta 2 tane de
saracımız vardı. Atlara
eşeklere yular, hamut,
gem buna benzer şeyler
yaparlardı. Bu meslek de
bitti.
Büyük Camiiye yakın
İzmirli'nin kahvesi vardı.
Mustafa Yılmaz işletirdi. Herkes onu İzmirli
olarak bilirdi. Kahvenin
karşısında Tuzcu İsmail
Koçak Amcamız vardı.
Sekili kaya tuzları satardı. Çok iyi bir insandı.
İsmail Amcanın dükkanının yanında Fırıncı Şinasi
dört tekerli arabasıyla
kelle-kebap satardı.
At arabaları buralarda
dururdu. 15-20 tane at
arabası vardı.
Akşam olup serinlik

çıkınca motorsikleri olan
esnaflar toplanır motor
yarışı yaparlardı. Sivas-Ankara yolu üzerinde otobüs, kamyon
yok denecek kadar azdı.
Motoru olan esnaflar Özdoğan Sönmezgül, Erdoğan Sönmezgül, Hayati
Ertosun, Kemal Ertosun,
Kamil Ertosun, Çlingir
Nuh gibi kişilerin motorları JAWA idi. Havada
jet, karada Jawa diye
reklamını yaparlardı.
Bütün sanayi esnafı
marangozlar, doğramacılar, mobilyacılar, demirciler, kalaycılar, oto
tamircileri hepsi Büyük
Caminin alt kısmında
dispansere doğru uzanan
otobüs yazıhanelerinin
olduğu yerdeydi. Yozgat'ın bütün sanatkarları
buraya sığardı.
Spor salonunun karşısında kamyon, karoser
yaparlardı. Çok güzel
karoser yaparlardı. Onun
yanında Makasçı Veli
Usta vardı. Oldukça şişmandı. Araba makasları
yapar, devrilen arabaların şase demirini tezeklerle ısıtarak balyozla
doğrulturdı. Arabalardan
söktüğü civatalardan
artanını nerden çıktığını
bilemezse bunları gavur
fazladan koymuş derdi.
Rahmetlik babamın iyi
arkadaşıydı.
Bektaşların evinin

altında tamirci Halil
Gökhan'ın dükkanı vardı.
Kendisine sağır Halil
derlerdi. Çok iyi bir motor ustasıydı. Yozgat'ta
tekti. Sonradan bunun
kalfaları, çırakları yetişti.
Bu mesleği çoğalttılar.
2006 yılında rahmetli
oldu. Babamın çok iyi
arkadaşlarındandı.
Bugünkü Bellonanın
karşısında motorhane
vardı. Yozgat'ın elektiriği
buradan temin edilirdi.
Tek katlı geniş bir alanda
çalışıyordu. İçinde 8-10
tane büyük büyük dizel
motorlar vardı. Şehrin
ceyranı burdan temin
edilirdi. Önünde 1010 metre boyutlarında
büyük bir havuzu vardı.
Motorların suyunu bu
havuzdan gelirdi. Rahmetli Abdullah Koraşar
Amcamız sandalyesini
dışarı atar havuzu seyrederdi. Buranın idaresi
ondan sorumluydu.
Bugünkü anlatacaklarım bundan ibaret olup yazımı Yozgat
Sürmelisinden bir dize
ile bitiriyorum. Selamlar
saygılar...
Yozgat seni delik delik delerim
Kalbur alır toprağını
elerim
Eğer yarim sen burdan gidersen
Koyun olur ardın sıra
melerim

Gönderen: İsmail CENAN

Yerköy'de ki kamyon şöforleri

Yozgat'ta ki at arabaları

Yozgat'taki faytonlar

Yozgat'taki öğretmen ve öğrenciler
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Yozgat'ta ki protokol üyeleri

Alış: 483,08
Satış: 494,01

DOLAR

Alış: 5,94
Satış: 5,95

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ

13/1
15/3
14/4
12/2

BENİM ECZANESİ
DAMLA
ECZANESİ
Erdoğan Akdağ Mah. Viyana
Cad. Rönasans Çarşı Binası
No:10/5

TEL: 212 29 00

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 6,54
Satış: 6,55

Çeyrek Altın

12/1

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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Yozgat’ta Korona Ne Tarafta?

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Şu sıra insanlar
sıkça bu soruyu soruyor.
E, gazetecisiniz
bir bilgi ya da fikriniz
olmalı.
Kıymetli Yozgatlılar, hemşerilerim:
İçinde bulunduğumuz durum öylesine hassas, öylesine
özel, öylesine istismara, provokasyona,
kaosa açık ki, bizler
de sürecin sağlıklı

şekilde yürümesi adına bir kamu hizmeti
yürütüyoruz.
En azından bünyesinde Çamlık Gazetesi – Çamlık TV
ve www.yozgatcamli.
com haber portalını
barındıran “Çamlık
Medya Ailesi” ciddi
anlamda sorumluluk
ilkesi ile hareket ediyor.
Böylesine hassas
bir süreçte kulaktan
dolma bilgi, mahalle
söylentileri üzerine
habercilik yapmak ise
bu milletin içerisinde
bulunduğu psikolojik dünyaya dinamit
koymakla eş değer.
O yüzden bizlere
resmi açıklama yapılmadığı müddetçe
sizlere en doğru bilgiyi sunmak adına

elimizdeki bilgilere
yorum katmadan
sizlere sunmaya çalışıyoruz.
Özellikle korona
virüsü denilen dünyanın salgın hastalığı
ile mücadelede en
önemli silah olan sıkı
tedbirler alma konusunda bilinçlendirme
çalışmasına Çamlık
Medya Ailesi olarak
azami ölçüde katkı
sağlamaya çalışıyoruz.
SESSİZ
SOKAKLAR…
Gelelim Yozgat’ın
ahvaline…
Haftanın ilk mesai gününe Çamlık
Medya Ailesi olarak
Siz Evinizde Kalın Biz
Sizlere Haber Ulaştırmak İçin Çalışıyoruz
sloganı ile başladık.

Evden çıkıp gazeteye gelirken Lise
Caddesi’ndeki ahval
haftanın ilk mesai
günü değil de Pazar
sabahı gibiydi.
Garipsiyor insan,
ister istemez hayata
konsantre olmakta
zorluk çekiyorsunuz.
Gün içerisinde de
durum değişmiyor
maalesef.
Dün hastane işim
de vardı, Araştırma
ve Uygulama Hastanesinin boş olduğunu
görünce şaşırdım.
Doktora: “İnsanlar mı hasta değil,
hastalık mı bitti diye
sordum…”
Demem o ki, bu
süreçte boş kalıyorsa hastane gerekli
gereksiz hastane kapılarını aşındırıyoruz

demektir.
HAYATIN
KIYMETİNİ
ANLAMAK
Evet, hastaneler
boş ve biz evdeyiz.
Demek ki aklı her
esen hastane yolunu
tutmayacak/tutmamalı.
Gerekli gereksiz
ilaç kullanımı yapmayacak/yapmamalı.
Bu süreç bizlere ister istemez ev
mahkumiyeti ile birlikte günlük hayatın,
yaşamın kıymetini de
öğretmeye başladı.
Hayatın hengamesi içerisinde görmezden geldiğimiz,
pek çok zaman fark
etmeden yaşadığımız
en yakınımızdaki insanları fark ettirdi.
Onunla da kalma-

dı, güneşin, rüzgarın
kıymetini öğretti.
EKONOMİK
DENGE…
Gelelim ekonomik
dengelere.
Hastalık riski ile
karşı karşıya kalmak,
bulaşıcı ve ölümcül
sonuçlar doğuran
hastalık riski ile karşı
karşı kalmak ürkütücü ve sinir bozucu.
Bir sinir bozucu
olay daha var ki o da
bu süreçte ekonominin tamamen durma
noktasına gelmesidir.
Evet, evden dışarı
çıkmamak en önemli
tedbir lakin giderlerini zar zor karşılayan
esnaf, asgari ücretli,
ya da günü zor kurtaran patron ne yapacak?
Kimi iş yeri ya izin

