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ÖNLEMLERiMiZi ALDIK
Yozgat Eczacılar Odası başkanı Furkan Konya, eczacıları ve vatandaşları
korumak amaçlı eczanelerde bir takım önlemler aldıklarını söyledi.
EL BROŞÜRÜ VE AFİŞLER HAZIRLADIK
Furkan Konya, “Bunlar arasında
el broşürleri ve afişler hazırladık. Bu
afişleri tüm eczanelerimize ücretsiz
olarak dağıtımını yaptık. Ayrıca kimyasal
dezenfeksiyon işlemleri de eczanelerimizde
uygulanmaya başladı ve tüm ilçelerimizle
birlikte bugün bitecek. Tüm ilçelerimizde
de bu hizmeti vermekteyiz” dedi.

AVRUPA'DA DURUM NASIL?

Dış Politika Uzmanı,
Avrupa Yozgatlılar
Federasyonu Başkanı
ve EMİSCO Sözcüsü
Veysel Filiz, Avrupa’nın
korona virüs (Covid-19)
önlemleri, Avrupa’daki
Müslümanların son durumu,
Avrupa’daki Türk’ler

BİZLERE CİDDİ GÖREVLER DÜŞÜYOR
Bu salgında en fazla risk grubu
oluşturan meslek örgütlerinden birinin de
eczaneler ve eczacılar olduğunu belirten
Yozgat Eczacılar Odası Başkanı Furkan
Konya, “Bize çok ciddi görevler düşüyor.
Hem eczacılarımızı, vatandaşlarımızı
ve çalışanlarımızı korumak adına bir
takım görevler üstlendik ve bunları
uygulamaya koyduk. Bunlardan broşür
ve afiş hazırladık. Bunlarda Covid nedir,
salgın nasıl yayılır, bulaşma yolları
nelerdir. Bunlarla ilgili çalışmalar yaptık.
Eczanede uyulması gereken kurallar
hakkında hastalarımızın birbirine ne kadar
mesafede duracağı veya eczanede temasın
ne kadar az olması gerektiği konusunda
bilgilendirme broşürü hazırladık" diye
konuştu. >> 3'TE

için gerekli tedbirlerin
alınması konularında
değerlendirmelerde
bulundu.
Filiz, korona virüs salgını
ile Avrupa’daki İslamofobik
davranışların yoğunluk
kazandığını dile getirdi.
>> 2'DE

iŞi ŞANSA BIRAKMIYOR

Göreve geldiği günden bu
tarafa her hafta pazarcı ve çarşı
esnafını düzenli olarak ziyaret
eden Çayıralan Belediye Başkanı
Ömer Codar, Korona Virüsle
mücadele kapsamında tezgah
açan pazarcı esnafını hijyen
kuralları konusunda uyarırken
bu süreçte destek olmak adına
işgaliye ücreti alınmayacağını
söyledi. >> 4'TE

Brandalı önlem
Yozgat’ta bulunan bir
eczane, branda kaplama ile
korona virüse karşı önlem
aldı. Örnek uygulama,
hastalar tarafından da
takdirle karşılandı.
Çin’in Vuhan kentinden
dünyaya yayılan ve
Türkiye’de de görülen
korona virüs salgınına karşı
birçok yerde olduğu gibi risk

Prof. Dr.
Kürşat
Zorlu

Sağlıkçıların Durumunu Görüştü
Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı
Atakan Erciyas, İl Sağlık Müdür Dr.
Fatih Şahin ile görüşerek Covid

19 virüsüne karşı koruyucu tedbir
ve önlemler konusunda istişarede
bulundu. >> 4'TE

‘KORONA TEHLiKESiNE Sosyal Vefa Grubu
BiR DE BÖYLE BAKALIM’

7/24 Görevde

Yozgat’ın Çekerek İlçe
Kaymakamlığı 65 yaş üstü yaşlı
ve kronik rahatsızlıkları olan tüm
Çekerek'li vatandaşların ihtiyaçlarını
7/24 karşılıyor. 7'DE
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Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Kürşat Zorlu, yeni tip koronavirüs ile ilgili
bir yazı kaleme aldı. Korona’nın toplum
ve yönetim psikolojisine olası etkileri
yakın gelecekte sosyal bilimcilerin
irdelediği en önemli mesele
olacak. Her toplum kendi
kültürü, değişime direnç ya
da esnekliği çerçevesinde
bu sürece tanıklık edecek.
Ancak söylendiği üzere
mücadele ulusal olsa bile
meselenin küresel bir
içerik taşıması toplumları
bekleyen ortak kavramlar
ve gerçekler olduğu
tezine yaklaştırıyor.
>>> 8'DE

E

tip Koronavirüs hakkında ne kadar
bilgiye sahibiz. Virüse karşı ne yapmamız
gerekiyor. Ne gibi tedbirler alıyoruz. İşte
bu soruları Yozgatlılara sorduk. >> 6'DA

Korona Virüs Mücadelesinde

A

Vatandaş
bilinçli!
Tüm Dünya’yı etkisi altına alan yeni

altında olan eczanelerde de
önlemler artırıldı. Yozgat’ta
bulunan Esentepe Eczanesi,
branda kaplamasıyla korona
virüse karşı önlemini aldı.
Eczacı Muhammed
Emin Erbek, virüsün
Türkiye’de yayılmasının
ardından önlem amacıyla
böyle bir uygulamaya
geçtiklerini söyledi. >> 3'TE

GÜNCEL
Tedbirini de Al ! Dersini de Al!

AHMET
SARGIN
Sıkıntılı günlerin ardından deriz ya: “Hayat devam ediyor!”
Aynen öyle hayat
devam edecek.
Belki bu virüse
yenik düşenlerimiz
olacak, yakalanıp kurtulanlarımız da olacak,
yakınlarını kaybedenlerimiz de olacak ama

sağ kalanlar için hayat
devam edecek!
İnşallah millet
olarak az zayiatla atlatırız duasında bulunalım. Allahın izniyle
bu sıkıntılı günler de
geçecek...
Etkilenmiyoruz
dersek yalan olur,
toplumun tamamı
olarak bu salgından
etkileniyor ve endişeleniyoruz!
Ama kafaya fazlaca
takmamak da lazım.
Tehlikenin farkında olacağız; uyarılara kulak vereceğiz,
tedbirimizi alacağız ve
işin uzmanlarını dinleyeceğiz, bize düşenleri
de yapacağız, takdiri
de Allah’a bırakaca-

ğız. Tedbir almamak
ahmaklık olur.
Tedbir bizden takdir Allah’tandır...
İkinci bir konu
malum devletin yaptığı uyarılar var, doğru olan bu uyarılara
uymak. Uymazsak
felaketi daha ağır
yaşarız.
Bazı uyarılar kafamıza yatmamış olsa
bile toplumun huzuru
ve aile- millet düzenimiz için bu kurallara
hep birlikte uymalıyız.
Bakıyoruz da bazı
zevatların hiçbir mazereti olmadığı halde
alınan yasakları ısrarla
çiğnemeye devam ettiklerini görüyoruz.
Bunlar için de ka-

nun ve yasalar işletilmeli. Yoksa devletin
aldığı tedbirin bir
anlamı olmaz.
Her dönemde olduğu gibi bu dönemde
de fırsatçılar devreye
giriyor.
Bunlar ayrı bir dert
; virüsten daha beter
bir dert!
Aslında asıl hastalıklı virüs bunlar?
Kimi maske saklıyor, kimi gıda stokluyor, kimi şekil
değiştirip insanları
dolandırmaya çalışıyor; kimi de malı fahiş
fiyata satıp vurgun
vurmak istiyor.
Çıkarcı, bencil,
menfaatperest ve asalaktır bunlar. Bunlar

insanlığın ve toplumların yüz karası olan
zevatlar.. Bunlara
karşı da uyanık olalım,
ilgililere şikayet edelim, peşlerinde olalım.
Kurumları bilgilendirip
önlem alınmasını sağlayalım. Fırsatçılara,
vurgunculara, karaborsacılara ve sahtekarlara karşı da hep
birlikte savaş açalım.
Üçüncü olarak da
deriz ki: Zaman dua
zamanıdır, duamızı
da dilden eksik etmeyelim! Atalar yer gök
dua ile derler, dua
kapısı açıktır, içten,
gönülden ve hulusi
kalp ile dualarımızı eksik etmeyelim!
Eşimize, Ailemize,

anne ve babamıza,
akrabalarımıza ve tüm
ümmeti Muhammed’e,
hatta tüm insalığa dua
edelim. Sonra da bu
salgından kurtulmanın
takdirini de Allah’a
bırakalım! Tedbir ve
dua...
Dedik ya hayat
devam ediyor, edecek
inşallah!.. İnsanoğlu Koronovirüsü de
yenecek. Şüphesiz ki
Yüce Mevla’mızın kader ve kazasına iman
ediyoruz! Ölümün
de, ahiretinin de hak
olduğuna İnancımız
tam. Takdir ettiği gün
gelecek hayatımızın
da dünyanın da sonu
olacak ve ahiret alemi
vaki bulacak şeksiz

