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10 Ocak Çalışan Gazetec�ler Günü
Her koşulda işimizi hevesle yapmaktan yanayız. Bugün 

bizim günümüz. Arayıp kutlayan, gönlümüzü tatlandıracak 
söylemleriyle zorlukları aşmamıza moral aşılayan isimlere 

peşinen teşekkürler... Çalışkan muhabirlerimiz, fikir ve 
beden emekçilerimizle dolu dolu bir gazete hazırladık. Elbet 

eksiğimiz, tatminkârlıkta noksanlarımız olur... Niyetimiz 
derdimiz sorunları, eksikleri, eleştirel dili öylesine makbul 

gündeme getirmek ki sonuçta çözüm olsun, koastan, 
çaresizlikten kurtulmak nasip olsun. Nice güzel günlere 

ulaşmak dileğiyle çalışmaya devam...
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GÜVENLİ ÖZER 

GİZLİ BUZLANMA
ZİNCİRLEME 

KAZAYA NEDEN OLDU
arşamba akşamı Tokat- Sivas karayolu üzerinde Yatmış Çköyü mevkisinde rüzgarlı hava ile birlikte sıcaklıkların eksi 
dereceye düşmesi yolda buzlanmaya neden oldu. Gizli 

buzlanma nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi 
yaralandı.

"GAZETECİLER ÖZGÜR OLMADAN
BİZLER DE ÖZGÜR DEĞİLİZ"

0 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 

1dolayısıyla açıklama yapan Tokat 
Milletvekili Kadim Durmaz, "Gazeteciler 

özgür olmadan, bizler de özgür değiliz." 
dedi. Açıklamasında demokratik ve çağdaş 
ülke olmanın ilk koşulunun basın özgürlüğü 
olduğuna işaret eden Kadim Durmaz, basını 
özgür olmayan ülkelerde toplumun her 
kesiminde eşitsizlik, hukuksuzluk ve hak 
ihlalleri görüldüğüne dikkati çekti.

VEKİL DURMAZ'DAN BAŞKAN
BOZDEMİR'E TEBRİK ZİYARETİ

okat Milletvekili Kadim Durmaz, 21 Aralık tarihinde 

Tyapılan kongrede güven tazeleyerek tekrar seçilen CHP 
Zile İlçe Başkanı Ali Rıza Bozdemir ve yönetim kurulu 

üyelerine ziyarette bulunarak tebrik etti.

GİRİŞİMCİLER ZÜBEYDE HANIM
ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU 2'de

Haber-Foto: Hilal Yıldırım
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4'te
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Bakan Berat Albayrak, Tokat'ta �ş dünyası tems�lc�ler�yle b�r araya geld�

TOKAT BÜYÜRSE
TÜRKİYE BÜYÜR

azine ve Maliye Bakanı 

HBerat Albayrak bir dizi 
ziyarette bulunmak ve 

programlara katılmak üzere 
dün Tokat'taydı. İlk olarak To-
kat Belediyesini ziyaret eden 
Bakan Albayrak daha sonra 
Tokat Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından 26 Haziran Atatürk 

Kültür Merkezinde düzenlenen 
"Türkiye İçin Değişim Başlıyor" 
sloganıyla yapılan 'Tokat İş 
Dünyası Buluşması' toplantı-
sında  iş dünyası temsilcileriyle 
bir araya geldi. Toplantıya To-
kat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat 
Milletvekilleri Özlem Zengin, 
Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, 

Yücel Bulut, Gelir İdaresi 
Başkanı Bekir Bayrakdar, Tokat 
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 
iş dünyası temsilcileri ile kamu 
bankaları temsilcileri katıldı. 
 Programda Tokat 
Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Ali Çelik'in açılış konuşma-
sının ardından kürsüye çıkan  

Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak ekonomiye ilişkin 
açıklamalarda bulundu. 
Türkiye'nin son çeyrekte yüzde 
5 büyüyeceğini söyleyen 
Albayrak, 2020 yılında 
enflasyon ve faizde kalıcı tek 
hanenin görüleceğini belirtti.

Haber-Foto: Şule Şahin 2'de
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Sayfa 1'den devam...