HEKiM BAŞKAN’DAN

KORONA CAĞRISI
Akdağmadeni İlçesi’nin doktor başkanı Nezih Yalçın, Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi
altına alan korona virüse karşı hekim kimliği ile de vatandaşlara uyarılarda bulundu.

alın ya da çalışacaksınız diyormuş!
Bu iş devlet kanun
ve nizamında olmaz
ise bu süreç sadece
sağlığımız değil ekonomimiz de ciddi anlamda bozulacak.
Bu sorun sadece
Yozgat’ın değil tüm
Türkiye’nin sorunu.
Bir an evvel çözülmez ise korona virüsü ile mücadelede
ekonomik problemler
insanımızın psikolojisini bozacak.
Bir de unutmadan
her duyduğunuza
inanmayın lütfen,
bize öyle bilgiler geliyor ki akıllara zarar.
O yüzden duyduklarınızla değil doğrularla yaşayın diyor,
sağlıklı günler diliyorum.

Yasağa uymadı

ceza kesildi
Koronavirüs salgını nedeniyle
vaka sayısının her geçen gün arttığı
Türkiye’de 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile
kronik hastalığı olanlara sokağa çıkma
yasağı getirildi. Yozgat’ta bu yasağa
uymayan iki kişiye kolluk kuvvetleri
tarafından 392 TL para cezası kesildi.
65 yaş üstü bir erkek ve eşine ayrı ayrı
ceza kesilirken, ceza kesilen vatandaş,
sokağa çıkma yasağına uymadığı halde
kendisine ceza kesilmesine “Aldığımız
emekli maaşını cezaya mı ödeyelim”
diyerek sitem etti. Kadir GÖRGÜLÜ

Dezenfekte
çalışmalarını
denetledi
Vatandaşların bireysel
tedbirlerini almaları gerektiğine
vurgu yapan Yalçın, “Bizler devletin
tüm kurumları olarak tedbirlerimizi
aldık. Lütfen sizler de bireysel
tedbirlerinizi alın” dedi.
Vatandaşların karşısına bir
hekim olarak çıkmak istediğini
dile getiren Başkan Yalçın, “Bugün
bir başkan olarak değil bir hekim
olarak sizlere seslenmek istiyorum.
Bildiğiniz gibi tüm Dünya korona
virüs enfeksiyonu ile mücadele
ediyor.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine
göre dünya genelinde 185
ülkede toplam vaka sayısı 316
bin 54’e vefat eden insan sayısı
13 bin 597’ye ulaşmış durumda”
ifadelerine yer verdi.
SEFERBER OLDUK
Yalçın, korona virüsle mücadelede
devletin tüm kurumları ile tüm
imkanlarını seferber ettiğini
belirterek, “Akdağmadeni
Belediyesi olarak biz de gecemizi
gündüzümüze katarak sahada

aktif çalışan personel sayımızı iki
katına çıkararak tüm tedbirlerimizi,
önlemlerimizi almış durumdayız”
diye konuştu.
BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMEYİN
Vatandaşlar arasında yaygın
olan ‘Ben gencim bana bir şey
olmaz’ inanışının yanlış olduğunu
vurgulayan Başkan Yalçın,
“Ölümden mi kaçıyoruz? Ölümden
mi korkuyoruz? Demeyin.
Çünkü Cenabı Hak tedbirsizliği
değil tevekkülü emrediyor. Bizim
ihmalimiz yüzünden yüzlerce
insana bu virüs bulaşabilir.
Onlarca insan, henüz kanseri
yenmiş insanlar, böbrek rahatsızlığı
olan gençler, 30-40’lı yaşlarındaki
KOAH’lı hasta, 65-70 yaşlarındaki
nur yüzlü dedelerimiz ninelerimiz
bizim ihmalimiz yüzünden
hayati tehlike atlatabilir, hayatını
kaybedebilir” dedi.
BİREYSEL ÖNLEMLERİ ALALIM
“‘Allah’ın resulü beli bükülmüş
ihtiyarlarınız olmasaydı, belalar çığ
gibi üzerinize gelirdi’ buyuruyor”

diyen Yalçın, şöyle konuştu; “Biz
kendi elimizle beli bükülmüş
ihtiyarlarımızın üzerine belaları
taşıyoruz.
Evet elbette hepimiz öleceğiz.
Ama arkasında binlerce insanın
safa durduğu binlerce Fatiha’nın
okunduğu, binlerce kişinin
hakkını helal ettiği cenaze
namazları yerine, üç dört kişi
ile kılınan cenaze namazlarımız
olmasın. Lütfen Allah rızası için
önlemlerimiz alalım, kurallara
uyalım. Bireysel tedbirleri en üst
seviyeye çıkaralım.”
HER KIŞIN BİR BAHARI VAR
Yalnızca risk grubunda olanların
değil herkesin korona virüse karşı
önlemlerini alması gerektiğine
işaret eden Başkan Yalçın, “Risk
grubundaki kişilerle aynı evde
yaşayanlar, hatta risk grubunda
olmasa bile herkes sıradan
vatandaşlarımız, lütfen mecbur
kalmadıkça, zaruret olmadıkça
evden çıkmayalım.
Bile bile göz göre sevdiklerimizi

riske atmayalım.
Her kışın bir baharı her gecenin
bir neharı vardır. İnşallah tez
zamanda bu karanlık dağılacak
sabah olacak. İlerde tekrar
beraber birlikte güleceğiz, birlikte
ağlayacağız. Ama ilerde birlikte
gülmek için şimdi kısa sürede olsa
ayrı durma zamanı” ifadelerini
kullandı.
EMANETE SAHİP ÇIKIN
Vatandaşların gereken tedbirleri
alma konusunda hassas olmaları
gerektiğine bir kez daha vurgu
yapan Yalçın, “Allah tüm insanlığı
ve bizi muhafaza eylesin. İlim olan
Allah tüm bilim adamlarımızın
ilimlerini artırsın.
Şafi olan Allah hastalarımıza
şifalar verdin. Bu güzel ilçemizi nur
yüzlü ninelerimizi, dedelerimizi,
annelerimizi, babalarımızı
masum ve mazlum yavrularımızı
önce Cenabı Hakk’a daha sonra
sizlere emanet ediyorum. Lütfen
emanetinize sahip çıkınız” dedi.
Eda DEMİREL