şüphesiz iman edenlerdeniz. Günü saati
Allah katında belli
olup, biz iman edicileriz!
Sonuç olarak deriz
ki, tedbirini al, kurallara uy, devletin uyarılarını dinle ve tabi
ol, el ve gönül birliğini
bırakma, takdirini de
Allah’ a havale et.
Musibetlerden dersini
al, kula yakışanı yap,
sabır ve dua ile hayatına- yaşamına devam
et! Rabbim cümlemizi
bu tür afet ve musibetlerden- felaketlerden korusun ve
sevdiklerimizle birlikte
onurlu yaşayanlardan
eylesin! Sağlıcakla
kalın!

AVRUPA'DA DURUM NASIL?
AYF Başkanı Filiz, korona virüs salgınında Avrupa’daki Türklerin durumunu değerlendirdi

Dış Politika Uzmanı, Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı ve EMİSCO Sözcüsü Veysel Filiz, Avrupa’nın korona virüs (Covid-19) önlemleri,
Avrupa’daki Müslümanların son durumu, Avrupa’daki Türk’ler için gerekli tedbirlerin alınması konularında değerlendirmelerde bulundu.
Filiz, korona virüs salgını
ile Avrupa’daki İslamofobik
davranışların yoğunluk
kazandığını dile getirdi.
KÜRESEL BİR SALGIN
Korona virüs salgını
başladıktan sonra Avrupa’da
Müslümanlara olan baskının
arttığını kaydeden Filiz,
“Küresel bir salgın var.
Bu salgın hastalık toplum
düzenini önemli ölçüde
değiştirecek gibi görünüyor.
Biz EMİSCO ve birlikte
faaliyet gösterdiğimiz diğer
derneklerle Yozgatlılarla
ilgili çalışmalarımız
neticesinde İslam karşıtlığını
ve Türkofobi dediğimiz
özellikle Türklere yönelik
algıların nasıl yönetildiği ile
ilgili bir hassasiyetimiz var.
O yüzden bu pencereye
dikkat ettik” ifadelerine yer
verdi.
DAYANIŞMA OLUR
SANDIK
Tabi ilk etapta böyle bir
küresel salgının ülkelerde
hiç kimseyi ayırt etmediğine
dikkat çeken Filiz, “Belki
dayanışmanın, belki
İslam karşıtı televizyon
programlarının medyadaki
algı yönetiminin azalacağını
düşünmüştük ama son
birkaç gündür izlediğimiz bir
dizi haberlerde gelişmelerde
şunu görüyoruz.
Tabi tarih boyunca bu
tür salgınlar oldu. Bu tür
salgınlar olduğu zaman

Korona Mücadelesi'ne
Yansıyan İlginç Görüntü
Akdağmadeni ilçesinde
yürütülen korona virüsü ile
mücadele çalışmalarının
havadan alınan görüntüleri
renkli manzaralar da
oluşturdu.
Yozgat’ın Akdağmadeni
İlçesi’nin doktor belediye
başkanı Nezih Yalçın, ilçede
dezenfekte yapılamayan
bir nokta bırakmıyor.
Esnaftan vatandaşa, toplu
taşıma araçlarından kamu
kurumlarına kadar pek çok
noktada çalışma yürüten

belediye ekiplerinin
sokaklardaki dezenfekte
çalışmalarının drone
çekimlerine ilginç görüntüler
yansıdı.
İlçe meydanında sokakları
dezenfekte çalışmasını
görüntüleyen drone bir anda
güvercin sürücünün arasında
kaldı. Bu sırada kamera
kaygına giren güvercinler
korona virüsü ile mücadele
çalışmalarına az da olsa renk
katmış oldu.
Tarık YILMAZ

da hedef gösterilen hep
azınlıklar olmuştu. Yani
Yahudiler bunun acılarını
orta çağdan beri hep çekti.
Bugünün acı çekenleri de
Müslümanlar oldu. Nerden
baksanız 15 yıldır artış
gösteren bir İslamofobik
akıl var. Ajanda var ve bu
ajanda başta Türkler olmak
üzere Müslüman kökenli
Avrupa yurttaşlarını hedef
alıyordu. Bu doğrultuda
da son günlerde belki bu
dayanışma ortamı olur hep
beraber bu illetin karşısında
mücadele ederiz diye
düşünülürken bazı ülkelerde
sokağa çıkanlar, sokağa
çıkma yasağını dikkate
almayanlar Müslümanlardır,
mahallelerdir, varoşlardır
gibi bir algı yayılmaya
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başladı” şeklinde konuştu.
SONUÇLARI İYİ
DÜŞÜNMEK LAZIM
Filiz, özellikle Belçika’da
hastanede yatanların
yarısından fazlasının Türk,
Müslüman dolayısıyla
tedbirlerin de Müslümanlar
tarafından alınmadığı
yönünde yanlış bir algı
oluşturulduğunu belirterek,
“Türk ve Müslümanların
disiplinsiz toplumlar olduğu
gibi bir algı oluşturuluyor.
Hatta bunu da yayanların bir
kısmı yine Türkler içinden
bir kısım insanlar oldu. Belki
bilinçsiz bir şekilde ama
burada şunu söylemek lazım.
Bu tür senaryolarda hiçbir
zaman masumiyet olmaz.
Dolaysıyla bir bilgi özellikle
sosyal medya üzerinden

yayılmaya başlayınca bunun
sonuçlarını da iyi düşünmek
lazım” dedi.
TOPU TACA ATIYORLAR
Filiz, esas problemin
önlem alamayan Avrupa
ülkelerinde topu taca
atmak amacıyla Türkleri,
Müslümanları kullandıklarını
kaydetti. Sosyal medyadan
da İslamafobik söylemlerin
de arttığını dile getiren
Filiz, “Avrupa’ya örnek
olalım diyoruz. Ve korona
virüsle mücadelede
belki bu örnek olacak.
Örneğin yaşlılarımıza olan
hassasiyetimiz noktasında.
Onların ihtiyaçlarını nasıl
karşılıyoruz, sosyal düzeni
nasıl sağlıyoruz noktasında
örnek oluyoruz” dedi.
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Sorgun büyür ise Yozgat büyür!

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Korona Virüs – Covid-19…
Adı her ne ise hayatımıza öyle bir girdi ki,
tüm gündem bu virüse
kilitlendi.
Devlet-millet el ele
mücadele devam ediyor. Aksaklıklar var
mı, vatandaşın vur-

dum duymaz tavırları
belki de aksaklığın en
başında geliyor.
Dün bir ilçemizde
arkadaşla telefonda
sohbet ediyoruz, “Pazartesi günü bizim burası sanki arefe günü
gibi kalabalıktı…” dedi.
Şaşılacak bir durum…
Ve biliyorum ki bu
süreçte en yakınınıza
dahi sözünüz geçmiyor.
Buradan bir kez
daha evde kal Yozgat
diyorum… Olayın ciddiyetini anlamak için en
yakınımızı yaşamla-ölüm arasındaki ince
çizgide görmek istemi-

yorsak lütfen ciddiye
alalım.
SORGUN BÜYÜR
İSE…
Yozgat-Sorgun arası
30 KM…
İster kabul edin
ister etmeyin aradaki
mesafe kısalıyor. Ve
artık neredeyse ekonomimiz içiçe…
Bu yakınlık pek çoğumuzu rahatsız etse
de Sorgun’un gelişen,
büyüyen ve yenilenen
yüzü Yozgat’ın aynı
şekilde gelişen ve büyüyen yüzü demektir.
Sorgun demek merkeze bağlı 13 ilçe demek aslına bakarsanız.
Bugün Sorgun üze-

rinden değerlendirelim
konuyu.
Son dönemde Sorgun Belediyesi’nin ilçede yürüttüğü projeleri
gözlüyoruz, takip ediyoruz.
Sorgun’un hak
ettiği, geç kalınmış,
ufkunu ve şehir kimliğini geliştirecek vizyon
projeleri var.
Sayın Başkan Erkut
Ekinci ile yaptığımız
görüşmelerde, ilçenin
istihdamına da katkı
sağlayacak çok önemli
projelerin peş peşe geleceğinin bilgisini aldık.
Bazı yerleşim yerlerinin dokunulmazlığı
olan alanları vardır,

buralar sorun da olsa,
bulundukları yerlerin
ufkunu da kapatsalar
tabulaşmıştır ve zinhar
dokunamazsınız gibi
bir algı oluşur.
Bu anlamda Sayın
Ekinci’nin mantıklı,
ilçenin geleceğine yön
verecek, yol gösterecek, yapılaşmasından
kent kimliğine kadar
önemli adımlar atması
şehir merkezi Yozgat
adına da çok önemli.
Yani sadece bir ilçenin değil kent merkezinin de geleceği adına
önemli adımlar bunlar.
Mühim olan Yozgat’ı
ilçeleri ile bir bütün
görebilmek.

