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TEDBiRLER
Korona virüs kâbusu devam ediyor

ARTIYOR

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve bizim de Mart ayından bu tarafa mücadele ettiğimiz korona virüs salgınında vaka ve ölüm sayıları korkulan
boyuta ulaştı. Bu durum beraberinde yasakları da getirdi. Okullar online eğitime geçti, hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

MÜCADELEYE GÜÇ VERİN
Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
koronavirüs verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "
Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız.
En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız.
Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk.
Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin.
Mücadeleye güç verin" ifadelerini kullandı.

Sokaktaki vatandaş ne diyor?

Mart ayından bu tarafa ülkemizi de
etkisi altına alan korona virüs salgınında
yeni tedbirler açıklandı. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsle

mücadele kapsamında kısıtlamaların
artırıldığını açıkladı. Bu konu hakkında
ne düşünüyorsunuz? Sorusuna Yozgatlı
vatandaşın verdiği cevaplar şöyle; 3'TE

Hüseyin Salman: Bence güzel bir
şey. Herkes kendisini korusun.

Hüseyin Avcı: Ben çok olumlu
görüyorum. Çok güzel ama bizim
halkımız yetersiz. Cezadan da
olmuyor.

TEDBİRLER ARTIRILDI
Hal böyle olunca korona virüsle mücadele
amacıyla yeni tedbirler alındı. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı
tedbirler şöyle; Hafta sonları,
tedarik ve üretim zincirleri
aksamayacak şekilde, saat
10.00 ile 20:00 dışında
sokağa çıkma sınırlaması
uygulanacak. Ara tatilde
olan okullardaki eğitimöğretim yıl sonuna
kadar online olarak
sürdürülecek.
>>> 3'TE

Hem personele
hem eşlerine teşekkür

Yozgat İl Emniyet
Müdürlüğü kadrosunda
farklı birimlerde görev
yapan 6 personel, Yozgat
İl Emniyet Müdürü Murat
Esertürk tarafından başarılı
çalışmalarından dolayı
ödüllendirildi. Eseetürk,
emniyet personellerinin,
olayların meydana gelmeden
önlenmesi, meydana gelen
olayların aydınlatılması, kamu
düzenin ve devamlılığının
sağlanması, genel güvenlik,
asayiş ve trafik hizmetlerinin
yürütülmesinde göstermiş
oldukları fedakar ve başarılı
çalışmalarından dolayı

ödüllendirildiğini söyledi.
Personelin eşlerine ise Polis
Eşleri Derneği Yozgat Şube
Başkanı Özlem Esertürk
çiçek ve hediye takdim etti.
İl Emniyet Müdürü Murat
Esertürk, “Yozgat İl Emniyet
Müdürlüğü olarak mesai
menfumu gözetmeksizin
görevlerinde özverili çalışmalar
göstererek başarılı görülen
personelimize yönelik kurumsal
mensubiyet ve motivasyonun
geliştirilmesi amacıyla bu tür
ödüllendirme faaliyetlerimiz
devam edecektir” ifadelerine
yer verdi.
Eda DEMİREL

BORSA'DAN VALi
POLAT'A ZiYARET
Yozgat Ticaret Borsası Başkanı
Mehmet Erkekli ve yönetim kurulu üyeleri
Yozgat Valisi Ziya Polat’a hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu. >>> 4. SAYFADA
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AHMET
SARGIN
Ahlaksızlık ülkemizde ve tüm dünyada
tavan yaptı.
Cinayetler, tecavüzler, hırsızlık, adam
öldürme ve adam kaçırma olayları günlük
olaylar arasına girdi.
Aile içi cinayetler ve
tecavüzler ise mide
bulandırıyor; bizi insanlığımızdan utandırıyor!
Çoğumuzun dikkatini bile çekmeyen bu
olaylar ahlaki çöküntü-

nün boyutlarını gösteriyor. İsterseniz önce
istatistiklere bir göz
atalım:
Türkiye’nin cinayet
istatistiği’ son derece
vahim bir tablo ortaya
koyuyor. Polisin kontrol ettiği, nüfusun yüzde 86’sının yaşadığı
bölgelerde, 2015 yılında resmi rakamlarla
tam 1.542 kişi cinayete kurban gitmiş; 2014
yılında 1. 433 kişinin
öldürüldüğü Türkiye’de
geçen yıla göre cinayet olaylarında yüzde
2’den fazla bir artış
olmuştur.”
İstatistikler böyle
devam ediyor. Öldürme, yaralama, aile
içi cinayetler, çocuk
istismarı, kadın cinayetleri ve intiharlar
toplumun cinnet geçirme noktasında bir
bunalım yaşadığını
gösteriyor. Toplumun
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Ahlaksızlık Bataklığı Kurutulmalı !

ahlaki istatistiğini de
çıkardığınızda bu durumun vehametine
şahit oluyorsunuz!
Hatta “Aman Allahım
burası Türkiye mi
(Müslüman ülke mi)?
diyorsunuz! “Delirme
Yurdu!” Tabiri yerinde
bir tabir olsa gerekir!
Tüm ahlaki değerler
yerle bir oldu! Kanunlar ve tutuklamalar da
yetersiz hale geldi.
“Ülkemizde yılda
yaklaşık 3 bin 500
Civarında bireysel silahlı olay yaşanırken 3
bin 529 kişi yaralandı,
2 bin 187 kişi yaşamını
yitirdi. 2017 yılındaki
silahlı olay sayısının bir
önceki yıla göre yüzde
28, son üç yıla bakıldığında ise yaklaşık yüzde 61 arttığını görüyoruz. Bu olayları hiç bir
engel durduramıyor,
olaylar çığırından çıkmış vaziyette. İnanç

değerleri ve ahlaki
kurallar hiçe sayılmış
vaziyette...
2018’de basına şiddet olaylarına ilişkin 3
bin 679 olay yansıdı.
Bu olaylar sonucu 2
bin 279 kişi tüfek, tabanca ve kesici aletlerle hayatını kaybederken, 3 bin 762 kişiyi
de yaralandı. 2015 yılında sonu yaralanma
ve ölümle biten şiddet
olayı sayısı 2 bin 175
olarak açıklandı.
2015 yılında 309’u
silahlı toplam 414 kadın cinayeti medyaya
yansıdı. 2018 yılında
341’i silahlı 477 kadın
cinayeti yaşandı.
Kadın Cinayetleri son
4 yılda bin 338’i silahlı
toplam bin 760 kadın
cinayetinin ülkemizde
işlendiği (basına yansıdı), bu cinayetlerde
bin 559 kadın ve aile
bireyinin öldürüldüğü,