Yozgat’ın Şefaatli İlçesinde
yeni tip koronavirüs ile mücadele
çalışmaları sürüyor. Şefaatli Belediyesi,
vatandaşların kullanım alanlarında
belediye ekibi tarafından yapmış olduğu
dezenfektan çalışmalarının ardından,
dünde ilçe de caddeler Dezenfekte
temizligi yapıldı.
Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat
Karaca, yeni tip koronavirüs tedbirleri
kapsamında ilçe de yürütülen
dezenfekte çalışmalarını yerinde
denetledi.
Karaca, ilçe merkezinde yapılan
çalışmalar hakkında bilgi aldı. Haber
Merkezi
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Baharın Müjdecisi

YAHYA
AKSOY
Ülkemizde her yıl
18–24 Mart tarihleri
arası “YAŞLILAR HAFTASI” olarak kutlanmaktadır.
Büyük Atatürk ne
demiştir “Bir milletin
yaşlı vatandaşlarına
ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin
yaşama kudretinin en
önemli kıstasıdır.
Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle
çalışmış olanlara karşı
minnet hissi duymayan bir milletin, gele-

ceğe güvenle bakmağa hakkı yoktur.”
Her insan için değişik anlamlar ifade
eden yaşlılık, hayatın
çok özel bir dönemidir.
Yaşlılarımız dün ile
bugün arasında köprü
kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi
yarınlara taşımamızı
sağlayan en değerli
varlıklarımızdır. Yaşlılık dönemine itibar
göstermek bir minnet
borcudur.
Yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi,
daha aktif olması ve
yaşama bağlı kılınmaları gerekir.
Bir ömrün büyük kısmını topluma
ve ülkeye hizmetle
geçirmiş insanların,
yaşlandıkları ve bakıma muhtaç oldukları
dönemde ömürlerinin

sonuna kadar insan
onuruna yakışır bir
şekilde bakım talep
etme hakları vardır.
Ailelerinden ve
çocuklarından bu hizmeti çeşitli nedenlerle
alamayanlara bu hizmet imkânlar ölçüsünde Devletimiz tarafından verilmektedir.
Devleti halka hizmet etme aracı olarak
gören hükümetler,
bir sınıf ve kesimin
değil, bütün vatandaşlarımızın refah ve
mutluluğunu sağlayacak sosyal politikalar
yürütmeyi, bu bağlamda yoksullar, bakıma muhtaç yaşlılar,
çocuklar ve işsizler
için özel programlar
oluşturmayı, zor durumdaki vatandaşlarımıza, terkedilmiş ve
kimsesizlik duygusu
yaşatmamayı hedefle-

melidir.
Aile ve Sosyal
Politikalar bakanlığı
ile diğer bakanlıklar ,
tüm eğitim krumları ,
özel kuruluşlar,Sosyal
Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, insanımızın değer yargıları
arasında var olan yaşlıya sevgi, dayanışma
ve saygı yaklaşımını,
değişen toplum yapısı içinde ve bilimin
ışığında profesyonelce
hizmet alanlarına taşıyarak yaşlı vatandaşlarımıza götürülecek
hizmetlerin kalitesini
ve çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürmelidir.
Bu alanda özel fonlar
kurularak, projeler
üretmeldir.
Ancak devletimizin
çalışmaları yaşlılarımızın sorunlarının çözü-

mü ve toplumda hak
ettikleri yeri almaları
konusunda tek başına
yeterli değildir.
Toplumda bu bilincin yerleşmesi, bugüne kadar olduğu gibi
gönüllü kuruluşlarımızın ve yurttaşlarımızın
katkıları ile yaşlılarımıza daha iyi yaşama
koşullarını sağlayabiliriz.
Yaşlılarımıza ve
onların sorunlarına
sahip çıkmak insanlık
ve yurttaşlık görevimizdir.
Bizleri bugünlere
ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için
hayatı kolaylaştırmak
ve kimseye muhtaç
olmadan yaşamalarını
sağlamak devletimizin öncelikli görevleri
arasındadır.
Özlü Sözler:
Gençlerin ayna-

Vatandaş yasak istiyor!
Tüm Dünya’yı etkisi altına alan
Yeni Tip Koronavirüs tedbirleri
kapsamında Türkiye’de ve
Yozgat’ta bazı sınırlandırmalar
getiriyor. Şuana kadar Lokanta,
Restorant, Pastane, Kahvehane gibi
bir çok yer kapatılırken, 65 yaş üstü
vatandaşlara da sınırlama getirildi.
Bu kadar önleme rağmen
yeni tip koronavirüs tedbirlerine
rağmen hala evinde kalmayan,
insanlarla teması sürdürenler var.
Vatandaşlar, yeni tip koronavirüs

tedbirleri kapsamında sokağa
çıkma yasağının uygulanmasını
istiyor.
Yozgat Çamlık TV ve Çamlık
Gazetesi mavi mikrofonu
vatandaşlarımıza sizler için
uzatıyoruz.
Vatandaşlara “virüs ile
mücadele kapsamında sokağa
çıkma yasağı uygulansın mı?” diye
sorduk.
Vatandaşların cevabı şu şekilde;
Kadir GÖRGÜLÜ

Aslan Karali: Bence sokağa
çıkma yasağı uygulanması lazım.
Sağlığımız için kurallara uymamız
gerekiyor.

Mehmet
Dağdönmez:
Uygulanması
gerekli bir şey.
Önlemini almış
oluyoruz. En
azından temizlik
bakımından
evimizde
gideriyoruz. Ne
olursa olsun sağlık önemli.

Tayfun
Şahiner: Bence
uygulanması
güzel bir şey.
Sağlık yönünden
virüsten dolayı
dikkat etmesi
lazım. Birde
Yozgat insanı
biraz yerlere
tükürmeyi sever. Bunlardan da
kaynaklanır.

Sami Kılıç: Bence
uygulanmalı. Ne
gerek var birbirine
bulaştırmaya. Bir
kişiden 100 kişiye
100 kişiden bin
kişiye bulaştırmanın
ne anlamı var.
Devlet her türlü
imkanı sundu.
Bankalar imkanları sundu. Çıkmaz
evinde durup kimseye zarar verme.

www.dermodi.com

Telefon: 0532 420 97 17

‘Bağış’ı da
Koronavirüs salgını
nedeniyleYozgat'ta
kan bağışını da durma
noktasına geldi.

Hulusi İçöz: Uygulanmalı. Çünkü
bu virüs insandan insana geçtiği
için sokağa çıkma yasağı uygulansa
daha iyi olur.

Web Tasarımı
&
Grafik Tasarım
konusunda çalışma
arkadaşları
arıyoruz.

dım./ Köşede oturan,
ihtiyar dede/Dizleri
tutmuyor, evine gide/
Seni gözetliyor,üç beş
söz ede/O söylesin
say da SAY genç evlâdım.../ Tarihi eserin, dibinde yatan/O
insana borçlu, kaldı bu
vatan/Ya beni utandır,ya da sen utan/Şehirde gaziye,Uy genç
evladım.../Başlangıçla
bitiş arasında sen/
Zorlukları devir,müşkülleri yen/Sefil Selimiyem, doyamadım
ben/Gençliğin tadına,DOY genç evlâdım."
Unutmayın ki bir
gün herkes yaşlanacaktır.
Tarih, yaşlıların
anılarında gizlidir.Herkese sağlıklı, huzurlu
ve mutlu bir yaşam
dilemek yetmez, bu
yolda herkese düşen
sorumluluklar vardır.

vurdu
Kadir Savaş:
Bence
uygulanmalı.
Çünkü içerideki
dışarıya dışarıdaki
de içeriye mutlaka
bir şekilde virüsü
bulaştıracak.
Onun için biran
evvel sokağa
çıkma yasağının uygulanması
gerekir.