Sorgun’dan bahsederken tüyleri diken
diken olan Yozgat,
aynı şekilde tepki veren bir ilçe profili istemiyoruz.
Bu zihniyetin bugüne kadar ne Yozgat’a
ne de ilçelerine bir
kazanımı olmamış/olmayacak da.
Sorgun’da bir belediye başkanının ortaya
koyacağı vizyon Yozgat şehir merkezinin
vizyonu demektir.
Sorgun büyü ise
Yozgat,
Kadışehri büyü ise
Yozgat,
Akdağmadeni büyür
ise Yozgat,

Yenifakılı, Yerköy…
büyür ise Yozgat büyür.
Sorgun’u baz aldık,
yakın ilçemiz, şehir
merkezine ekonomik
ve sosyal etkisi olan
bir ilçe.
Erkut Ekinci’nin
belediye başkanı olarak ortaya koyduğu
değişim ve dönüşümü
bu anlamda önemli
buluyoruz.
Ve aynı şekilde tüm
ilçelerimizim Yozgat’a
etkisini konuşmaya
devam edeceğimizi belirtmek istiyorum.
Ne diyelim Yolun
Açık Olsun Sorgun
(YOZGAT).

ÖNLEMLERiMiZi ALDIK
Yozgat Eczacılar Odası başkanı Furkan Konya, eczacıları ve vatandaşları
korumak amaçlı eczanelerde bir takım önlemler aldıklarını söyledi.
EL BROŞÜRÜ VE AFİŞLER
HAZIRLADIK
Konya, “Bunlar arasında el
broşürleri ve afişler hazırladık. Bu
afişleri tüm eczanelerimize ücretsiz
olarak dağıtımını yaptık.
Ayrıca kimyasal dezenfeksiyon
işlemleri de eczanelerimizde
uygulanmaya başladı ve tüm
ilçelerimizle birlikte bugün bitecek.
Tüm ilçelerimizde de bu hizmeti
vermekteyiz” dedi.
BİZLERE CİDDİ GÖREVLER
DÜŞÜYOR
Bu salgında en fazla risk grubu
oluşturan meslek örgütlerinden
birinin de eczaneler ve eczacılar
olduğunu belirten Yozgat Eczacılar
Odası Başkanı Furkan Konya, “Bizim
üstümüzde çok ciddi görevler
düşüyor.
Hem eczacılarımızı,
vatandaşlarımızı ve çalışanlarımızı
korumak adına bir takım görevler
üstlendik ve bunları uygulamaya
koyduk. Bunlardan broşür ve afiş
hazırladık.
Bunlarda Covid nedir, salgın nasıl
yayılır, bulaşma yolları nelerdir.
Bunlarla ilgili çalışmalar yaptık.
Eczanede uyulması gereken kurallar
hakkında hastalarımızın birbirine
ne kadar mesafede duracağı
veya eczanede temasın ne kadar
az olması gerektiği konusunda
bilgilendirme broşürü hazırladık.
Bu kurallara uymakla beraber
uyarı levhaları ve yer bariyer
çizgileri hazırladık.
Günlük durum değerlendirmesi
yaparak eczanelerdeki yoğunluğu
azaltmak, vatandaşın birbirine
temasını veya bulaşma riskini
azaltmak adına çalışmalarımızı
hazırladık.
Gerek nöbetlerde gerekse
hizmet verme sürecinde günlük
değerlendiriyoruz” dedi.
ODA YÖNETİMİ İLE BİRLİKTE
ÇALIŞIYORUZ
ilerleyen süçle ilgili de
çalıştıklarını belirten Konya,
“İlerleyen süreçte bu salgının
nerelere gideceği, nasıl
davranılacağı veya kimlere
nasıl zarar vereceği konusunda
çalışmalarımız ve projelerimiz
hazırlanıyor. Oda yönetim kurulu
arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz.
Bizde elimizden geldiğinde
vatandaşlarımıza, halkımıza
bu konuları anlatmak, evden
çıkmamaları konusunda tavsiyelerde
bulunmak, hizmet süresini azaltmak
ve yoğunluğu da azaltmak adına
elimizden ne geliyorsa yapmaya
çalışıyoruz.
Üstümüze düşen bütün
görevleri layıkı ile yapacağımızı,
eczacılarımızın vatandaşlarımızın
yanında olduğunu, birinci basamak
sağlık hizmet sunucusu olarak
üstümüze düşen görevleri yerimize
getireceğimizi beyan ediyoruz.
Tüm vatandaşlarımıza, halkımıza,
meslektaşlarımıza ve çalışanlarımıza
evde kalmalarını tavsiye ediyorum.
Ayrıca eczacı arkadaşlarımıza
ve çalışanlarımıza gösterdikleri
yoğun hizmetlerinden dolayı ve

Brandalı önlem

sağlık mensubu doktorlarımıza,
hemşirelerimize, hasta
bakıcılarımıza çok teşekkür
ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza
sağlıklı günler diliyoruz” dedi.
FİYATLARIN ARTMASI BİZDEN
KAYNAKLANMIYOR
Son günlerde maske ve
dezenfekte ilaçlarının fiyatlarının
yüksek olması gibi sıkıntılarla
karşılaştıklarını ifade eden
Konya, “Bunların nedeni tamamen
maliyetlerin artmasıdır. Daha
öncesinden 25-35 kuruşa aldığımız
maskelerin bugün tanesinin
2- 3 liraya eczaneye mal olması
sebebiyle bir fiyat artışı var.
Bunların sorumluluğu eczacıda
değil tamamen ham madde ve üretim
sıkıntısı yaşayan ve ciddi anlamda
üretime yetişemeyen firmalardan
kaynaklanmalıdır. Eczacıların
veya eczanelerde çalışanların
kesinlikle art niyetli veya çıkarcı
davrandıklarını düşünmüyorum.
Vatandaşlarımızın bu konuda daha
anlayışlı olmalarını istiyorum.
Ben kendi eczanemde de bütün
eczacı arkadaşlarımızın maskeyi
en uygun fiyata bulduklarında alıp
sizlere uygun fiyatlarda vereceğine
inanıyorum.
Dezenfekte konusunda
da merdiven altı dezenfekte
veya eczane dışında satılan
dezenfektanların çok güvenilir
olmadığını belirtmek istiyorum.