ENFLASYONLA MÜCADELE 
EN ÖNEMLİ ÖNCELİK
 Enflasyonla 
mücadelenin en önemli 
önceliklerinden biri olacağını 
ifade eden Bakan Albayrak, 
"2018 yılında tüketici 
fiyatlarında enflasyon yüzde 25, 
üretici fiyatlarında enflasyon 
yaklaşık yüzde 45 civarındaydı. 
Bugün itibariyle 2019 yılında 
yüzde 12'nin altında yüzde 11,8 
seviyesinde. Hedefin de altında 
bir iyileşme söz konusu. Türkiye 
türbülansların yaşandığı -
2'lerdeki küçülmelerden sonra 
2019 yılı üçüncü çeyrekte 
yaklaşık yüzde 1'e yakın pozitif 
bir ivme ele geçirdik. Her öncü 
gelişim her yeni gösterge; 
güven endekslerinden tutun, 
kapasite kullanımına kadar, 
düşen  faizlere kredi 
büyümelerine kadar ülke 
ekonomisinin daha iyiye gittiğini 
gösteriyor. İhracatta 180 milyar 
doların üzerinde bir rekor kırıldı 
ki bu Cumhuriyet tarihinde bir 
rekor. 2019 yılı en yüksek cari 
fazla verdiğimiz yıl oldu." diye 
konuştu.
 Bakan Albayrak, 2019 
yılının üçüncü çeyreğinde yaka-
lanan yaklaşık yüzde 1'lik büyü-
me sonrası dördüncü çeyrekte 
de beklentilerin üzerinde tahmini 
yüzde 5 büyümenin 
yakalanacağını ifade etti.
"TOKAT NE KADAR 
ZENGİNLEŞİRSE TÜRKİYE O 
KADAR ZENGİNLEŞİR"
 Bakan Akbayrak, eylül 

ayı itibarıyla yeni ekonomi 
programında anons ettikleri ve 
Türkiye için ekonomik olarak 
değişimin başladığı İş Dünyası 
Buluşmaları'nı Tokat'ta 
paylaşacaklarını söyledi. Hazine 
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 
"Tokat'ın bu değişim noktasında 
nasıl katkı ortaya koyacağını 
konuşacağız. Tokat'ın daha da 
fazla katma değer üretmesini 
sağlayarak Türkiye'nin 
büyümesine katkı sağlayacağız. 
Tokat ne kadar büyürse Türkiye 
o kadar büyür. Tokat ne kadar 
zenginleşirse Türkiye o kadar 
zenginleşir. İç ve dış politikada 
yaşanılan olaylar bize çok büyük 
tecrübe oldu. Ortadoğu Irak, 

İran, Suriye'de olanlar, Amerika 
için ticaret savaşları, biz 
bunlardan çıkardığımız derslerle 
Türkiye ekonomisini 
dönüştürmek ve değiştirmek 
zorundayız. Özellikle katma 
değeri ihracata ve istihdama 
dayalı bir ekonomik algıyı inşa 
edeceğiz. Reel sektörün 
önündeki en büyük engel 
dediğimiz faiz maliyetleri daha 
da düştükçe istihdam, ekonomik 
büyüme, üretim ekosistemini 
daha da büyüteceğiz." ifadelerini 
kullandı.
 Bu değişimin reel 
sektörün potansiyelini doğru 
stratejilerle bir daha 
durmayacak şekilde harekete 

geçireceğini dile getiren Bakan 
Albayrak, değişimin kolay bir iş 
olmadığını söyledi.
 Albayrak, "Türkiye'de 
son 7 yılda kaydedilen güçlü 
ekonomik büyüme ve 
performans ve bu dönüşüm reel 
sektörün dönüşümüyle  birlikte 
olacak. Tüm bu değişim, 
dönüşüm özelinde reel sektörün 
borcunun sağlıklı ve 
sürdürülebilir şekilde bilançoların 
iyileştirilmesiyle olacak. Bu da 
düşen maliyetler, faizler, yatırım 
noktasında daha cazip 
finansman, destekler ve 
teşviklerle olacak." dedi.
 Toplantı daha sonra 
basına kapalı olarak devam etti.

Tokat Türk Telekom İl 
Müdürlüğü ücretsiz 
fidan dağıtım 
kampanyası düzenledi.