PERSONEL iLANI

da göremediklerini,
yaşlılar bir tuğla parçasında okurlar. Hz.
Mevlana
Kırk yaş, gençliğin yaşlılığı, elli yaş,
yaşlılığın gençliğidir. Victor Hugo
Gençlik ilkbahar
gibidir, yaşlılık ise kışa
benzer, öyle bir kış
ki, arkasından bahar
gelmez. - Firdevsi
İnsanı yücelten
felsefenin temelinde
saygı, sevgi, hoşgörü
ve iyilikler vardır. Bu
değerleri "Gençlik Yılı
"nda ödül alan" Evladım" şiirinde anlatan
âşık Sefil Selimî'ye
kulak verelim:
"Küküm kocaya
bak,asaya binmiş/O
da sen gibiydi Ey
genç avlâdım/ Yokuşu tırmanmış enişe
dönmüş/ Bizlere hey
diyor, HEY genç evlâ-

Koronavirüs tehdidi
karşısında evde kalınması
uyarısını dikkate alan
vatandaşların kan vermekten
kaçınması, kan bağışını da
durma noktasına getirdi.
Yozgat Kızılay Kan Merkezi
Doktoru Ümit Yıldız, ay
sonuna kadar Cumhuriyet
Meydanı’nda kan bağışı
alacaklarını söyledi.
Yıldız, “öncelikle Türk
Kızılayı sağlık çalışanları
olarak görevimizin başındayız.
Vatandaşlarımızın
katkısıyla Yozgat
ve ülkemizin farklı
noktalarında kan
bağışı alma sürecimiz
devam etmektedir.
Ülkemizin
kan bağışı
ihtiyacı
hiçbir
zaman
bitmemek
ve her gün

devam etmektedir. Bizde her
gün ve her vakit çalışmaya
devam ediyoruz” dedi.
OLUMSUZ ETKİLEDİ
Yıldız, “Kan bağışı şu
süreçlerde ne yazık ki biraz
da olsa olumsuz etkilendi.
Ama yine de Türk Kızılay’ı
ihtiyaçları karşılamaya stoktaki
kanlarla devam etmekte.
Ama şu zor günlerde
vatandaşlarımızdan kan
bağışlarına devam etmelerine
devam edecek.
Yozgat Cumhuriyet
Meydanın da bu ay
sonuna kadar kan bağışı
almaya devam edeceğiz.
Vatandaşlarımızı kan
bağışına davet ediyoruz.
Tabi ki zorunlu hallerde
dışında dışarı
çıktıklarında
uğrarlarsa
seviniriz” dedi.
Murat
KARATEKİN
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Süper Bulmaca Yozgat Çamlık Gazetesi

için özel olarak hazırlanmaktadır.

Bir mümin, bir
söz ile kâfir
olabilir!..

YOZGAT’IN iLK iŞiTME MERKEZi

YOZGAT

Peygamber efendimiz
(sallallahü aleyhi ve sellem)
ve onun Eshâb-ı kirâmı her
canlıya karşı merhametliydiler. Bizler de onların yolunda olmalıyız. Ebû Hüreyre
(radıyallahü anh) hazretleri
nakleder:
Bir gün Peygamber efenAlâaddîn Yetîm hazretleri
dimizin
sohbetinde bulunuOsmanlı âlimlerinden olup
yorduk.
Bize şöyle bir hâdise
Tirelidir.
anlattı:
Tire’de büyük bir veba
-Yolculuğa çıkan birisi
(tâûn) salgını başgöstermiş,
yolda
su bulamayıp çok
bütün ailesi vefât etmiş,
susadı.
Bir kuyuya rastlaAlâüddîn de yetim kalmıştı.
dı.
Kuyunun
suyu aşağıda
İlk tahsilini memleketinde
idi.
Kova
da
olmadığı
için,
yaptıktan sonra Bursa’ya
zorlukla
kuyunun
dibine
indi.
gidip medresede okudu
Sudan
iyice
içip
susuzluğunu
ve orada yerleşti. 920 (m.
giderdi. Suyunu içtikten son1514)’de Bursa’da vefât etti.
ra yine zorluklarla kuyudan
Bir dersinde buyurdu ki:
çıktı. Dışarıda bir köpek ile
Erkek veyâ kadın, bir
Müslümân, âlimlerin söz bir- karşılaştı. Köpek susuzluktan
liği ile küfre sebep olacağını dilini çıkarmış vaziyette durmadan soluyor, susuzluktan
bildirdikleri bir sözün veya
toprağı eşeleyip yalıyordu.
işin küfre sebep olduğunu
Adam köpeğin bu hâlini
bilerek, amden [tehdid edilgörünce kendi kendine “Bu
meden, istekle] ciddî olarak
da tıpkı benim gibi susamış”
veyâ hezl, güldürmek için
dedi. Köpeğin bu hâline
söyler, yaparsa, manasını
düşünmese dahî îmânı gider. dayanamayıp tekrar kuyuya indi. Yanında su kabı da
Evvelki ibâdetlerinin sevapolmadığından, pabucuna su
ları yok olur.
doldurdu, dişleri ile tutarak
Tövbe etmek için, yalnız
Kelime-i şehâdet söylemeleri kuyudan çıkarttı ve bu su ile
hayvancağızı suladı. Onun,
kâfi değildir.
susamış bir köpeğe olan bu
Küfre sebep olan o
merhametinden dolayı, Allaşeyden de tevbe etmeleri
hü teâlâ kendisinin günâhlalâzımdır. Eğer küfre sebep
rını magfiret etti...
olacağını bilmeyip söyler,
Bu kıssayı dinleyenlerden
yaparsa veyâ küfre sebep
birisi
Peygamber Efendimize
olacağı âlimler arasında
sordu:
ihtilâflı olan bir sözü amden
-Yâ Resûlallah, hayvanlara
söylerse, îmânının gideceği,
yaptığımız
iyilik için de ecir,
nikâhının bozulacağı şüphesevap
var
mıdır?
lidir. İhtiyâtlı olarak, tecdîd-i
Peygamber efendimiz
îmân ve nikâh etmesi iyi
buyurdu
ki:
olur. Bilmeyerek söylemeye
Evet.
Can taşıyan her
(Küfr-i cehlî) denir. Bilmememahluka
yaptığınız
iyilik
si özür değil, büyük günâhtır.
karşılığında
ecir
vardır.
Çünkü, her Müslümânın,
***
bilmesi lâzım olan şeyleri
Başka
bir
zaman
da
öğrenmesi farzdır.
Peygamber
efendimiz
yine
Küfre sebep olan sözü,
buyurdu
ki:
hatâ ederek, yanılarak veyâ
-Cennete ancak merhatevîlli olarak söyleyenin
metliler
girer.
îmânı ve nikâhı bozulmaz.
Eshâb-ı
kirâm sordu:
Yalnız tevbe ve istiğfâr, yani
-Yâ
Resûlallah,
biz hepitecdîd-i îmân etmesi iyi olur.
miz
merhametliyiz.
Bir kâfir, bir kelime-i tevhîd
-Fakat merhametin,
söylemekle mümin olduğu
sırf
insanın kendi şahsına
gibi, bir mümin de, bir söz
münhasır
olmaması, bilâkis
söylemekle kâfir olur. Bir
bütün
insanlara
karşı olması
Müslümânın bir sözünde
lâzımdır.
Gerçek
manada büveyâ bir işinde yüz mana
tün
insanlara
merhamet
eden
olsa, yani yüz şey anlaşılsa,
yalnız
Allahü
teâlâdır.
bunlardan biri, o kimsenin
Birisinin uygun olmayan
îmânlıYeni
olduğunu
gösterse,
Şehir
Hastanesi
Ana
Giriş
bir
iş
yaptığı
görüldüğü
doksandokuzu, kâfir olduzaman,
“Allahından
Kapısı
Karşısı
ŞOK
Market
ve bul!”,
ğunu gösterse, o kimsenin
“Şeytanından
KaytansöyleEczanesi yanı bul!” gibi şeyMüslümân olduğunu
mek lâzımdır. Yani küfrü
gös- ler söylememelidir. “Allahım
YOZGAT
ona merhamet et, ona acı,
teren doksan dokuz manaya
bakılmaz. İmânı gösteren bir günâhlarını affet, ona hidâyet
manaya bakılır. Bu sözü yan- nasip eyle” demelidir. Halış anlamamalı. Bunun için iki dîs-i şerîfte buyuruldu ki:
-Müslümanlar merhanoktaya dikkat etmeli:
mette,
tıpkı bir bedenin
Birincisi, söz veyâ iş
uzvu
gibi
olmalıdır. Nasıl ki
sâhibinin Müslümân olması
bedenin
herhangi
bir uzvu
lâzımdır.
rahatsızlandığında,
diğer
Bir Yahudi Kur’ân-ı kerîmi
bütün
uzuvlar
perişan
oluyor
övse, bir Rum, Allah birdir
ve
hasta
uzuv
iyileşinceye
dese, bunların Müslümân
kadar rahat edemiyorsa, ayolduğu söylenemez...
nen
onun gibi Müslümanlarİkincisi, bir sözün veyâ
dan
birinin bir derdi olduğu
bir işin yüz manası olsa
zaman,
o bundan kurtuluncadenildi.
ya
kadar
diğer Müslümanlar
Yoksa yüz sözden veya
da
rahatsızlık
duymalıdır.
yüz işten biri îmânı gösterse,
***
doksandokuzu küfrü bildirBir gün hazret-i Ömer,
se, bu kimseye Müslümân
ihtiyar
bir gayrimüslimin kapı
denileceği bildirilmedi. Her
kapı
dolaşarak
dilencilik etMüslümân, sabâh ve akşam,
tiğini
gördü.
Onun
bu hâline
şu îmân duâsını okumalıdır:
üzülüp
dedi
ki:
“Allahümme inni euzü bike
-Senin gençliğinde, vergimin en üşrike bike şey-en ve
lerini
almışız, yaşlandın diye
ene alemü ve estağfirü-ke
seni
böyle
perişan bırakali-ma la-alemü inneke ente
mayız.
allamül-guyub.”
Sonra, bu ihtiyara, geHer iyiliğin bir karşılığı
çinebileceği
kadar maaş
vardır
bağladı...