Eczacı arkadaşlarımızın her birinin
dezenfekte konusunda çok hassas
olduğunu ve gerekirse kendi
eczanelerinde de üretebilecekleri
konusunda sağlık bakanlığından
yetki aldığını bildirmek istiyorum”
diye konuştu.
ECZANELERE GÖZLÜK VE
MASKE DAĞITTIK
“Eczacılar Odası olarak tüm
meslektaşlarımıza eczanelerinde
kullanmak üzere gözlük ve maske
dağıtımı yaptık" diyen Konya,
"Salgının ilerleyen boyutları olur mu
olmaz mı hazırlıklarımızın arasında
gözlük ve maske dağıtımımız da var.
Maskelerimizi dağıttık.
Bu maskeleri kullanacaklar. En
azından eczacılarımıza bir kolaylık
olsun istedik.
Zor zamandan geçiyoruz.
Böyle bir süreçte bir meslek
örgütü olarak yanlarında
olduğumuzu bilsinler istedik.
O yüzden ücretsiz olarak bunları
yapıyoruz.
Kolay günde varlık gününde
herkes vaatlerde bulunur.
Herkes hizmet etmeye kalkar ama
böyle dar günde vatandaşın veya
eczacının yanında olmak meslek
örgütünün yanında olmak gerçekten
önemli bir şeydir.
Bütün meslektaşlarıma
hassasiyetlerinden dolayı teşekkür
ediyorum” diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ

Yozgat’ta bulunan bir
eczane, branda kaplama ile
korona virüse karşı önlem
aldı. Örnek uygulama,
hastalar tarafından da takdirle
karşılandı.
Çin’in Vuhan kentinden
dünyaya yayılan ve Türkiye’de
de görülen korona virüs
salgınına karşı birçok yerde
olduğu gibi risk altında olan
eczanelerde de önlemler
artırıldı. Yozgat’ta bulunan
Esentepe eczanesi, branda
kaplamasıyla korona virüse
karşı önlemini aldı.
Eczacı Muhammed Emin
Erbek, virüsün Türkiye’de
yayılmasının ardından
önlem amacıyla böyle bir
uygulamaya geçtiklerini
söylerken, vatandaşlardan
da olumlu geri dönüşler
aldıklarını söyledi.
Erbek, "Koronavirüs ile
mücadele gerçekten hepimizi
ilgilendiren ciddi bir sorun.
Bizde elimizden geldiği kadar
önlem almaya çalıştık. Bu
sebeple olası bir virüs taşıyan

hastanın gelip bankoya,
eczanedeki ilaçları dokunması
ihtimaline karşı bekleme arası
ile ilaçlar arasına koruyucu
branda gerdik. Aynı zamanda
yerlere kırmızıçizgiler çektik.
1,5 metre olacak şekilde
ve eczanemizde en fazla
5 kişi olacak şekilde içeri
alıyoruz. En az temasla
hastalarımızı dışarıya
yollamaya çalışıyoruz” dedi.
Branda işini ilk yaparken
biraz tereddüt oluştuğunu
belirten Erbek, “İnsanlar çok
abartıldığını düşünebilir mi
diye düşünüyordum. Ama
vatandaşımız gerçekten çok
duyarlı. Teşekkür ediyor. Bu
düşünceden ötürü de onlara
teşekkür ediyoruz. Herkesin
çok ciddiye alması gereken
önemli bir vaka. İtalya’da
örneğini yaşıyoruz. Biz bir
İtalya olmadan daha düşük
vaka ile en kısa sürede
atlatırız. Hemşehrilerimize
de bu konuda teşekkür
ediyorum” diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ
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Şiir Hayattır

YAHYA
AKSOY
Anadolu'yu gençliğe armağan eden
ünlü şair Mehmet
Emin Yurdakul,
BIRAK BENİ HAYKIRAYIM şiirinde
şunları yazmıştır:
"Bırak beni haykırayım, susarsam sen
mâtem et ;
Unutma ki şâirleri haykırmayan bir
millet,
Sevenleri toprak

olmuş öksüz çocuk
gibidir..."
Şiir,duygu ve
düşünceleri en etkileyici,en gerçek ve en
kısa bir şekilde ifade
etme sanatıdır.
Şiir,gönüllerde
esinti ve gözlerde buğular yaratır.Anılara,
hayata,insana ve geçmişe götürür,geleceğe
köprü olur…
İlk kez 1999 yılında UNESCO tarafından ilan edilen ve 21
Mart’ta dünya çapında kutlanan Dünya
Şiir Günü'nün amacı
"farkındalık yaratmak
ve ulusal, evrensel,
bölgesel şiir hareketlerine taze bir enerji
sağlamak"olarak nitelendiriliyor.

Şiirin sorgulayarak
çeşitlilik yarattığını
belirten UNESCO, dil
çeşitliliğini kutlamak
için 21 Mart gününü
şiir günü olarak ilan
etmiştir.
Şiir okumayı,
yazmayı, yayınlamayı
teşvik etmeyi amaçlayan Dünya Şiir Günü,
önceleri 5 Ekim'de
kutlanırken 20. yüzyılın sonlarına doğru 15
Ekim'de kutlanmaya
başlanmış. Uzun süredir 21 Mart'ta kutlanan Dünya Şiir Günü,
bazı ülkelerde halen
bu tarihlerde kutlanıyor.
Türkiye'de yazar ve
şair örgütler 21 Mart
Dünya Şiir Günü'nünde çeşitli etkinlikler

düzenliyor.
Şiir çağın yankısıdır. Yüreklerin sesi,şairin ve yaşamnın
nefesidir.Şiirsiz hayat
olmaz.
"Bir rüzgâr gibi
geçti zaman/O mutlu
günlerin ardından/
Hayal,düş gibi hatırlanan/Bir bakışın hatıra
kaldı..." Şair Prof.Dr.
Muharrem Gerçeker
Şiir, seslerinin yankısını taşır:
Kahkahalar, çığlıklar, ıslıklar…
Aşk şarkılarına
marşlar karışır, ağıtlarda çocuk sesleri
harm anlanır.
Çok sesli bir korodur şiir, bir orkestra.
Şairler söz ustasıdır. Anadildir ustalığın

nedeni.
Vay şairlere ana
dilini yasaklayana.
Vay insanlara şiiri
yasaklayanlara!
Her dilde aşağılanmalı insanın düş
gördüğü dilde yazmasını, şarkı söylemesini
engelleyenler.
Onlar için sövgüler
bile armağan sayılmalı. Adları silinmeli
tarihten.
Şiir, seslerinin yankısıdır. Şair bu sesleri
işler olan gücüyle.
Aşk şarkıları, yaşama övgüleri duyulsun
ister şiirinde.
Hıçkırıklar aşktan
kopsun, bir ağlayış
olacaksa çocuğun ilk
ağlayışı olsun.
Ve kadınlar, sesleri

Korona Virüs Mücadelesinde
Sağlıkçıların Durumunu Görüştü

yüzyıllardır savaşları
lanetlemekten yorgun,
ağıtlardan kısık, şiirler
söylerler güzel günler
için, rüzgâra karışır.
Onlara şiir yazılmaz,
yazılanlar aşka övgüdür belki.
Şiir, hayatın kendisi, özü, sözü ve sesidir.
Sokaklardan kopup
gelen seslerin uğultusudur.
Zafer şiirlerinde
ölen askerlerin analarının ağıtı duyulur.
Aç çocuk ağlayışları
ve kadınların çığlıkları.
Bu yüzden ürperir
bu şiirleri okuyanlar.
Göz yaşı,gönül yaşına ve söz yağmuru
fırfınaya karışır.
Şiir yaz ve oku.

Şiir hayattır.
W.Hugo, "Şair,
bana yağmurdan söz
etme, yağdır!"diyor.
"Öyle ki hiç bir
şair, nesir diline hâkim olmadıkça, büyük
bir şiir yazamaz.
"Eliot Gözlerden
gönüllere, nefeslerden seslere, kşilerden
kişilere ve topluma
bir rüzgâr gibi esen,
bir sağnak gibi yağan
ve çağlayanlar olarak
geleceğe hep taşınan
şiir hayattır.
Hayat şiirdir.
Hayata ruh katan
kadın ve erkek tüm
şairlere selam olsun.
Gönüller şiirlerle dolsun.
Dünya Şairler Günü
kutlu olsun.

Sorgun'da Cadde ve
Sokaklar Temizleniyor
Yozgat’ın Sorgun İlçesinde
koronavirüs salgınına karşı
alınan tedbirler her geçen
gün artarak deva ediyor.
Yozgat’ın Sorgun İlçesinde
koronavirüs salgınına karşı
cadde ve sokaklarda temizlik
dezenfekte çalışmaları devam
ediyor. Sorgun Belediye
Başkanı M. Ertkut Ekinci
yaptığı açıklamada"C adde
ve sokaklarımızda temizlik
ve dezenfekte çalışmalarımız
devam ediyor. Bugün
Beğendik kooperatifinde
sokaklarımızı özel temizlik
malzemelerimiz ile yıkadık.