636 kadın ve aile bireyinin de yaralandığı
görülüyor.
“Kadın Cinayetlerini
Durduracağız Platformu’nun verilerine
göre, 2017 yılında 409
kadın cinayeti işlendi,
387 çocuk cinsel istismara uğradı ve 332
kadına cinsel şiddet
uygulandı. Platformun
verilerine göre, 2016
yılında 328 kadın,
2015 yılında ise 303
kadın öldürüldü.
“2010-2014 arasında 60 bin 213 çocuk
aile içi şiddete uğramış. Bunların 2014’te
15’i, 2016’da 10’u
öldürülmüştür. Çocuğa karşı cinsel saldırı,
taciz, tecavüz davalarında 2008-2013 arası
yüzde 400 artış oldu.
2008’de 7 bin 500,
2009’da 13 bin 812,
2011’de 18 bin 334.
Son 3 yılda taciz ve

tecavüze uğrayan ve
adli mercilere yansıyan
çocuk sayısı 70 bin
Son 10 yılda bu sayı
250 bin dolayında. Son
10 yılda adli makamlara ulaşan tecavüze
uğrayan çocuk sayısı 7
bin. Cinsel istismarda
bilinen sayılar bunlar;
bir de o kadar gizli
kalanlar var…”
İşin vehameti ortada: Toplum olarak
ahlaki bunalım yaşıyor, cinnet geçiriyoruz!
Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığına,
Milli Eğitim Bakanlığına, anne ve babalara,
aile bireylerine çok
büyük görevler düşüyor. Konunun tüm
boyutları ile ele alınıp
ahlaksızlık ve cinayet
nedenleri masaya yatırılmalı, irdelenmesi
ve tedbir alınmalıdır.
Olayların sebepleri, cinayet nedenleri, buna

karşı alınacak tedbirler
ve cezalar en ince ayrıntılarına kadar düşünülmeli ve raporlar
hazırlanmalıdır.
Bu tedbirler neler
olabilir? Onu da hep
birlikte düşünelim diyorum!
Çünkü ahlaksızlığın
ve kavgaların, cinayetlerin toplumsal boyutu
yanında ahlaki, ekonomik, kültürel ve sosyolojik boyutları da vardır. Aileye, bireylere,
okula ve devlete düşen
görevler var. Bunların
rapor haline getirilerek alınacak tedbir
konusunun devletçe
yürütülmesi büyük bir
önem arz ediyor. Yoksa bu cinayetlerin önüne geçemeyiz. Tedbir
almadığımız takdirde
Avrupa toplumunun
yaşadığı o ahlaksızlık
batağına biz de düşeriz…

Öğretmen adayları

ile bulustu
TDV, yardımları

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı,
Yozgat’a atanan ve aday öğretmenlik eğitimleri
devam eden öğretmenlerle bir araya geldi.
Öğretmenliğin çok kıymetli ve kutsal bir görev
olduğunu dile getiren Yazıcı, “Ülkemizin göz
aydınlığı gençlerimizi, yani geleceğimizi
yetiştireceksiniz. Bizler ne kadar başarılı ve
donanımlı gençler yetiştirirsek, geleceğe bir o
kadar mutlu ve umutlu bakarız.
Her öğrenci için öğretmeni rol modeldir.
Sizler onlar için çok önemlisiniz. Her birinizin
mutlaka aklında rol model aldığı ve çok sevdiği
en az bir öğretmeni vardır. Bundan dolayı bizim

de attığımız her adımda öğrencilerimize örnek
olmamız gerekiyor. Bu bir bayrak yarışıdır
aslında. Sizler şimdi bayrağı öğretmenlerinizden
devir aldınız artık gönüllere dokunma sırası
sizde” dedi.
''Milli ve manevi duyguları iyi bilen ve
benimseyen bunun yanında akademik başarıyla
taçlanmış vicdan sahibi ve ülkesini çok seven
gençler yetiştirmeniz dileğiyle meslek hayatınızda
başarılar dilerken, Yozgat'ımıza hoş geldiniz
öğretmenim” diyen Yazıcı, öğretmenlerden
karşılaştıkları sorunlar ile ilgili görüş ve önerilerini
aldı. Eda DEMİREL

hız kesmiyor

duygularının yoğun olduğu şu günlerde
ihtiyaç sahiplerinin sevindirilmesi ve
katkıda bulunulması bizlere yüklenilen bir
sorumluluktur. Bizler de bu sorumluluk
gereği Diyanet Vakfı olarak yoksul ve
muhtaç vatandaşlarımıza yardım kolilerini
dağıtmış bulunmaktayız. Yokluk, sıkıntı,
keder, gam ve hayatın tüm olumsuzlukları
karşısında tek vücut olabilmeyi başaran ve
problemlere beraberce göğüs gerebilme
gayreti içerisinde olanlar Yüce Allah’ın
hoşnutluğunu kazanan kişilerdir. Bu
vesileyle yanı başında yaşayan komşu,
akraba, dost ve tanıdık ve yabancıların her
daim yanında olan duyarlı vatandaşlarımızı
tebrik ediyorum” diye konuştu.
Yardım kolilerini teslim alan
vatandaşlar ise, kendilerini unutmayan
ve sevinmelerine vesile olan TDV
yetkililerine teşekkür ettiler.
Murat KARATEKİN
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından
Yozgat merkezde 50, Saraykent ilçesinde
ise 30 aileye gıda paketi dağıtımı
gerçekleştirildi.
Yozgat İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet
Vakfı Yozgat Şubesi Başkanı Salih
Sezik, ihtiyaç sahibi ailelerin temel
gıda ihtiyaçlarının bir nebze de olsa
giderilmesinin çok önemli bir görev
olduğunu söyledi.
Yozgat İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet
Vakfı Yozgat Şubesi Başkanı Salih Sezik,
“Yozgat merkezde 50 ve Saraykent
şubesince ise Saraykent ilçesinde 30
kişiye gıda paketi yardımında bulunuldu”
dedi.
Müftü Sezik, “Yoksulluk sınırı altında
yaşayan ve gelir düzeyi çok düşük ailelere
her zaman olduğu gibi destek olmaya
devam ediyoruz. Dinimizin bir emri olarak
şefkat, sosyal yardımlaşma ve dayanışma
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TEDBiRLER
Korona virüs kâbusu devam ediyor