iŞiTME MERKEZi
HÜSEYİN
KOÇ

*KULAK ARKASI
*KULAK iÇi
*SU GEÇiRMEYEN
iŞiTME CiHAZLARI

0 354 217 40 98
0 541 974 80 74

Banka Mesai Saatleri Değişti

Türkiye Bankalar Birliği,
koronavirüs tedbirleri kapsamında
bankaların mesai saatlerini
değiştirdi. Bu kapsamda yarından
itibaren banka şubeleri 12:00 ile
17:00 arasında hizmet verecek.
Koronavirüsün yayılması ile
birlikte bankalar kendi çaplarında
tedbir alırken, Türkiye Bankalar
Birliği tüm bankaların mesai
saatlerine yönelik tavsiye kararı
aldı.
TBB'nden bankalara gönderilen
tavsiye kararında yeni mesai
saati 12.00 ile 17.00 arası olarak
belirlendi.
Bankalar Birliği'nin açıklaması
şu şekilde Toplum sağlığının
korunması için Hükümetin, TC
Sağlık Bakanlığı'nın ve Dünya
Sağlık Örgütü'nün talimatları
ve açıklamaları çerçevesinde,
müşterilerin bankacılık işlemlerini
sağlıklı olarak ve aksamadan
sürdürebilmelerini teminen gerekli

YILMAZ PETROL
KAHYA KÖYLÜLER

önlemler uygulanmaktadır.
Bu çerçevede, Türkiye Bankalar
Birliği Yönetim Kurulu tarafından,
takdiri üyelere ait olmak üzere,
tavsiye niteliğindeki aşağıdaki
kararlar alınmıştır: Müşterilere
doğrudan hizmet veren şubeler ve
hizmet birimlerinin çalışma saatleri

ile müşteri kabul saatleri 12:0017:00 olarak belirlenmiştir.
İsteyen bankalar, çalışma
ve müşteri kabul saatlerini
esnek olarak belirleyebilecektir,
bankalar, şubelerin ve hizmet
birimlerinin çalışma ve müşteri
kabul saatleri hakkında müşterini

bilgilendireceklerdir, şube ve
hizmet birimlerinde yakın temasın
ve kalabalık ortamın oluşmasının
önlenmesine yönelik gerekli
tedbirler alınabilecektir, yüksek
riskli ve kalabalık alanlardaki
şubeler hizmet dışı tutulabilecektir,
bankacılık hizmetlerinin
dijital ortamlardan yapılması
hususunda alternatif hizmet
kanallarından kesintisiz hizmet
verilmeye devam edilecektir.
Müşterilerimizin bankaların
açıklamalarını takip etmeleri,
işlemlerinde dijital kanalları
kullanmaları salgınla mücadeleye
çok önemli destek olacaktır.
Kamuoyunun, toplum sağlığının
korunması ve sürdürülmesi
açısından zorunlu görülen bu
önlemleri ve uygulamaları anlayışla
karşılayacağına, bu sayede salgının
yayılmasının önlenmesine birlikte
katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.
Haber Merkezi

Köseoğlu Mah. Adnan Menderes Blv. 23/A 66100 YOZGAT
0354 212 19 92 - www.yilmazpetrol.net
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Kimsesizleri Yaşlıları Tesbitin Tam Zamanı Değil mi?

AHMET
SARGIN
65 Yaş üstü ve
kronik hastalığı olanlar için Sokağa çıkma
yasağı getirildi.
Bu yasak devletin
aldığı salgın hastalığına karşı -zorunlu
bir çözüm -yasağıdır.