Siz kıymetli hemşerilerimizin
sağlıklı ortamlarda yaşaması
için elimizden geleni
yapıyoruz” ifadelerini
kullandı. Tarık YILMAZ

Şiirleriyle savaş açtılar
Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Atakan Erciyas, İl Sağlık Müdür Dr. Fatih Şahin ile
görüşerek Covid 19 virüsüne karşı koruyucu tedbir ve önlemler konusunda istişarede bulundu.
Sağlık-Sen Yozgat Şube
Başkanı Atakan Erciyas,
İl Sağlık Müdür Dr. Fatih
Şahin ile görüşerek
Covid 19 virüsüne karşı
koruyucu tedbir ve önlemler
konusunda istişarede
bulundu.
Erciyas, ziyarete ilişkin
yaptığı açıklamada; “Yozgat
İl Sağlık Müdürümüz Dr.
Fatih Şahin beyi makamında
ziyaret ederek, ilimizde
sağlık çalışanlarımız için
alınan Covid 19 virüsüne
karşı koruyucu tedbir
ve önlemler konusunda

istişare de bulunduk.
Hassasiyetimizi ifade ettik”
dedi.
Sağlık çalışanlarının
yoğun mücadelesine
ilişkin önemli konuları da
görüştüklerini ifade eden
Erciyas, şunları söyledi;
“Gerek duyulan koruyucu
ekipman ve görevini ifa
eden sağlık personelinin
virüse kendilerinin
yakalanmasından ziyade
çocuklarına, evde yaşayan
hane halkına bulaştırma
endişesi yaşadıklarını
ve bu endişenin bertaraf

edilmesi ve risklerin
ortadan kaldırılması
noktasında sağlık tesisleri
civarında (kamu yurtlarında,
konaklama tesislerinde)
sağlık çalışanlarının
gerekli tüm ihtiyaçlarının
karşılanacağı konaklama
için planlama yapılmalıdır
talebimizi Genel Yetkili
Sendika Sağlık Sen olarak
yazılı ve sözel ilettik.
TÜM TEDBİRLERİN
TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
Koruyucu ekipman
ve malzeme konusunda
bakanlığımızın

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

Telefon: 0532 420 97 17

açıklamış olduğu rehber
doğrultusunda uygun şekilde
kullanılmak üzere fazlasıyla
malzemenin bulunduğunu
söyleyen müdürümüz,
konaklama noktasında
gerekli çalışmaları
yapacaklarını; gerekli olan
tüm tedbirlerin alındığını ve
bizzat da takipçisi olduğunu
ifade etti.
Değerli Müdürümüze
hassasiyetleri için teşekkür
eder, yoğun çalışma
tempolarında kolaylıklar
dilerim.”
Tarık YILMAZ

Çamlık
Gazetesi’nin
şiir denilince
akla gelen
kalemi güçlü
şairlerinden
olan Mehmet
Ali İlbaş
ve Semiha
Arasbora, yazdıkları şiirlerle
korona virüse karşı adeta
savaş açtılar. Çamlık
Gazetesi’nin şiir denilince
kaleme güçlü şairlerinden
olan Mehmet Ali İlbaş ve
Semiha Arasbora, yazdıkları
şiirlerle korona virüse karşı
adeta savaş açtılar. Yozgat’ın
yakından tanıdığı Şair-Yazar
Mehmet Ali İlbaş ile Semiha

Arasbora, dünyanın mücadele
ettiği korona virüsüne karşı
halkı bilinçlendirecek iki
önemli şiir kaleme aldılar.
İlbaş “Ya Rab”, Arasbora da
“Evde Kal Akdağ” şiirleri
ile devletin korona virüsüne
karşı ortaya koyduğu
bilinçlendirme çalışmalarına
katkıda bulundular.
Tarık YILMAZ

iŞi ŞANSA BIRAKMIYOR
Göreve geldiği
günden bu tarafa her
hafta pazarcı ve çarşı
esnafını düzenli olarak
ziyaret eden Çayıralan
Belediye Başkanı Ömer
Codar, Korona Virüsle
mücadele kapsamında
tezgah açan pazarcı
esnafını hijyen kuralları
konusunda uyarırken bu
süreçte destek olmak
adına işgaliye ücreti
alınmayacağını söyledi.
Yozgat’ın Çayıralan
Belediye Başkanı Ömer
Codar, korona virüsle
mücadelede işi şansa
bırakmıyor. Esnaf
ziyaretinde açıkta satılan
ürünlere müsaade
edilmeyeceğini söyleyen
Codar, pazarda da ürün
seçimi başta olmak üzere
kesinlikle hijyen kuralları
dışına çıkılmayacağını
vurguladı.

Başkan Codar, pazarcı
esnafına gerçekleştirdiği
ziyaret sonrası yaptığı
açıklamada; “İlçemizde
kurulan pazar yerinde
sebze-meyve satıcıları,
müşteriye ürün seçtirmesi
yaptırmayacak, eldivenli
ve maskeli satıcılar
bizzat ürünü kendileri
dolduracaktır. Diğer
gıda ürünleri satan
satıcılar ise kesinlikle

açıkta ürün satılmayacak,
bütün ürünler ambalaj
içinde olacaktır. Konu
bizzat sabah saat: 09.00
civarında zabıtalarımız
İle birlikte yaptığım
denetimlerde tüm pazarcı
esnafına sözlü tebliğ
edilmiş olup, uymayanlar
hakkında pazardan
men dahil diğer cezai
işlemler uygulanacaktır.
Yaşadığımız günlerin

önemine binaen almış
olduğumuz tedbirler halk
sağlığı için gereklidir.
Zabıta ekiplerimiz sürekli
olarak denetimlerini Pazar
yerinde sürdürmektedir”
dedi.
İŞGALİYE DESTEĞİ
Belediye Başkanı Ömer
Codar ayrıca pazarcı
esnafına bu süreçte destek
olmak adına işgaliye ücreti
alınmayacağını bildirdi.
TOPLU TAŞIMALAR
DURDU
Başkan Cıdar, ayrıca
Coronavirüs mücadelesi
kapsamında halkın sağlığı
için Bizim Tur KayseriYozgat ve diğer hizmetleri
15 Nisan’a kadar geçici
olarak durdurulduğunu,
ilgili genelge gereği çok
acil durumlarda en az 8
kişinin müracaatı halinde
hizmet verileceğini
kaydetti. Tarık YILMAZ
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Süper Bulmaca Yozgat Çamlık Gazetesi

için özel olarak hazırlanmaktadır.

Akıldan daha
kıymetli bir
sermaye
yoktur...