ARTIYOR

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve bizim de Mart ayından bu tarafa mücadele ettiğimiz korona virüs salgınında vaka ve ölüm sayıları korkulan
boyuta ulaştı. Bu durum beraberinde yasakları da getirdi. Okullar online eğitime geçti, hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
. Sağlık Bakanlığı’nın
açıkladığı verilere göre
17 Kasım günü itibariyle
hasta sayısı 3 bin 819 olarak
açıklanırken, 103 kişi de
hayatını kaybetti.
Toplam hasta sayımız
421 bin 413 olurken,
toplam vefat sayısı da
11 bin 7042e ulaştı. Son
olarak 25 Nisan’da korona
virüse bağlı olarak hayatını
kaybedenlerin sayısı 106
olmuştu.
MÜCADELEYE
GÜÇ VERİN
Öte yandan, Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca,
koronavirüs verilerine
ilişkin yaptığı paylaşımda, "
Mücadelenin kritik aktörleri
sağlık çalışanlarımız.
En kritik savaşçılarımızı
güçlü tutmak zorundayız.
Tedbirlere uymak hepimiz
için bir zorunluluk.
Sağlık ordumuzun
yanında olduğunuzu
gösterin. Mücadeleye güç
verin" ifadelerini kullandı.
TEDBİRLER ARTIRILDI

Hal böyle olunca
korona virüsle mücadele
amacıyla yeni tedbirler
alındı. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
yeni tedbirleri açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
açıkladığı tedbirler şöyle;
Hafta sonları, tedarik
ve üretim zincirleri
aksamayacak şekilde,
saat 10.00 ile 20:00 dışında
sokağa çıkma sınırlaması
uygulanacak.
Ara tatilde olan
okullardaki eğitim-öğretim
yıl sonuna kadar online
olarak sürdürülecek.
Halen 65 yaş üstü
için uygulanan belirli
saatlerde sokağa çıkma
uygulaması,çalışanlar hariç
olmak üzere,20 yaş altında
da teşmil edilecek.
Alışveriş merkezleri,
marketler, restoranlar,
berber ve kuaförler gibi
işletmelerin çalışma süreleri
saat 10.00 ile 20:00 arası
sınırlandırılacak.
Sinemalar, sektörün

Naim Duygu: Gayet güzel kararlar alındı.
Sigara içmeyin, ağzınızı kapatın diyor.
Yılsonuna kadar okullar da kapanacak
dedi. Verilen uygulamayı doğru
buluyorum.

Mehmet Budak: Cumhurbaşkanı ne
diyorsa öyle olsun. O devlet büyüklerinin
bileceği iş. Hayırlısı olsun diyorum.
Kısıtlamaları yerinde buluyorum. Ben 70
yaşındayım. Bizi 2 saat çıkarsın yeter.
İhtiyaçlarımızı görüp evimize gideriz.
Fazla gezmenin gereği yok bana göre.

talebine de uygun şekilde,
yılsonuna kadar kapalı
kalacak.
Restoran ve kafelerde
sadece paket servis
uygulamasına geçilecek.
Tüm spor müsabakaları
seyircisiz oynanmaya
devam edecek, halı
sahaların faaliyetlerine ara
verilecek.
Şehirlerimizin ana cadde
ve meydanlarındaki sigara
içme yasağı sürecek.
Kamu ve özel sektör
işyerlerindeki esnek
mesai düzenine ve mesai
saatlerinin yoğunluk
oluşturmayacak şekilde
belirlenmesi uygulamasına
hassasiyet gösterilecek.
Tüm bu hususla
ilgili ayrıntılar İçişleri
Bakanlığımızın
genelgesinde yer alacaktır.
İl Hıfzıssıhha Kurulları bu
sınırlamayı genişletebilecek.
KISITLAMADA
SEYAHAT YASAK!
Hafta sonları sokağa
çıkma kısıtlamasının

Hacı Seyit Selvi: Ben bu kararların
hepsine katılıyorum. En güzelini yapıyor.
Çünkü millet başı boş geziyor. Sosyal
mesafeye ve maskeye önem vermiyor.

Hüseyin Salman: Bence güzel bir şey.
Herkes kendisini korusun.

uygulandığı sürelerde
vatandaşlar, özel araçlarıyla
şehir içi ya da şehirler arası
seyahate çıkamayacak.
İstisnai durumlarda izin
alanlar özel araçlarıyla
seyahat edebilecek.
İçişleri Bakanlığı tarafından
yayımlanan "Koronavirüs
Yeni Tedbirler" konulu
genelge 81 ilin valiliklerine
gönderildi.
Buna göre, hafta
sonları sokağa çıkma
kısıtlamasının uygulandığı
sürelerde vatandaşların
özel araçlarıyla şehir içi ya
da şehirler arası seyahate
çıkmamaları esas olacak.
Hafta sonu uygulanacak
sokağa çıkma kısıtlamasının
detayları ise şu şekilde; ilk
olarak 21 Kasım Cumartesi
günü saat 20:00'den 22
Kasım Pazar günü saat
10:00'a kadar ve 22 Kasım
Pazar günü saat 20:00'den
23 Kasım Pazartesi 05:00
saatine kadar sokağa çıkma
kısıtlaması uygulanacak.
Eda DEMİREL

Sokaktaki vatandaş ne diyor?
Mart ayından bu
tarafa ülkemizi de etkisi
altına alan korona virüs
salgınında yeni tedbirler
açıklandı. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan,
korona virüsle mücadele

kapsamında kısıtlamaların
artırıldığını açıkladı.
Bu konu hakkında ne
düşünüyorsunuz? Sorusuna
Yozgatlı vatandaşın verdiği
cevaplar şöyle;
Eda DEMİREL

Ekrem Canbaş: Toplumumuzda
sağlığın yerli yerinde olabilmesi için
devletimiz tarafından konulan kurallara
uyması gerekir. Yerinde karar olduğunu
düşünüyorum.