Malumunuz Koronovirüs illeti en çok
onları vuruyor! “Evde
bunalıyoruz!” deseler
de bu yasağın gelmesi
gerekiyordu, devlete
hak veriyoruz.
Ben de diyorum ki:
Tam Zamanı şehrimizde gençlerden oluşan
gönüllü bir ekip kuralım.
Tüm mahalleleri
dolaşalım, muhtarları
da yanımıza alalım;
fakirleri, kimsesizleri,
yoksulları ve sahipsiz
yaşlıları kayıt altına
alalım.
Devlette bizden

bunu istiyor.
Devletimiz yoksullara yardım yapacağız
diyor, yardımı bunlara
ulaştıralım.
Bakıma muhtaç
olanlar var bunlara
sahip çıkalım.
Çoluğu çocuğu
uzağa gitmiş, eşleri
ölmüş yaşlılarımız var;
evlerini gören- bakanı
yok, bunların evlerini
temizleyip dezenfekte
edelim.
Tam Zamanı değil
mi dostlar?
Belediyemiz hizmete hazırız diyor
onlardan da yardım

alalım, gönül hizmet
seferberliği ilan etmiş
olalım.
Malumunuz bunların Sokağa çıkmaları
yasaklandığına göre
ihtiyaçları olacak:
İhtiyaçlarını da yine
bu ekiple karşılamaya
çalışalım.
Şehrimizdeki kimsesiz yaşlıları tesbit
etmiş olur, hem de
fakir fukaranın hatırını sormuş olacağız;
güzel bir hizmet değil
mi?
Unutulmadıklarını,
sahipsiz olmadıklarını
hatırlayacaklar, ken-

dilerine güven gelecektir.
Valiliğimiz, Belediye
Başkanlığımız ve sivil
toplum kuruluşlarımızın el ve gönül birliği
ile gönüllü bir kaç ekip
oluşturup bu tesbiti resmî kayıt altına
almış olacağız.
Hayırlı bir hizmete
de adım atmış oluruz.
Ayrıca belirtmek
isteriz ki: çoğu vatandaşımız virüs salgının
tehlikesinin farkında
değiller.
Gırgır geçenler var,
işi şakaya getirenler
var.

Vatandaşlara

teşekkür etti
Yozgat Belediyesi Cumartesi günü
başlattığı ve dün uyguladığı bahar temizliğine
vatandaşlardan da destek geldi. Belediye
Başkanı Köse’nin, merdivenlerinizi siz yıkayın,
ilaçlama işini bize bırakın çağrısına vatandalar
kulak verdi.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse
yaptığı açıklamada; “Çağrımıza kulak
vererek, apartman merdivenlerini yıkayan tüm
hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bizde söz
verdiğimiz gibi apartmanlarınızı ilaçlamaya
başladık. Siz huzurlu bir şekilde evinizde
otururken ekip arkadaşlarımız dış kapılarınızı,
asansörlerinizi, demir korkuluklarınızı,
merdivenlerinizi ilaçlıyorlar. Daha öncede
belirttiğimiz gibi bu bir süreç ve Yozgat'ımızın
güzide insanları devletinin çağrısına kulak
vererek, önlemlerini alarak bu süreci aşacak.
İnanıyoruz, biz kazanacağız.” Haber Merkezi

Hem dikkat etmiyor
hem de devletin aldığı
kararları hiçe sayıyolar, önemsemiyorlar.
Oysa biz bu felaketi
el ve gönül birliği ile
aşacağız.
Koronovirüs salgınından hepbirlikte
korunarak atlatacağız.
İşin şakası yok.
Tedbir şart, korunma
şart. Mümkün olduğunca Sokağa çıkmamanız, ziyaretleri
ertelememiz, misafir
kabul etmememiz
gerekiyor. Devletimiz
bizden bunu istiyor;
yoksa devletin aldığı

tedbirin hiç bir faydası
olmaz. Bir de yalan
haber üretenler var;
dedi kodu yayanlar
var, bunlar virüsten
daha tehlikelidirler.
Unutmayınız ki: bu bir
felakettir, bu felaketi
devlet ve millet işbirliği ile atlatabiliriz!
Lütfen devletin sesine
kulak ver: “Ev de Kal,
Sokağa çıkma yasağına uy!..” Eğlenceni,
martavalını, törenlerini iptal et yaşlına,
devletine saygı duy ve
kurallara harfiyen uy!
Şimdilik Senden bu
isteniyor !

Bozok'ta Uzaktan

Eğitim Başladı
Yozgat Bozok
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ahmet Karadağ, dünden
itibaren “Uzaktan eğitime”
başladıklarını duyurdu.
Karadağ, Covid-19 virüsü
nedeniyle alınan önlemler
kapsamında örgün eğitime
bir süre ara verildiğini
hatırlatarak, dünden itibaren
derslerin Google Classroom
uygulaması üzerinden
işlenmeye başlandığını
bildirdi.
Sistemin işleyişi
hakkında da açıklamada
bulunan Karadağ, şunları
aktardı: “Dersler programda
yer alan saatte yapılacaktır.
Öğrencilerimiz derslere @
ogr. bozok.edu.tr uzantılı

emailleriyle katılacaklardır.
Derse katılım için davet
emaillere gönderilecektir.
Derslere katılım ve
derslerin nasıl işleneceği
ile ilgili bilgiler uzem.
bozok.edu.tr adresinden ya
da sınıf danışmanlarından
öğrenebilecekler.
Öğrencilerimizin bu
süreçte eğitimlerine ara
vermeden devam etmesi
adına elimizden geleni
yaptık ve bu süreçte de
alt yapımızı hazır gale
getirdik.”
SİSTEM HAKKINDA
BİLGİ ALMAK İSTEYENLER
İÇİN ADRES: http://uzem.
bozok.edu.tr/
Haber Merkezi
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Temel Çözüm: Vatandaşlık temel geliri

ÖMER
TANSEL
Korona virüsüne karşı
mücadele ülkemizde olduğu üzere dünyanın bir çok
ülkesinde de bir müddet
daha devam edeceğe
benziyor.
Virüsün yayılım hızının
düşmesi ve sonrasında
üretilecek olan aşı ve
ilaçlar yoluyla yok olması
Dünya Sağlık Örgütünün
öngörüsüne göre en az bir
yılı bulacak.
Bu süreç içerisinde ve
sonrasında virüs salgının
ortaya çıkaracağı sosyal
ve ekonomik maliyetle
mücadele çok daha uzun
yıllar alacak.
Bugün itibariyle başta
ABD ekonomisi açık bir
biçimde resesyona girmiş
bulunuyor. Ekonomistlerin