YOZGAT’IN iLK iŞiTME MERKEZi

YOZGAT
iŞiTME MERKEZi

hafifliği terk eder. Allahü teâlâ,
yumuşaklığı sever. Yumuşaklıktan nasîbi olmayanın ise,
hayırdan nasîbi yoktur.”
KUL, ÜMIT ILE KORKU
ARASINDA YAŞAMALIDIR
İhtiyarlık, gençliğin sonu
İbni Hibbân hazretleri,
ve neticesidir. Netice ise,
onuncu asırda yaşamış hadîs
başa bağlıdır. Gençliğini iyi
âlimlerinin büyüklerindendir.
geçirenin, ihtiyarlığının da iyi
Zamanının meşhur bütün
geçeceği umulur. Gençlik
âlimlerini dolaşıp, onlardan
çağının kıymetini biliniz! Bu
ilim öğrendi.
kıymetli günlerinizde, iman
Kıymetli veciz sözleri
ve ibadet bilgilerini, Ehl-i
vardır. Bugün o mübarek zatın sünnet itikâdına uygun olarak
“Akıllı kimse” hakkında buyur- yazılmış ilmihal kitaplarınduklarını paylaşmak istiyoruz
dan doğru olarak öğrenin ve
sizinle:
bu bilgilere uygun yaşayın!
“Allahü teâlânın, insanKıymetli ömrünüzü faydasız,
lara ihsân ettiği nimetlerin
boş şeyler arkasında, oyun ve
en büyüklerinden birisi akıl
eğlence ile geçirmemek için
nimetidir.”
uyanık olunuz.
“Akıldan daha kıymetli bir
Gençler! Dünyada her gün,
sermâye yoktur. Kişinin dîniher sahada birçok yenilikler
nin kemâli, olgunluğu, aklının
yapılmaktadır. Bunları biz dekemâline göredir.”
vamlı takip etmeye, öğrenme“Akıllı kimse, adımını
ye ve öğretmeye mecburuz.
atmadan önce basacağı yeri
Yalnız sanayi ve teknik
iyice görür, sonra oraya adısahasında değil, din ve ahlâk
mını atar.”
üzerinde de ecdadımız gibi
“Akıllı kimse, konuşması
olmamız, gençlerimizin, imanistenmeden, ihtiyâç olmadan
lı, güzel ahlâklı yetiştirilmekonuşmaya başlamaz. Bir
leri gerekir. Bugün liselerde,
zarûret olmadan, cevapta
üniversitelerde okutulan ve
acele etmez.”
insanın bütün gençlik hayatına
“Akıllı insan, önce kendi
mal olan bilgiler, Allahü teâlâayıplarını görür. Kendi ayıbını
nın emirlerine uyarak kullanıgörmeyen kimse, başkasılırsa, faydalı olur ve dünya ve
nın güzelliklerini göremez.
âhiretin kazanılmasına sebep
Kişinin, kendi ayıbını göreme- olur.
mesi, kötülük olarak ona yeter.
Dinimizin temeli, imanı,
Çünkü ayıbını göremeyen
farzları ve haramları öğrenkimse, bu ayıbından kurtulamek ve öğretmektir. Allahü
maz.”
teâlâ, Peygamberleri bunun
“Bir işe başlamadan önce,
için göndermiştir. Gençlere
tedbîrini de almak aklın
bunlar öğretilmediği zaman,
icâbıdır.”
İslâmiyet yıkılır, yok olur.
“Akıllı kimsenin sözü
Ömür, ilim, mal ve beden; Alaşırılıktan uzak ve düzgündür. lahü teâlânın kullarına verdiği
Câhilin sözü ise, çelişki ve
bir sermayedir. Bu sermayeyi
birbirine zıt şeylerle doludur.” Allahü teâlânın bildirdiği
“Aklın âfeti; ucub, yani
yerlerde harcamalıdır. Vakit
kendini beğenmektir.”
geçtikten sonra pişmanlığın
“Akıllı kimse, her zaman
faydası olmaz.
kalbini kontrol eder. Allahü
Allaha sevgi ile bağlanan
teâlânın emrettiği şeyleri
ve Ona iman eden kul, daima
yapıp, yasak ettiklerinden
korku ile ümit arasında yaşasakınır. Allahü teâlâdan gâfil
malıdır. Gençlikte, korkunun
olmaz ve emirlerini yapmakta
fazla olması daha iyidir. Böygevşeklik etmeyip, uyanık
lece kötülüklerden kaçıp iyilik
olur. Böyle olan kişi işlerinde
etmeye koşar. Allahü teâlâdan
tedbirli olur.”
korkmalı, Onun rahmetinden
“Talebe olmadıkça, âlim
ümidi kesmemelidir! Ümit,
olunmaz. İlim ile amel etmekorkudan çok olmalıdır. Böyle
dikçe de, ilim fayda vermez.”
olan kimse, ibâdetlerinden
“Akıllı kimsenin ilimle
zevk alır. Gençlerde korkuuğraşmasından maksadı,
nun Ana
fazla olması,
Yeni Şehir Hastanesi
Girişihtiyarlarda
onunla amel etmektir. Çünkü,
ise ümidin daha fazla olması
Kapısı
Market ve
bundan
başka birKarşısı
gâye için ŞOK
gerekir, denildi. Hastalarda
Eczanesi
yanıfazla olmalıdır. Korilim öğrenenKaytan
kişi, şöhretini
ve
recâ/ümit
kibrini artırmış olur.” YOZGAT
kusuz ümit ve ümitsiz korku,
“Bu dil, kalbin habercisidir. asla câiz değildir. Birincisi
Söz, kişinin aklının miktârını
emin olmak, ikincisi ümitsiz
gösterir.”
olmaktır. Rabbimiz bir hadîs-i
“İnsanların bir kısmı dili
kudsîde, (Kulumu, beni zan
sebebiyle ikrâm görür. Bir
ettiği gibi karşılarım) buyurkısmı dili yüzünden hor görüdu. Peygamber Efendimiz
lür, sevilmez. Akıllı kimse, dili
de, ölüm hâlindeki bir gence
sebebiyle sevilmeyenlerden
(Kendini nasıl buluyorsun?)
olmaz. O, kendini diliyle herdiye sorduğunda, gencin
kese sevdirir.”
cevabı: “Günâhlarımdan
“Şu dört hasleti kendisinde korkuyor; fakat Allah’tan ümit
bulundurmıyan kimseye akıllı
kesmiyorum” olunca, Efendive ilim sâhibi denmez: Birinci- miz ona; (Bu korku ile ümit, şu
si; Allah korkusu. Bütün hayır
ölüm anında kimde bulunursa,
ve fazîletlerin başı budur.
Allahü teâlâ, ona umduğunu
İkincisi; güzel bir hayâ, utanverir ve onu korktuğundan
ma duygusu. Asâlet bununla
emin kılar) buyurdu. [İmâm-ı
anlaşılır. Üçünçüsü; yumuGazâlî]
şaklık. Dördüncüsü; emri
Gençlikte, Allah’ın azâbınaltında bulunanlara cömertlik
dan korkmalı, günâhlardan
yapmak.”
çok sakınmalıdır. Bu hususta
“Akıllı kimse, bayağı ve
gevşek davranılırsa, insan
düşük kimselerle arkadaş
küfre düşebilir. Ama ihtiyarlaolmaz. Onları dost edinmez.
yınca, ömrünün sonuna doğru,
Böyle kimseler, yılan gibidir.
öleceği zaman, daha çok AlOnların, sokmak ve zehirden
lahü teâlâya hüsn-i zân etmeli,
başka sermayesi yoktur.”
yani “Ben çok günâhkâr isem
“Akıllı insan, her işinde
de, Allahü teâlâ beni affeder”
yumuşak olur. Aceleyi ve
diye ümit etmelidir!

HÜSEYİN
KOÇ

*KULAK ARKASI
*KULAK iÇi
*SU GEÇiRMEYEN
iŞiTME CiHAZLARI

Kaymakamlık Kronik Hastaların Yanında
Yozgat’ın Kadışehri
içesinde Yalnız değilsiniz
parolasıyla "Vefa Sosyal
Destek Grupları hazırlanarak
koronavirüs tedbirleri
alınmaya devam ediyor.
Yozgat’ın Kadışehri
İlçe Kaymakamlığınca
oluşturulan Vefa Sosyal
Destek Grubu Korona virüs
tedbirleri nedeniyle sokağa
çıkmaları yasaklanan 65 yaş
üstü vatandaşlarla, kronik
rahatsızlığı bulunanlara
adeta ‘Vefa’ oluyor.
Kadışehri Kaymakamı
Fikret Dağ yaptığı
açıklamada; “Vefa Sosyal
Destek Grubu görevlilerimiz
65 yaş üstünde olup dışarıya
çıkamayan vatandaşlarımızın
ihtiyaçlarını karşılamaya
devam ediyor” dedi.
Tarık YILMAZ

0 354 217 40 98
0 541 974 80 74

YILMAZ PETROL
KAHYA KÖYLÜLER

Köseoğlu Mah. Adnan Menderes Blv. 23/A 66100 YOZGAT
0354 212 19 92 - www.yilmazpetrol.net
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Vatandaş bilinçli!
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Tüm Dünya’yı etkisi altına alan yeni tip
Koronavirüs hakkında ne kadar bilgiye sahibiz.
Virüse karşı ne yapmamız gerekiyor. Ne gibi
tedbirler alıyoruz. İşte bu soruları Yozgatlılara
sorduk. Koronavirüs’e karşı alacakları tedbirleri
iletişim araçlarından öğrenen vatandaşlar, ne
yapmaları gerektiği hakkında oldukça bilinçliler.
Çamlık Gazetesi olarak bu kez vatandaşlara
‘Koronavirüsü ile ilgili yeterli bilgiye sahip
misiniz? Sizce bilgi kirliliği yaşanıyor mu?
Sorusunu yönettik. Vatandaşlar yeni tip
koronavirüs hakkında yeterli bilgiye sahip
olduklarını belirtiyor.
Vatandaşların ‘Koronavirüsü ile ilgili yeterli
bilgiye sahip misiniz? Sizce bilgi kirliliği
yaşanıyor mu?’ soruna verdiği cevaplar ise
şöyle:
Murat KARATEKİN

Şevket Öztürk: Yeterli
bilgiye genelde sahip
olmaya çalışıyoruz. Bilgi
kirliliği var tabi ki. Çoğu kişi
önlem almıyor. Devletimizin
kurallarına uymayanlar
var. Ben baktığımda yüzde
60’ına baktığımızda 65 yaş
üstü vatandaşların gezdiğini
görüyorum. Gerekli önlemleri
almıyorlar.