Mazlum Su: Açıkçası söylemek
gerekirse çok karmaşık olmasa da insan
karıştırıyor. Tam kurallar hakkında yapılan
uygulamaların ne olduğu bilinmiyor. Ama
insanlar uyguladıkça herkes daha iyi
anlayacağını düşünüyorum. Kısıtlamalar
bence daha da artırılmalı. Ekonomik
olarak düşünürsek esnafların da belli
kazanç elde etmesi gerekiyor. 2 taraflı
olarak hem insan sağlığını hem de
ekonomik olarak düşünmek gerekiyor.

Hüseyin Avcı: Ben çok olumlu
görüyorum. Çok güzel ama bizim
halkımız yetersiz. Cezadan da olmuyor.
Ne denilirse tersini yapıyorlar. Bu verilen
kuralları yerinde buluyorum.

Yaşar Özgel: Karar olumlu. Ama bizim
millet akıllanmıyor. Maskesiz geziyorlar.
En iyisi tedbir alarak sıkılaşacak. Ara
caddelerde adamlarda maske yok.
Ellerinde sigara geziyor. Ancak bizi sıkı
cezalar terbiye edecek.
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BORSA'DAN VALi POLAT'A ZiYARET

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli ve yönetim kurulu üyeleri Yozgat
Valisi Ziya Polat’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Borsa Başkanı Mehmet Erkekli, ziyarette Vali Polat’a başarı dileklerinde bulunarak
Yozgat ve Yozgatlılar adına yapılacak tüm projelerde Yozgat Ticaret Borsası olarak
görev almaya hazır olduklarını söyledi.
Yozgat’ın tarım ve hayvancılık durumu, Borsası’nın yapısı, faaliyetleri ve projeleri
ile ilgili de Vali Polat’a bilgiler veren Borsa Başkanı Erkekli, “Yozgat Ticaret Borsası
olarak Yozgat’ımıza ve Yozgatlımıza hizmet için tüm projelere destek olmaya hazırız.”
dedi.
Vali Polat’ta Borsa Başkanı Erkekli ve yönetiminin ziyaretlerinden duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, “İlimizde sürdürmüş oldukları faaliyetlerinden dolayı
Ticaret Borsası yönetimini tebrik ediyorum.
Nazik ziyaretleri dolayısıyla da başta Sayın Erkekli olmak üzere tüm yönetim kurulu
üyelerine teşekkürlerimi sunarım. İlimiz ve vatandaşlarımız için en iyi hizmeti vermek
için elbirliği ile çalışacağız.” diye konuştu.
Vali Polat, ziyaretine Borsa Başkanı Mehmet Erkekli, Borsa Başkan Yardımcısı
Yaşar Gözübüyük, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Gençarslan, Meclis Başkanı Medeni
Akyol, Meclis Üyesi Hasan Şahin, Meclis Üyesi Mehmet Özbıdak, Meclis Katip Üyesi
Hayati Ekici katıldı. Tarık YILMAZ

Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı Şahbaz ve
yönetiminden Başkan Ekinci'ye

Geçmiş olsun ziyareti
Yozgat Ülkü Ocakları
İl Başkanı İrfan Şahbaz ve
Yönetimi ile birlikte Ülkü
Ocakları Sorgun İlçe Başkanı
Abdulsamet Açıkgöz Sorgun
Belediye Başkanı M. Erkut
Ekinci’ye geçmiş olsun
ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde
Covid-19 nedeniyle tedbir
amaçlı Sorgun Devlet
Hastanesinde tedavi altında olan
Sorgun Belediye Başkanı M.
Erkut Ekinci’yi göreve başladığı
ilk gün Ülkü Ocakları İl Başkanı
İrfan Şahbaz ve yönetimi ile

Ülkü Ocakları Sorgun İlçe
Başkanı Abdulsamet Açıkgöz
makamında ziyaret etti. Başkan
Ekinci de “ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek
kendilerine nazik ziyaretlerinden
dolayı teşekkür ederim” dedi.
Tarık YILMAZ

Osmanpaşalı Besim

Yazarel vefat etti

Osmanpaşa Köyü’nün
sevilen simalarından ve
ticaret adamı, Zafer Türk
Mutfağı Müdürü Muhammet
Emin Ekici’nin kayınpederi
Besim Yazarel vefat etti.
Yozgat merkeze bağlı
Osmanpaşa Köyü’nde
bulunan Besim Petrolün
işletmecisi, bölgenin
sevilen ve saygın
simalarından Besim Yazarel,
bir süredir Ankara İbni
Sina Hastanesi’nde kanser
tedavisi görüyordu. Yazarel,
akşam saatlerinde geçirdiği
kalp krizi sonucu vefat etti.
Merhum Besim
Yazarel’in vefatı ailesini
olduğu kadar sevenlerini de
derinden yaraladı.
Yazarel için 18 Kasım
Çarşamba günü öğle
namazı sonrasında kılınan
cenaze namazının ardından
Osmanpaşa Köyü’nde
toprağa verilecek.
Tarık YILMAZ

3 gözaltı
Sorgun'da suç şebekesine operasyon:

Yozgat’ın Sorgun İlçe
Emniyet Müdürlüğü ekipleri
ilçe merkezinde bir suç
şebekesine yönelik operasyon
düzenlendi. Yozgat'ın Sorgun
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri ilçe merkezinde bir suç
şebekesine yönelik operasyon
düzenlendi. Operasyonda 3 kişi
gözaltına alındı. Sorgun İlçe
Emniyet Müdürlüğüne bağlı
ekipler ilçe merkezinde tehdit,
şantaj, tecavüz, dolandırıcılık,

kişiyi hürriyetinden yoksun
bırakma suçlarından şüpheli
R.Y., O.Y. ve D. Ş. İsimli 3
kişiyi gözaltına aldı. Şahısların
evlerinde yapılan aramalarda
3 adet ruhsatsız tabanca ve
2 adet tüfek ile çok sayıda
dijital materyale el geçirildi.
Daha öncede birçok suça
karıştıkları öğrenilen, şahısların
emniyetteki sorgularının
ardından adliye sevk edildi.
İHA