öngörüsüne göre önümüzdeki 6 ay boyunca
ABD ekonomisinin büyüme hızı giderek düşecek
ve ABD ekonomisi 2020
yılını en az yüzde yirmi
küçülme ile kapatacak.
Virüs salgının başlamasından bu yana ABD’de işini
kaybedenlerin sayısı şu
an itibariyle 14 milyonun
üzerine çıkmış durumda. ABD hükümeti her
vatandaşına 1000 dolarlık
bir çek yazmaya hazırlanmakla birlikte yaklaşık 1
trilyon dolarlık bir ekonomik paketi yürürlüğe
sokmaya hazırlanıyor.ABD
ekonomik açıdan ilerleyen
günlerde zor ve sıkıntılı
günlere gebe olmakla
birlikte ekonominin 2020
sonuna doğru düzelme
ihtimalinin olmaması
2020 Kasımında yapılacak
olan başkanlık seçimlerinde Trump’ın kaybetmesi
sonucunu doğuracaktır.
Trump’ın siyaset sahnesinden çekilmesi sonrasında ABD’de demokratlar
öncülüğünde ABD ekonomik düzenine göre son
derece radikal ekonomik
ve sosyal politikaların

gündeme geleceğini öngörebiliriz. Avrupa Birliği
ülkeleri de virüs salgını ile
başa çıkmak adına büyük
ekonomik ve sosyal paketler açıklamaya devam
ediyorlar. Almanya 500
milyar avro, Fransa 300
milyar avro, İtalya 250
milyar avroluk paketler açıklamakla birlikte
ilerleyen süreçte bozulan
ekonomik ve sosyal düzenin yeniden tesisi adına
çok daha büyük ekonomik
paketler açıklamaya önümüzdeki birkaç yıl devam
edecekleri çok açık bir
biçimde görünüyor. ABD
Merkez bankası sadece bu
sene içerisinde 1 trilyon
dolarlık para basımına
başlamış bulunmakla
birlikte diğer ülke merkez
bankaları da kendi ülke
para birimlerinde milyarca dolarlık para basımı
işine girişecek. Ülkemize
baktığımızda ise alınan
ekonomik önlemlerin orta
vade de yeni ekonomik
önlemlerle pekiştirilmesi gerekeceği çok açık.
Dünya’da ve ülkemizde
yakıcı bir biçimde hissedilen işsizlik sorunu önü-

Yozgat Valiliği Duyurdu

Sosyal Mesafeni Koru
Tüm Dünyayı etkisi altına
alan koronavirüs, gün geçtikçe
insan hayatını olumsuz yönde
daha fazla etkilemeye devam
ediyor. Yozgat Valiliği de
sosyal mesafe kapsamda
alınması gereken önlemleri
Yozgat halkıyla paylaştı.
Yozgat valiliğinden
yapılan açıklamada, "Yetkililer
insanların hastalıktan
korunması için belirli
önlemler alıp vatandaşlardan
belirli isteklerde bulunsa
da önlemler arasında
fazlasıyla önemli bir konu
olan ‘Sosyal Mesafe’ konusu,
Koronavirüsden korunmak için
önemli etkenlerden biri olarak
geçiyor.
Gün içinde mecbur
kalmadıkça evden çıkmayın
uyarıları yapılırken yine
çalışanlar ve evden çıkması
gerekenlerin ise dışarıdayken
mutlaka uymaları gereken
konuların başında sosyal
mesafeyi korumaları geliyor.
Koronavirüs (Covid-19)
salgınının ülkemizde
yayılmasının önlenmesine
yönelik devletimiz tarafından
tedbirler bir bir
alınmaya devam
ederken, vatandaş
olarak mecbur
kalmadıkça dışarı
çıkmayanların yanı
sıra iş gereği
çıkanların
sosyal
mesafeye
dikkat
etmesi

gerekmekte.
Koronavirüs taşıyan
kişilerin belirli bir süre
boyunca hastalık belirtileri
göstermemesi ve virüsün uzun
bir kuluçka süresine sahip
olması kişilerde koronavirüs
olup olmadığını tespit etmeyi
zorlaştırıyor. Bu noktada da
'sosyal mesafe' kavramı ortaya
çıkıyor.
Koronavirüsden korunmak
için sosyal mesafe kapsamda
alınması gereken önlemler
arasında öne çıkan başlıklar
ve dikkat edilmesi gerekenler
ise şöyle: - Kalabalık
organizasyonlarda yer
almayın.
- Tükenmez kalemler gibi
sık paylaştığınız nesnelere
dikkat edin.
- Trafiğin ve toplu
taşımaların yoğun olduğu
saatlerde diğer insanlara çok
yaklaşmamaya çalışın.
- Yoğun saatlerde market
gibi yerlerden uzak durun.
- Tokalaşmayın ve sarılıp
öpmeyin.
- Mümkün olduğunca evde
kalın. - Karşınızdaki insana
en az 1 metreden fazla
yaklaşmayın.
Bunlar, ilk bakışta
bireysel ve önemsiz
tedbirler sanılabilir.
Ancak virüsün yayılımını
önlemede 'orantısız'
bir etkiye sahip
olabilir ve bir
salgını felakete
dönüşmeden
durdurabilir.
Haber
Merkezi

müzdeki aylarda artarak
devam edecek. Türkiye
Cumhuriyeti Merkez
Bankasının para basımına
hız vermesi sonucunda
enflasyon orta ve uzun
vade de artmaya devam
edecek.Virüs salgının tüm
dünyada etkili olması sebebiyle bu sene içerisinde
ülkemize Turist gelmesini
beklemek pek mümkün
gözükmüyor. 2020 yılı
içerisinde beklenen turizm
gelirinin de gelmeyecek
olması turizm sektöründe
çalışan firmaların zora
girmesi anlamına gelirken
hizmet sektörünün de
bu süreçten ağır biçimde
etkileneceğini söylemeliyiz. Küresel çapta ortaya
çıkan bu ekonomik bunalımı aşmak için bugüne
kadar uygulanan klasik
ekonomik tedbirlerin yeterli olması düşünülemez.
Küresel kapitalist sistem
bu noktada artık bugüne dek uygulanmayan
piyasacı olmayan açıkçası
daha devletçi ekonomik
politikalar uygulamak durumunda kalacak. Başta
sosyal güvenlik sistemleri,
sağlık sistemleri,eğitim

sistemleri, tarımsal üretim
ağları ve kısaca tüm
ekonomik sistem yeniden
yapılandırılmak zorunda
kalınacak. Küresel çapta
ortaya çıkan bu büyük
sosyal ve ekonomik kriz
hem ülkemizde hem de
dünyada milyonlarca yeni
işsiz insanın oluşmasına
yol açacak. Ekonomilerin
ve sosyal düzenin devamlılığı adına dar gelirli,
işsiz ve yoksul kesimlerin
hayata tutunmalarının
sağlanamaması durumunda küresel çapta büyük
sosyal ayaklanmaların
ortaya çıkması sonucunda rejimler ve ekonomik
sistemlerin ani çöküşler
yaşamaları mukadder.
Bu yüzden önümüzdeki
süreçte ülkemizde ve
dünyada dar gelirli ve
işsiz vatandaşlarımızı
önceleyen sosyal politikalara başvurmak durumundayız. Bunun temel
çözümü ise tüm dünyada
son 2008 yılından bu
yana tartışılan temel
vatandaşlık geliri sistemine geçmek olmalıdır.
Vatandaşlık temel geliri
tüm vatandaşlarımıza,