Sedat Güneş: Yeterli bilgim
var. Şuanda mevcut berberler
kapalı. İşyerlerini devletimiz
gün geçtikçe ilerletiyor.
Bugünde marketlerimizi
kapattılar. Gün geçtikçe
sokağa çıkma yasağı olacak.
Sağlık bakanımız gerekli
açıklamalarımızı yapıyor. Ama
herkes kendi fikriyle daha
fazla var, söylemiyor deniyor.
Bunlara gerek yok.

Yunus Emre
Sarıkaya: Var
tabi. Sağlık
bakanlığımız
yeterli şekilde
insanlarımızı
bilgilendiriyor.
Bilgi kirliliği
de var. Aslında
devletimiz her türlü açıklıyor.
Yok iken yok dediler. Var iken
de şimdi açıklıyorlar. İnsanlar
ölenlerle ilgili yaşlılar deniyor ama
gençler yaşlıları zorluyor. Gençler
bizler genciz bir şey olmaz. Böyle
bir bilgi kirliliği var. Aslında dünde
bugünde paylaştılar. Sadece
yaşlıları etkilemiyor gençleri
de etkiliyor. En azından taşıyıcı
olabiliyorlar. Bundan dolayı bir
bilgi kirliliği olabiliyor.

Mustafa
Aydın: Sağlık
Bakanımıza
ve devlet
büyüklerimize
teşekkür
ediyoruz.
Dünyada
yayılırken
Türkiye’nin
aldığı önlemler
gerçekten
başarılı. Şimdiden sağlık
çalışanlarımızı alkışlıyoruz.
Toplum olarak görmeden,
bilmeden bilgi kirliliği oluyor.
Yok şu burada hastalanmış,
böyle olmuş deniyor ama
ben devlet büyüklerimizin
gerekli açıklamayı yaptıklarına
inanıyorum.

Metin Zafer: Yeterli bilgim
televizyonlardan alıyoruz.
Ama toplum olarak hassas
dönemde yetkililerin emirlerine
veya ricalarına biyat etmemiz
gerekiyor. Virüs ile ilgili bilgi
kirliliği var. İster istemez
bilmeyen veya bilinçli olmayan
kişiler yorum yaptığı için bilgi
kirliliği doğuyor.

Erdinç Ersin: yeterli
bilgimiz var. Televizyonlar
ve sosyal medya istemesek
de bilgilendirdi bizi.
Evimizde kalıyoruz. Zaruri
ihtiyaçlarımız için çıkıyoruz.
Virüs ile ilgili bilgi kirliliği
yaşanıyor. İnsanlar olur olmaz
her şeyi paylaşıyorlar. Evde
kalan insanları da yanlış
bilgilendiriyorlar bence.

Yerel Esnaftan
temin edilecek
Yozgat’ın Çayıralan İlçe köyüne belediye olarak 1
ekibimiz görevlendirilmiş
Belediye Başkanı Ömer
olup, bu şahısların talepleri
Codar 65 yaş üstü ilçe
şeffaf bir şekilde ilçemiz
vatandaşlarının ihtiyaç ve
taleplerini ilçe esnaflarından tüm esnaflarından ( ulusal
taleplerini şeffaf bir şekilde marketler hariç) tedarik
tedarik edileceğini söyledi. edilmektedir, halkımızın
ve kamuoyunun bilgisine
Çayıralan İlçe Belediye
Başkanı Ömer Codar sosyal sunulur. Coronavirüs belasına
karşı halkımızın sağlığını
medya hesabından yaptığı
düşünerek halkımızın yoğun
açıklamada;
yaşadığı caddelerimizi
Koronavirüs nedeniyle
temizlik deterjanı ve
evinden dışarı çıkamayan
dezenfeksiyon maddeleri ile
ve yanında 1’nci derece
birlikte yıkadık.
yakını bulunmayan 65 yaş
Halkımızın ve kamuoyunun
üstü hemşerilerimiz 112bilgisine sunulur" ifadelerini
155-156 ya durumlarını
kullandı.
bildirmeleri halinde ilçe
Tarık YILMAZ
merkezi, Çokradan ve Fahralı
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Fırsatçı Müslümancılık!

AKiF
REÇBER
Değerli okurlar; Yüzde
99’u Müslüman olan bir
Ülkede Müslüman’ım
diyen bir kişi fırsatçı
olabilir mi? yâda fırsat-

çılık yapabilir mi? Ülkede deprem olur fırsatçı
Müslüman kiraları 3,5 kat
artırır, Gıda dağıtılır geride kalanları düşünmez,
Battaniye dağıtılır geride
kalanları düşünmez. Ülkede Çığ olur Asker Şehit
olur Şahadetin anlamını
bilmeyen deist ve sahte
Müslümanlar bunu fırsata
çevirmek ister.
Devletini ve İktidarı yıpratmak ister ateş
düşen ocaklar üzerinden
fırsatçılık yapmak ister.
Ülkede salgın olur El-

hamdülillah Müslüman’ım
diyenler fırsatçılığı elden
bırakmaz 3 TL’lik kolonyanı 3,5 katı fiyatlara satar,
3 Kuruşluk Maskeyi,
dezenfekte malzemelerini
3,5 katı fazlasına satar bu
Müslümanlar gerçekten
Müslüman mı acaba gerçekten Müslümanlığın ne
olduğunu bilseler o idrakte olsalar bunları yaparlar
mı? Yâda bunun bir vebal
olduğunu kul hakkına girdiğini bilseler bu fırsatçılığı
yaparlar mı?
Bir ay sonra 11 Ayın

Sultanı Ramazan-ı Şerif
geliyor. Fırsatçı Müslümanlar yine her zaman
ki, gibi fırsatçılığı elden
bırakmayarak Mübarek
ay demeden zam üstüne
zam yapacaklar ve bu parayı helal kazançmış gibi
ailesine ve çocuklarına
yedirecekler.
Kul Hakkı ile gelmeyin
diyen Allah CC karşısına
nasıl çıkacaklar hiç hesaba katıyorlar mı?
Müslümanlık bu
mudur? Müslümanların
birbirlerine yardım ettiği,

fakirlerin, yoksulların, yetimlerin, öksüzlerin sevindirildiği, herkesin yüzünün
gülmesini istediğimiz bu
ayda fiyatlar üzerinden
rant peşinde koşmak ne
Müslümanlıktır ne de insanlıktır. Bunu yapan oruç
tutup namaz kılıyorsa,
hacca umreye gidiyorsa
nafiledir. Müslüman'ım
diyorsa ikiyüzlüdür. İsteyerek zam yapmadım
diyorsa namerttir. Şartlar
böyle gerektirdi diyorsa
yalancıdır... Fiyatlar iki
hafta öncesinden düşük-

Sosyal Vefa Grubu

7/24 Görevde
Yozgat’ın Çekerek İlçe Kaymakamlığı 65 yaş üstü yaşlı ve kronik

rahatsızlıkları olan tüm Çekerek'li vatandaşların ihtiyaçlarını 7/24 karşılıyor.
Çekerek Kaymakamlığı bünyesinde
kurulan Çekerek Sosyal Vefa Grubu
koronavirüs nedeniyle evlerinden
çıkamayan 65 yaş üstü yaşlıların ve
kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 7/24
ihtiyacını karşılıyor.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan
Çekerek İlçe Kaymakamı Mehmet Çağatay
Çakal; “65 yaş ve üstü vatandaşlarımızdan
yakını olmayan ve kronik rahatsızlıkları
olan tüm Çekerek'li vatandaşlarımızın
dışarıya çıkarak temin edeceği tüm
ihtiyaçlarını, Çekerek Sosyal Vefa Grubu
olarak 7/24 karşılıyoruz. Devlet olarak
hazırız. Duyurulan kurallara uyuduğumuz
takdirde devlet-millet işbirliği ile bu zorlu
süreci kısa sürede atlatacağız” dedi.
Tarık YILMAZ