SAHiBiNDEN
SATILIK DAiRE

Camızlık
Damla Sitesi
C Blok No. 12
YOZGAT
İRTİBAT TEL:
05423427266

19 KASIM 2020
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Kur’ân-ı
kerim, indiği
gibi kalmıştır

HÜSEYİN
KOÇ
Kur’ândan olup
da çıkarılmış veyahut Kur’ândan
olmayıp da sonradan katılmış tek
bir kelime yoktur.
Sual: Kur’ân-ı
kerimde, indirildiğinden itibaren,
herhangi bir değişme olmuş mudur?
Cevap: Kur’ân-ı
kerimin, hadis-i
şeriflerden ve
başka ilahi kitaplardan bir ayrılığı
ve üstünlüğü de,
bugüne kadar
indiği gibi, değişmemiş olarak kalmıştır.
Harfleri ve noktaları bile değişmemiştir demek
yetişmiyor.
Çünkü Kur’ân-ı
kerimdeki kelimelerin çeşitli okunuşundan başka,
bu kelimelerin
uzun, kısa, açık,
kapalı, kalın, ince
gibi okunmaları da, Resûlullah
efendimizin bildirdiği ve okuduğu
gibi kalmıştır.
İlm-i kırâet denilen ve pek çok
kitabı olan büyük
bir ilme ve İslâm
âlimlerinin bu
yoldaki çalışmalarına, hizmetlerine
bakıp da şaşmamak elde değildir.
Kur’ândan olup
da çıkarılmış veyahut Kur’ândan
olmayıp da sonradan katılmış tek
bir kelime yoktur.
Çünkü, İslâm
âlimleri, Kur’ân-ı
kerime dokunulmaması, ufak bir
şüphenin bile ona
yaklaşamaması
için, çok sağlam
bir esas koymuşlardır.
Yani, Kur’ân-ı
kerimin her asırda
söz birliği ile gelmesi şarttır.
Eshâb-ı kiramdan bugüne kadar, her asırda,

yalan üzerinde
söz birliği yapacakları düşünülemeyen yüz
binlerce hafız
vasıtası ile bizlere gelmiştir.
Sanki bir an
durmayan coşkun
bir nehir gibi ebediyete doğru akıp
gitmektedir.
Bugün İslâm
düşmanlarının
yeryüzünü kapladığı bir zamanda
bile, elhamdülillah, dünyanın her
tarafında, Allah
kitabının her kelimesi, her noktası
birbirine benzemektedir.
Kur’ân-ı kerimin ne kadar çok
sağlam olduğu
şundan da anlaşılır ki, Eshâb-ı
kiramın büyüklerinden bazıları
bildirdiği hâlde,
tevatür yani söz
birliği hâlini almayan okuma
şekilleri, ne kadar
kuvvetli olsa bile,
Kur’ândan olmak
için kâfi görülmemiştir.
Mesela, yemin
kefaretini bildiren (üç gün oruç)
âyet-i kerimesini, Abdullah ibni
Mesud hazretleri,
(üç gün arka arkaya oruç) olarak
bildirmiş ve bunu
fıkıh âlimleri vesika bilerek, kefaret
orucunun üç gün,
mütetâbi’ât olarak, yani art arda
tutulması lazım
olmuştur.
Fakat Abdullah
ibni Mesud hazretleri, Eshâb-ı kiramın büyüklerinden, çok güvenilir
ve çok sağlam
bir zat olmakla
beraber, sözünde yalnız kaldığı
için, Mütetâbi’ât
kelimesi Kur’ân-ı
kerime girememiştir.
İhtiyat olunarak bu kelimenin
manası alınmış
ve yine ihtiyat
olunarak Kur’ân-ı
kerime sokulmamıştır.
Bunlara Kırâet-i
şâzze denir.

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

VEFAT & BAŞSAĞLIĞI
Osmanpaşa Köyü’nün sevilen simalarından ve ticaret adamı, Zafer Türk Mutfağı
Müdürü Muhammet Emin Ekici’nin kayınpederi Besim Yazarel'in
vefatını derin bir üzüntü
ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma ALLAH’tan rahmet
kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim.

ZAFER ÖZIŞIK
GİMAT GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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YOZGAT’IN MARKASI PARMAK ÇÖREK
Kahvaltıların vazgeçilmezi, Yozgat’ın
yöresel lezzetlerinden Parmak Çörek.
Öyle ki Yozgat deyince parmak çörek,
parmak çörek deyince Yozgat akla
geliyor. Yozgat’ta yaklaşık 35 yıldır
parmak çörek üretimi yapan Star
Pide Fırını sahibi Bekir Kırdemir,
parmak çöreğin Yozgat’ın en önemli
değerlerinden biri olduğunu söyledi.
Parmak çörek üretiminde tamamen ekşi
maya kullanıldığını dile getiren Kırdemir,
“Parmak çörek Yozgat’ımıza has doğal
bir ekmek türü. Tamamen Yozgat’ımıza
özel olmasının en büyük özelliklerinden
biri tamamen ekşi maya ile yapılır. Taş
fırında pişer. Yaklaşık 1 asır üzerinde bir

mazisi vardır. Ben yaklaşık 30-35 sene
emek verdim. Benim deden babadan
ve bana geçen bir ekmek. Ben 3. Kuşlak
olarak yapmaktayım. Sofralarımızın baş
tacıdır. Özellikle Yozgat çok veren bir
il olduğu için Türkiye’nin her tarafında
Yozgatlı bulmak mümkün. Yozgatlının
Yozgatlıya götürdüğü en büyük hediye
parmak çörektir. Yabancılara da
tanıtım yapılan bir çörektir. Lezzetlidir,
doyumsuz bir tat verir: parmak çörek
deyince Yozgat, Yozgat deyince parmak
çörek akla gelir. Mesai arkadaşlarımızın
büyük emeklerle ortaya çıkardığı bir
üründür” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşgun sordu:

"Bizim halimiz ne olacak?"
Sağlık için alınan hiçbir karara karşı değiliz.
Tedbirlere evet, ancak bizim halimiz ne olacak diyen
Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı
Eyüp Coşgun “Daha önce getirilen kısıtlama tedbirleri
kapsamında en büyük sıkıntıyı esnafımız yaşadı.
Kuşkusuz yeni alınan kısıtlama tedbirleri kapsamında
olumsuz etkilenecek olan kesim yine esnaf” dedi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni
kararlarla birlikte kıraathanelerin faaliyetlerine bir süre
ara verilecek olması nedeniyle Yozgat Kahveciler ve
Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşgun açıklama yaptı.
Başkan Coşkun sosyal medya üzerinden yaptığı
açıklamada şu ifadelere yer verdi;
“Sağlık için alınan hiçbir karara karşı değiliz.
Tedbirlere evet, ancak bizim halimiz ne olacak?
Daha önce getirilen kısıtlama tedbirleri kapsamında
en büyük sıkıntıyı esnafımız yaşadı. Kuşkusuz yeni alınan
kısıtlama tedbirleri kapsamında olumsuz etkilenecek olan
kesim yine esnaf.
Alınan kararlar kapsamında esnaf özel olarak
desteklenmelidir.
Yeni alınan kararlardan olumsuz etkilenecek olan
esnafımız ekonomik olarak desteklenmelidir.
Hiç zaman kaybedilmeden iş yerleri kapanan
esnafımıza ve yanlarında çalıştırdıkları personellere nakdi

yardım yapılmalı.
Kira yardımının yani sıra elektrik, su doğalgaz gibi
genel giderlerini karşılamak için her ay düzenli olarak
belli oranda esnafımıza nakdi yardım yapılmalı. Esnaf ve
sanatkarlar kapalı oldukları bu dönemde SSK, BAĞKUR ve
VERGI ödemelerinden muaf tutulmalı...”
Eda DEMİREL

Yeniden Refah

Partisi'nde istifa
Yeniden Refah Partisi Yozgat
Merkez İlçe Başkanı Cafer
Cankurtaran ve yönetim kurulu
üyeleri görevlerinden istifa etti.
İstifa dilekçesini İl Başkanı Nihat
Kayhan’a sunan Yozgat Merkez İlçe
Başkanı Cafer Cankurtaran yaptığı
açıklamada;
“Milli görüş ruhunu yeniden
yaşamak ve yaşatmak uğruna çıkmış
olduğumuz bu yolda il ve ilçe
teşkilatları arasında güzel çalışma
yaptıklarını söyledi.
Cankurtaran, “İş hayatımın
yoğunluğundan dolayı gördüğüm
lüzum üzerine Yeniden Refah Partisi
Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı
görevinden yönetimim ile birlikte
istifa ettim. Yeni seçilecek yönetime
çalışmalarında başarılar diliyorum”
diye konuştu.
Eda DEMİREL

ZAYİİ
Bozok Üniversitesi’nden 2019 yılında almış olduğum Geçici Mezuniyet Belgesini Kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet MİNAR

NEViM PERDE
SERKAN GÖĞÜŞ

0552 948 66 66
Taşköprü Mahallesi Hamamcıoğlu
Sokak No: 18 Merkez/YOZGAT

KÖYLÜ PAZARI
İRFANOĞULLARI TİCARET

CP YEM BAYİİ, UN-YEM-KEPEK-KÜSPE ÇEŞİTLERİ,
İTHAL KÖMÜR (ATAKAŞ), BÜYÜK-KÜÇÜK BAŞ KURBANLIK,
ZAHİRE ALIM-SATIMI

Mücahit İrfan Çelik
0535 201 68 24

Hacı İhsan ÇELİK
0532 598 60 65

Köseoğlu Mahallesi Dostlar Apartmanı
No: 13 Tel: 0354 217 13 44 YOZGAT
haci_ihsan66@hotmail.com
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Sefaatli'nin
Şampiyon
yarış
hayırsever kardeşleri
Yozgat’ın Şefaatli İlçesinde Adnan ve Aydın Erdoğmuş kardeşler

Kabacıoğlu Köy mezarlığına gasilhane, mescit ve abdesthane yaptırıyor.
Kabacıoğlu köyünün kabristanlık
içine köy halkından ve Şefaatli Ziraat
Odası Başkanı Adnan Erdoğmuş
ve Aydın Erdoğmuş hayırsever
kardeşler tarafından yapımına
başlanan 56 metre karelik alanda
kurulacak gasilhane ve yanında
mescit ve abdesthane tek katlı
olacak hayır sahibi kardeşlerden
Adnan Erdoğmuş şunları söyledi;
inşaat bittiğinde soğutucu (morg)
ve teneşirin de monte edileceğini
söyledi söyleyerek, “Kabacıoğlu
köyü hayırsever kardeşlerinin
bölgede yaşayan biri olarak
ihtiyaçların karşılanması kapsamında
bizlerde destek olmaktan büyük
mutluluk duymaktayız” dedi.
Tarık YILMAZ

YOZGATLI POLiS SON
YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Eskişehir'de polis memuru olarak görev
yapan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını
kaybeden Yozgatlı Murat Ürgen, düzenlenen
tören ile son yolculuğuna uğurlandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş
Şubesi'nde görevli olan 47 yaşındaki Murat
Ürgen, tedavi gördüğü Eskişehir Şehir
Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hastanede
yapılan işlemlerin ardından Ürger'in cenazesi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası
bahçesine getirildi. Burada düzenlenen törene;
polis memuru Murat Ürgen'in ailesi, Vali
Yardımcısı İsmail Soykan, İl Emniyet Müdürü
Engin Dinç, emniyet müdür yardımcıları ile çok
sayıda polis memuru katıldı. Ürgen'in cenazesi
Büyükdere Mahallesinde bulunan Nasrettin
Hoca Camisinde kılınan cenaze namazının
ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

atları yetiştiriliyor

Bozkırın ortasında coğrafi
konumu ve iklim şartlarına rağmen
haralarda yetiştirilen yarış atlarının
gelecekte şampiyonluklar kazanmaları
hedefleniyor.
Yozgat'a 8 kilometre uzaklıktaki
Sarıhacılı Mahallesi'nde bulunan at
çiftliğinde arap atları, ırk özellikleri
bozulmadan yetiştiriliyor.
Yaklaşık 20 dönümlük bir alanda
Yıldızlı Harası olarak adlandırılan
çiftlikte yetiştirilen arap atları,
bakımları yapıldıktan sonra 2.5 yaşında
Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir'de
hipodromlarda yarışlara katılmak için
hazırlanıyor.
1 aygır, 5 kısrak ve 2 tayın
bulunduğu çiftlikte atlar, pekmez,
havuç, elma, yulaf ve taze otlarla
besleniyor. Bebek gibi bakımı yapılan
atlara, her gün farklı saatlerde yürüyüş
yaptırılıyor.
4 yıl önce at yetiştiriciliğine
başladığını belirten çiftlik sahibi Salih
Eraslan (63), memleketi olduğu için
Yozgat'ı tercih ettiğini ve buraya at
çiftliği kurduğunu söyledi. Eraslan,
“25 yıldır at işi ile uğraşıyorum ancak
at yetiştiriciliğine 4 yıl önce başladım.
Memleketim olduğu için Yozgat'a
geldim, burada yetiştiriciliğe devam
edeceğim. Çiftliğimizde bir tane
‘Sorgun Aslanı' isimli bir aygırımız var.
Onunla 2 tane büyük yarış kazandık.
Onu aygır yaparak burada yetiştiriciliğe