her bir bireye ,herhangi
bir sınırlama,ayrım veya
şart olmaksızın temel
ihtiyaçlarını karşılayabileceği miktardaki parasal
büyüklüğün, koşulsuz bir
şekilde ve başkaca gelirlerinden bağımsız olarak,ömür boyu düzenli olarak
ödenmesidir. Teknolojik
gelişmeler, otomasyon,
robotlar ve bununla birlikte bugün ortaya çıkan
salgınlar gibi durumlarda ortaya çıkan işsizliği
önlemenin temel yolu da
vatandaşlarımıza dönük
temel vatandaşlık geliri
vermekten geçiyor. Türkiye önümüzdeki dönemde
ortaya çıkması muhtemel
olan sosyal problemlerin önüne geçmek adına
mutlaka her vatandaşının
asgari yaşam standardını sağlayabilecek olan
vatandaşlık temel gelirini
sağlamalıdır. Bugün itibariyle bir çok dünya ülkesinde tartışılan bu sistem
çok yakın bir zamanda
başta batılı ülkeler olmak
üzere hayata geçeceği
çok açıktır. Zenginin daha
zengin fakirin ise daha
fakir kalmaya mahkum

edildiği bu küresel dünya
düzeni devam ettirilemez.
Eşitlikçi,toplumsal refahı
önceleyen , dar gelirli toplumsal kesimlerin devlet
tarafından korunduğu ve
üretilen ekonomik zenginlikten pay aldığı bir
yeni küresel düzen inşa
etme zorunluluğu her ülke
hükümetlerinin birincil
önceliği konumundadır.
Bu açıdan ülkemizde ve
dünyada önümüzdeki
süreçte devletlerin başta
sosyal politikalar olmak
üzere bir çok alanda etkili ve yetkili oldukları bir
döneme gireceğimiz çok
açık bir biçimde gözüküyor. Önümüzdeki süreçte
ülkemizde sosyal refahın
ve barışın sağlanması ve
bozulmaması adına vatandaşlık temel geliri sistemine geçmek durumundayız. Vatandaşlık temel
gelir sistemi hayata geçer
ise başta işsizlik,yoksulluk,sosyal adalet,gelir
dağılımdaki dengesizlikler,bireysel ve organize
suçlar,terör ve benzeri bir
çok sorunun orta vade de
ortadan kalkabileceğini
öngörebiliriz.

Yozgat'ı Es Geçmedi
Çin’in Wuhan
kentinden yayılarak
dünyayı etkisi altına
alan covid-19 (yeni
koronavirüs) Türkiye’de
de görülmesinin ardından
sağlık çalışanlarınca
kendi canlarını hiçe
sayarak canla başla
vatandaşların sağlığı için
çalışmaya başladı. Sağlık
Bakanı Dr. Fahrettin
Koca sağlık çalışanlarına
teşekkür ederken
vatandaşlardan da onlara
3 gün boyunca akşam
saat 21:00’da alkış destek
istedi.
Bakan Koca’nın

çağrısına sessiz kalmayan
Yozgat’ta saatler
21:00’ı gösterdiğinde
sağlık çalışanlarını
alkışladı. Sağlık
Bakanı Dr. Fahrettin
Koca’da sosyal medya
hesapları üzerinden
sağlık çalışanlarına
verilen destekten
dolayı tüm Türkiye’ye
teşekkür ederken,
sosyal medya hesapları
üzerinden de İstanbul,
Rize, Kastamonu,
Yozgat, Erzurum ve
Diyarbakır’dan gelen
videoları da paylaştı.
Haber Merkezi

Dua Çağrısı Yapıldı

Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, kişisel sosyal
medya hesaplarından
yatsı ezanlarından
sonra dua yapılacağını
duyurdu.
Başkan Erbaş,
paylaştığı duyuruda
şu ifadelere yer
verdi: KOVID-19
salgınının bir an
önce son bulması ve

hastalarımızın şifaya
kavuşmaları niyazıyla
yarından itibaren yatsı
ezanı sonrası tüm
camilerimizden dua
sesleri yükselecektir.
Vatandaşlarımızı evde
kalmaya, tedbirlere
hassasiyetle uymaya
ve tek yürek olup
dua etmeye davet
ediyorum.
Haber Merkezi
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TELEKONFERANSLA YAPTILAR

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, başkanlığında yapılan

toplantıya Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de telekonferans yöntemi ile katılım sağladı.

CEZA DEĞiL MAAŞ ÇEKTi…
Yozgat’ta evinden maaşını
çekmek için bankaya gelen yaşlı
kadının imdadına polis yetişti. Yaşlı
kadını sandalyeye oturtan polis
memuru maaşını çekerek teslim etti.
Korona virüs ile mücadelede
sağlıkçıların yanı sıra emniyet
mensupları da büyük mücadele
veriyor. 65 yaş üstü yaşlıların
sokağa çıkmaması konusunda

denetimlerini sürdüren emniyet
mensupları ihtiyacı olan
vatandaşları da unutmuyor.
Maaşını çekmek için geldiği
banka önünde ayakta durmakta
güçlük çeken yaşlı kadını
sandalyeye oturtan polis memuru
maaşını çektikten sonra evine
bıraktırarak örnek bir davranışa
imza attı. Tarık YILMAZ

Türkiye Belediyeler
Birliği (TBB) encümen
toplantısı korona virüs
tedbirleri kapsamında
telekonferans yöntemi
ile yapıldı. Korona Virüsü
(Covid-19) salgınının
yayılmasına yönelik alınan
önlemler kapsamında TBB
Mart Ayı Encümen Toplantısı
14 Belediye Başkanı’nın
katılımıyla telekonferans
yöntemi kullanılarak yapıldı.
Çin Halk Cumhuriyeti’nin
Wuhan kentinde çıkan
ve birçok ülkede yayılan
korona virüsü salgınına karşı
alınan önlemler kapsamında
fiilen toplantı yapılmasının

sakıncalı olduğu
değerlendiren Başkan
Fatma Şahin, TBB Mart Ayı
Toplantısını telekonferansla
yaptı. Toplantı, korona
virüs salgınına karşı ön
cephede mücadele eden
gruplar arasında yer alan
belediyelerin yaptıkları ve
yapacakları üzerinde fikir
alışverişinde bulunuldu.
Bu süreçte belediyelerin
yaptıklarını belediye
başkanları anlatarak tecrübe
paylaşımında bulunuldu.
TBB Encümen Toplantısı,
korona virüs salgını
nedeniyle video konferans
yöntemi kullanılarak yapıldı.

TBB Başkanı Fatma Şahin’in
davetiyle gerçekleşen ve
14 encümen üyesi belediye
başkanının yer aldığı video
konferansa Konak Belediye
Başkanı Abdül Batur da
makamından katıldı.
Belediyelerin sürece ilişkin
yaptığı çalışmalar, salgına
karşı alınan önlemler ve
bütçe yönetimi konularının
ele alındığı toplantıda
belediye başkanları il ve
ilçelerindeki çalışmaları
aktardı.
EVDE KALIN MESAJI
Alınan tedbirler kapsamında
vatandaşa da ‘evde
kalın’ uyarısında bulunan

Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse, “Koronavirüs
salgını dolayısıyla Türkiye
Belediyeler Birliği Encümen
toplantımızı telekonferans
yoluyla gerçekleştirdik.
TBB Başkanımız Sayın
Fatma Şahin başkanlığında
COVİD-19 salgınına karşı
yerel yönetimler olarak
aldığımız önlemlerle ilgili
deneyim paylaşımı yaptık.
Biz önlemlerimizi aldık.
Kıymetli hemşehrilerim,
lütfen sizlerde gerekli
önlemlere uyun
#EvdeKal'ın” ifadelerine yer
verdi.
Eda DEMİREL
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