İlçe Emniyet Müdürü Tek Tek Uyardı
Yozgat’ın Şefaatli ilçe
emniyet müdürü Ayhan
Şimşek ve ekibinin Çarşıda
65 yaş üstü kişilerin sokağa
çıkanlarına uyarıda bulundu.
Şefaatli ilçe emniyet
müdürü Ayhan Şimşek
65 yaş üstü kişilerin
Sokağa Çıkanlarına
uyarıda bulunarak yaptığı
açıklamada; açıklamasında
insanların hastalıktan
korunması için belirli
önlemler alıp vatandaşlardan
belirli isteklerde bulunsa da
önlemler arasında fazlasıyla
önemli bir konu olan ‘Sosyal
Mesafe’ konusu, Koronavirüs
’den korunmak için önemli
etkenlerden biri olarak
geçiyor” dedi.
Gün içinde mecbur
kalmadıkça evden çıkmayın
uyarıları yapan Şimek;
“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” diye konuştu.
Tarık YILMAZ

ken biranda yükselmesi
imkânsızdır.
Bu durumun namertlerin, ikiyüzlülerin,
yalancıların, haramzadelerin, sömürücülerin,
hak yiyicilerin ceplerini
doldurmasıyla alakası vardır. Hükümetin ve Kamu
Kurumlarının bu fırsatçılara göz açtırmaması
gerekmektedir.
Ülke olarak zor bir
dönem yaşıyoruz ve bir
salgın ile mücadele veriyoruz. Ve bu mücadeleyi
topyekûn vermek zorun-

dayız. Sadece sağlık personelinin vermesi gereken
bir mücadele değildir. Bu
mücadeleyi onlar zaten
kendi ve sevdiklerinin
hayatlarını tehlikeye atarak bizler için fedakârca
yapıyorlar.
Bizlerde Devletimizin aldığı tüm kararlara
harfiyen uyarak yardımcı
olalım ve evlerimizde
kalalım.
Allah Ülkemizi kötü
musibetlerden korusun
inşAllah.
Selam ve dua ile.

ILK TOPLANTISINI YAPTI
Çayıralan İlçesi’nde ‘Vefa
Destek Grubu’ toplantısı yapıldı.
İçişleri Bakanlığının 65 Yaş ve
Üstü ile Kronik Rahatsızlığı
Olanlara Sokağa Çıkma Yasağı
Genelgesi doğrultusunda
İlçede oluşturulan “Vefa Sosyal
Destek Grubu” ilçe kaymakamı
Bekir Özen başkanlığında ilk
toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıya Çayıralan
Kaymakamı Bekir Özen’in
yanı sıra , Belediye Başkanı
Ömer Codar, İlçe Jandarma
Komutanı Haluk Aktan , İlçe
Emniyet Amir vekili Süleyman
Çetin, Konuklar Belediye
Başkanı Muammmer Çetin,
Yazı İşleri Müdürü Halil İbrahim
Gürkan, Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı Müdürü
Zeynep İnan, Toplum Sağlığı

Merkezi Başkanı Esra Dilara
Cankuş, Devlet Hastanesi
Başhekimi Serkan Coşkun,
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Hasan Can İpek katıldı.
Toplantıda 65 yaş üstü ve
kronik hastalığı bulunanların
ikametlerinden ayrılmalarına
kısıtlama /yasaklama getirilen
vatandaşların ihtiyaçlarını
karşılamak üzere alınacak
tedbirler görüşüldü. Kısıtlama
/yasaklama getirilen
vatandaşların ihtiyaçları için 112,
155 ve 156 numaralı telefonları
aramalarının yeterli olacağı,
İçişleri Bakanlığının ilgili
genelgeleri doğrultusunda “Vefa
Sosyal Destek Grubu” kararı
olmadan yardım faaliyetinde
bulunamayacağı bildirildi.
Eda DEMİREL
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Yozgat Bozok Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Kürşat Zorlu

‘KORONA TEHLiKESiNE
BiR DE BÖYLE BAKALIM’

Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Kürşat Zorlu, yeni tip koronavirüs ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

Çin’e ilk aşı Atatürk
döneminden
İlk olarak Sağlık Bakan’ı
Fahrettin Koca’nın
açıklamasında belirttiği
Çin’den gelecek virüs
kitlerinden hareketle
Türkiye’nin 1940’da Çin’e
kolera aşısı gönderdiği
bilgisi…Çin üzerine
önemli araştırmaları
olan Prof. Dr. Giray
Fidan oranın en eski
gazetelerinde biri olan
[Shen Bao] gazetesinin
06.08.1938 tarihli
nüshasını gönderdi.
Haberde özetle şöyle
diyor: “Türkiye, Filipinler
üzerinden Çin’e kolera

aşısını gönderen ilk
ülke olmuştur.” Aynı
şekilde Çin’de İngilizce
ol arak yayınlanan “The
North-China Herald
and Supreme Court &
Consular Gazette”nin
20 Ağustos 1938
tarihli haberinde de
Türkiye’den gönderilen
Kolera aşısı ile ilgili
bilgi doğrulanmakta.
Yani buna göre ilk aşı
Atatürk’ün sağlığında
o zaman ki Çin’e
gönderilmiş ancak
Atatürk’ün “bu aşıları
kendisinin ödediği”
iddiasıyla ilgili bir kayıt
bulunmuyor ve gerçeği

yansıtmıyor. Tarih ne
olursa olsun bu yardım
Türkiye’nin büyük devlet
olduğunun küçük bir
göstergesi.
Yeni paradigma
Salgının toplum ve
yönetim psikolojisindeki
olası etkilerine
bakacak olursak kaygı
ve belirsizlik algısı
yükseliyor.
Yaygınlaşma hızı, tanı
koyma güçlüğü, kontrol
edilebilirlik düzeyi
ile birlikte küresel
bağlantıları, uluslararası
ticareti ve konvansiyonel
diyebileceğimiz her türlü
iş yapma biçimini kendi
içinde bir sorgulamaya
doğru götürebilir. Adeta
birbirine eklemlenmiş bir
paradigma değişimi…
Singapur Üniversitesi

Asya Araştırma
Enstitüsü’nden Kishore
Mahbubani değişimin
zaten başladığını,
virüsün bu değişimi
hızlandıracağını
iddia ediyor. Bu
kapsamda küresel güç
mücadelesinde ve
bunun yönteminde ciddi
kırılmalar beraberinde
gelebilir. Etkilenen
ekonomiler ve geniş
kitleler sebebiyle
kaynakların, istem ve
çıkarların paylaşımı yeni
bir düzene evrilebilir.
Mümtaz Turhan gelişmiş
ve gelişmemiş toplumlar
arasında gözlenen
davranış ve düşünüş
farklılıklarının bilimse
düşünce ve onun teknik
araçlarla topluma
tatbik edilmesinden

kaynaklandığını
ifade eder. Günümüz
koşullarında bir silah,
otomobil, buzdolabı vb.
“yapanların” yapandan
alıp “çoğaltanlara”
göreli bir üstünlük
sağlayacağını söylemek
mümkün.
Toplum beklentisinde
değişim
Bu yönelim kaçınılmaz
olarak devleti yönetme
şeklinde, yönetim
katının bakış açısında
yansımaları olacaktır.
Zira teknolojideki
belirleyiciler, üretim
biçimi ve demografikekolojik koşullar irili
ufaklı pek çok örgüt
yapısına yeni bir yol
haritası sunacaktır.
Bu beklentiden devlet
mekanizmasının

ve haliyle siyaset
kurumunun
etkilenmemesi mümkün
değildir. Korona
sebebiyle oluşan
sosyal psikoloji mevcut
yönetimleri, siyasetçi
tipolojisine yönelik
yeni bir toplumsal tanı
sistemini beraberinde
getirebilir. Hulasa,
ülke ve kültürlere göre
değişebilen şu temel
noktalarda bir farklılaşma
meydana gelebilir:
(1)Uzmanlaşma
beklentisi artarken,
objektiflik/rasyonalite
arzusunun daha geniş
kesimlerde hissedilmesi.
(2) Esnek çalışma/
uzaktan eğitim/sanal
işyerleri gibi istihdam
kapasitesini doğrudan
etkileyecek ve belki

de yeni işsizler ortaya
çıkarabilecek bir çalışma
yöntemi, (3) Sosyal
medya başta olmak
üzere internet tabanlı
ağ düzeneklerinin
önemini artırması ve
insanları doğrudan
temastan uzaklaştıracak
imkanlar, (4) Sosyal
adalet ve sosyal devlet
anlayışının daha da önem
kazanması. Sağlık ve
eğitim sistemlerini halka
hissettiren politikalar
hayatiyetini artıracak. (5)
Siyasette kutuplaştırıcı
söylemlerin etki ve
tercihinin azalması.
Elektronik oy verme de
yaygınlaşma (6) Gelir
gruplarına bağlı olarak
şehir merkezleri dışında
yapılaşma isteği.
Haber Merkezi
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✓Testi Kebabı
✓Tandır Kebabı
✓Pide Çeşitleri
✓Izgara Çeşitleri
✓Yöresel Kahvaltı
✓Yöresel Yemekler

✓Fast Food
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