devam edeceğiz.
Şu anda çiftliğimizde 1 aygır, 5
kısrak ve 2 tay olmak üzere 8 tane
atımız var, ayrıca İzmir hipodromunda
yarışan 1 tane de atımız bulunuyor.
Atlarımızı çiftliğimizde yetiştirip
hipodromlarda yarıştırıyoruz.
Önümüzdeki sene bu çiftlikten
sahaya daha çok at çıkmaya devam
edecek ve talep olursa isteyen olursa
satışını da buradan yapacağız” dedi.
Çiftlikte bulunan atların bakımlarıyla
büyük bir titizlikle ilgilendiklerini
de anlatan Eraslan, “Bu atlarımızı,
havucundan, elmasından kışın
pekmezine kadar taze otlarla bunları
devamlı besliyoruz. Bakımlarına çok
dikkat ediyoruz, bebek gibi gözümüz
gibi bu atlara bakıyoruz. Her gün
sabah akşam sahada gezmelerini
ve otlamalarını yapıyoruz” şeklinde
konuştu.
Atların 2.5 yaşına kadar tüm bakımını
yaptıklarını da hatırlatan Eraslan,
“Taylarımız 5-6 ay arası anne sütü ile
besleniyor.
Anneden ayırdıktan sonra normal
hayatlarına bakımlarına devam
ediyoruz. Atlarımız 2.5 yaşına
kadar harada kalıyor daha sonra da
hipodromlara gönderiyoruz, yarışlara
katılıyorlar.
İleriki zamanlarda da nasip olursa
Yozgat'tan daha çok şampiyon atlarımız
çıkacak” ifadelerine yer verdi. İHA
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Yozgatspor’a

ceza yağdı

Misli.com 3. Lig ikinci grupta mücadele eden
temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK’ya Profesyonel
Disiplin Kurulu tarafından ceza yağdı. Kırmızısiyahlı kulübe saha olayları, sosyal mesafe ve
hak mahrumiyeti cezası verildi. Ayrıca Belediye
Kütahyaspor maçının 90+5’inci dakikasında
kırmızı kart gören Fırat Demir’e de 3 maç ceza
verilirken, Kulüp yöneticisi Muzaffer Arslan’a da
21 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel
Disiplin Kurulunun aldığı kararlar ise şöyle:
“Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel
Futbol Disiplin Kurulu'nun 17 Kasım 2020 tarih
ve 21 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar
aşağıda belirtilmiştir.
12- YOZGATSPOR 1959 FK'nın, 12.11.2020
tarihinde oynanan YOZGATSPOR 1959 FKBELEDİYE KÜTAHYASPOR Misli.com 3. Lig 2.
Grup müsabakasında, mensuplarının neden
olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA
CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada YOZGATSPOR 1959 FK'nın,
mensuplarının sosyal mesafe kuralı ve maske
takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı
talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA
CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada YOZGATSPOR 1959 FK
görevlisi MUZAFFER ARSLAN'ın, müsabaka
hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle
21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile
cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada YOZGATSPOR 1959 FK
sporcusu MEHMET FIRAT DEMİR'in, rakip
takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi
nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve
1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına”
Murat KARATEKİN

Tokatspor’u
konuk edecek

Misli.com 3. Lig ikinci grupta mücadele
eden temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK, ligin
10’uncu haftasında Tokatspor’u konuk edecek.
Kırmızı-siyahlı takım Tokat ekibini yenerek alt
sıralardan kurtulmak istiyor. Yozgatspor 1959 FK,
Tokatspor maçı bugün saat 13:00’da Bozok Şehir
Stadyumunda oynanacak.
Ligde 10’uncu haftanın programı ise şöyle:
Yozgatspor 1959 FK-Tokatspor
Karaman Belediyespor-Belediye Kütahyaspor
Tekirdağspor-Halide Edip Adıvar
Nazilli Belediyespor-Çengelköyspor
Tepecikspor-İskenderun FK
Fethiyespor-Kahta 02spor
Yomraspor-Mardin Fosfat
Darıca Gençlerbirliği-Ağrı 1970
Murat KARATEKİN

“BUYUK BiR
Yozgatspor Futbol Okulu Başkanı İlhami Ünal:

EKSiKLiĞi GiDERDiK”
Çamlık TV’de Murat Karatekin’in
hazırlayıp, sunduğu Spor66 Programının bu
hafta ki konukları Yozgatspor Futbol Okulu
Başkanı İlhami Ünal, Yozgatspor Futbol Okulu
Antrenörü Süleyman Kozan, Yozgatspor
Futbol Okulu Kaleci Antrenörü Şükrü Köksal
oldu.
Yozgatspor Futbol Okulu Başkanı İlhami
Ünal programda futbol okullarını anlattı.
4 YIL ÖNCE KURDUK
Yozgatspor Futbol Okulunu 4 yıl önce
kurduklarını anlatan Başkan İlhami Ünal,
“Biz bu oluşumu Yozgatspor Masterler
Derneğimiz bünyesinde kurduk. Bu sene
4. Yılımız. Son bir yıldır da 8 kişilik hoca
ekibimizle birlikte okulumuzu sürdürüyoruz.
Bünyemizde 100’e yakın sporcu var. Bunlar
2007, 2008, 2009, 2010 ve 15 yaş grubuna
kadar çocuklarımız var. Bu gruplar 4 grup
halinde devam ediyor. Bu grupların yarışma
grubunda Nadir Hocam, Mehmet hocam,
diğer küçük gruplara da Fatih hocam,
Süleyman hocam, kaleci hocalığımızı da
Şükrü hocam ve Mustafa hocam olmak üzere
antrenmanlarımıza devam ediyoruz” dedi.
BÜYÜK BİR EKSİKLİĞİ GİDERDİK
‘Yozgat’ta Büyük bir eksikliği giderdik’
diyen İlhami Ünal, “Bizim hedefimiz öncelikle
okul grubu içerisinde çocuklara bir şeyler
vererek daha sonra alt yaş kategorilerinde
çocuklarımızı ilerletmek istiyoruz” diye
konuştu.
EN BÜYÜK FEDAKARLIK
HOCALARIMIZDA
Tamamen gönüllülük esasına dayalı
olarak çalıştıklarını aktaran İlhami Ünal,
“Burada en büyük fedakarlık hocalarımızda.
Hepsi de gönüllülük esasına göre bu işi
yapıyor. İçerisindeki futbol tutkusu böyle bir
yola hepimiz itti” şeklinde konuştu.
ÖNCELİMİZ YOZGATSPOR
Futbol okulundan yetişen gençleri
öncelikle Yozgatspor’a göndermek
istediklerini dile getiren İlhami Ünal, “Bu
anlamda biz tabi ki yetiştiririz hocalarımın
gayreti ile servis edilecekse biz çocuklarımızı
öncelikli olarak oraya veririz. Pandemi
öncesinde küçük küçük turnuvalara

katılıyorduk. Her şeyi kısıtlayan pandemi
oldu. Ama bekliyoruz inşallah düzelir.
Elimizde çok yetenekli çocuklarımız var”
ifadelerini kullandı.
VEFA ETKİNLİĞİMİZ SÜRECEK
Vefa etkinliklerinin süreceğini kaydeden
İlhami Ünal, “Biz, bizden önce şehrimizde
görev yapmış hocalarımızı onure edelim.
Emek sarfetmiş hocalarımızı bir şekilde
onure edelim. Elimizden çok büyük şeyler
gelmeyebilir ama onlara bir plaket yapalım.
Onları da bir şekilde mutlu edelim dedik.
Bu memlekette düdük çalmış fedakar
hakemlerimiz var. Yakın zamanda onları da
onure edeceğiz. Elimizden geldiği kadarıyla
küçük küçük hatırlamaya çalışacağız” diye
konuştu.
DAHA ÇOK İLGİ İSİTİYOR
Yozgatspor Futbol Okulu Antrenörü
Süleyman Kozan ise, Yozgatspor Futbol
okulun en küçük yaş kategorisini çalıştırdığını
söyledi.
Kozan, “5 ila 10 yaş arasına ben
bakıyorum. Benim yaş grubum biraz daha
zor oluyor. Çocuk ilk eğitimini bende
alıyor. Ayak içi vurmasını, şut çekmesini,
top sürmesi eğitimlerini bende alıyor. Bir
de yaş grubu küçük olduğu için biraz daha
ilgi istiyor. Daha çok ilgilenmen gerekiyor,
daha çok göz teması kurman gerekiyor, daha
çok iletişim kurman gerekiyor. Bir de bizim
yaş grubunda küçük çocuklara her şeyi top
ile yaptırmanız gerekiyor. 15 günde bir ay
da istişare yapıyoruz, özeleştiri yapıyoruz.
Neler yapmamız gerektiğini konuşuyoruz. İyi
gidiyoruz. Verdiğimiz emeklerin meyvesini
topluyoruz. Zoru Türk milleti olarak seviyoruz.

Bir de Yozgatlı olarak zoru seviyoruz. Tatlı
yorgunluk geliyor” dedi.
KIZ ÇOCUKLAR İÇİN TALEP VAR
5 yaş ve üstünün futbol okuluna aldıklarını
dile getiren Süleyman Kozan, “Bize şuanda
şöyle bir talep var, kız çocukları için futbol
okulu. Böyle bir talep var. Ama şunda böyle
bir imkanımız olmadığı için alamıyoruz.
Pandemiden dolayı dış saha açılmadı. Gönül
isterki daha büyük bir ekip olalım daha
çok çocuk alalım ama şuanda alamıyoruz
maalesef” diye konuştu.
ÜST LİGLERE HEDİYE EDECEĞİZ
Kendi oluşumların bir futbol okulu
olduğunu vurgulayan kaleci antrenörü Şükrü
Köksal, “Pandemi sürecinde sıkılan, eve
tıkılan, elinde telefon ve tabletten başka
bir şey olmayan öğrencileri o ortamdan
uzaklaştırıp, spor yapmanın zevkini
ulaştırmaya çalışıyoruz. Yozgat’ta çok iyi
yetenekler var. çalışmalarımızda bu yönde
devam ediyor. Çalışmalarımızda bu yönde
devam ediyor. Futbol okuluyuz, keşke bir
profesyonel takımın alt yapısı olabilseydik.
Futbol okulu gönüllülük esasına göre
yapılıyor. Birinci problem bütçe. Profesyonel
bir takımın alt yapısı olsaydık muhtemelen
bütçe konularını biraz daha rahat
halledecektik. Bütçe konusunu hallettikten
sonra bu çocuklar deplasmana daha rahat
götürülecekti. Bakımları, beslenmeleri daha
profesyonelce yapılacaktı. Sayı biraz daha az
olacaktı. Profesyonel bir yapıya kavuşması
sağlanacaktı. Ama futbol okuluyuz biz.
Şuanda 9 kalecimiz var. Ben ilk gittiğim de 4
kaleci vardı. Birkaç tanesi şimdiden kendini
gösteriyor. İki arkadaş olarak çalışıyoruz.
Diğer Mustafa arkadaşımız. Küçük çocuklar
onunla çalışıyor. Ben biraz da büyükleri
çalıştırıyorum. Bizim burada ki en büyük
problemimiz hafta sonları maalesef maç
yapma ihtimalimiz yok. Akademi ligi olmadığı
için U14 kategorisinde maalesef diğer illere
maç yapmaya gidemiyoruz. Akademik lig
dahilinde olamadığımız için. Yozgat’tan üst
liglere hediye edebileceğimiz birkaç tane
gencimiz olacak inşallah” dedi.
Murat KARATEKİN