K
ampanya kapsamında, 
250 adet servi, 250 adet 
dişbudak, 250 adet 

akağaç, 500 adet ardıç olmak 
üzere 1.250 adet fidan dağıtımı 
yapıldı.
 “Tokat'ı Seviyorum, 
Gelecek İçin Bir Fidan da Ben 
Dikiyorum” sloganıyla başlatılan 
kampanya, Tokat'ta vatandaşlar 
tarafından ilgi gördü.
 Tokat Türk Telekom İl 
Müdürü Erkan Yılmaz, 
kampanyaya ilişkin yaptığı 

açıklamada, "Ülkemizde ağaç ve 
orman sevgisini geliştirmek , 
toplumun bütün kesimlerinin 
doğaya olan duyarlıklarına katkı 
sağlamak amacıyla Tokat Türk 
Telekom İl Müdürlüğü olarak 
geleneksel hale getirdiğimiz 
ücretsiz fidan dağıtım 
kampanyamızı “Tokat'ı 
Seviyorum , Gelecek İçin Bir 
Fidan da Ben Dikiyorum.” 
sloganıyla başlatıyoruz. 
Kampanya kapsamında , 250 
adet servi, 250 adet dişbudak, 
250 adet akağaç, 500 adet ardıç 
olmak üzere 1.250 adet fidan 
dağıtımı yapılıyor. Fidan 
dağıtımları Tokat Merkez, Turhal 
ve Erbaa Türk Telekom Müşteri 
Ofislerimizden ücretsiz olarak 
gerçekleştirilecek” ifadelerini 
kullandı.

Haber Merkez�
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��r, kel�meler�n yan yana d�z�l�ş hal�nde Şolan mısralar d�z�s� değ�ld�r.  Duyguların 
sevg� �le z�rve de olduğu anların hecelere 

tesl�m oluşudur. Kaynağı saygı �le mayalanan 
tüm d�zeler sevg�ye ulaşıp kıtalarla dans ederek 
ş��r oluşunu kutlayacaktır.  
 Hücreler ve kaslar ş�mşek 
hareketl�l�ğ�nde etrafa kıvılcımlar gönder�rken, 
bulutlar toprağı sulama görev�n� yer�ne 
get�recekt�r. 
 Ş��r� besleyen merkez yaşanılan 
duygulardır. Tamamı sevg� �le dolup taşan b�r 
yüreğ�n o anı yaşayışıdır. 
 Adına �lham den�len kel�men�n �ç�ne 
sığmayacak büyüklüktek� yaşanılanlardır. 
 İşte ş��rler�n yaşanmışlıklarla d�rek 
bağlantılı olduğunu söyleyeb�l�r�z.
 Mona Rosa, M�hr�ban, Ayten, Sess�z 
Gem�, F�ruzan g�b� ş��rler ve h�kâyeler�n�n 
unutulmayan olmasındak� ayrıntı buradadır. 
 Ş��r severler, yen� yazanlar ve okuyanlar 
h�kâyeler� b�lseler ş��re dört elle sarılırlar. 
 Ş��r, özdür. Yürek sözüdür. Özün 
özüdür.
 Der�nl�ğ� h�ç b�tmeyen, tükenmeyen, 
muhatabına, okuyucusuna ulaşan üç kel�men�n 
mısralarla, d�zelerle, dörtlüklerle anlamlaşan 
güzell�kt�r. 
 Ş��r, vuslattır, güzell�kt�r. 
 Ş��r, şa�re hayattır. Hayatı ş��rleşt�rmek, 
ş��rle yaşamak, düşünmek dahası ş��r olmak 
zordur. 
 Okuyandır. Yazandır. Üretend�r. 
 Sabahtır, öğled�r, akşamdır, yatsıdır. 
Uykusuz gecelerde şafağa uzanıştır…
 Güneş�n �lk ışınlarıyla yen� güne 
başlayıştır. 
 Sonra yavaş yavaş olgunlaşan ufuklar, 
güneş� güne salan ufuklar. Öteler… Öteler�n 
ötes�… Zümrüd-ü Anka.
Saat saat, dak�ka dak�ka, san�ye san�ye güne 
�lerleyen mısralar…
 Bey�t bey�t sanatın z�rves�ne ulaşan 
kıtalarla edeb�yatın der�nl�kler�ne yürüyorken,  
doğrulara ulaşmak, duygu, düşünce 
yoğunluğuyla m�llî ve d�n� heyecanı yaşamak, 
ş��r�n günüdür.  
 Gözün gördüğü, duyguların hareket�, 
t�trey�ş�, heyecanı, dozu, ıslanışı, bulut bulut 
yağmur olup, toprakla vuslatı. 
 Ş��r� sevmek, ş��re güvenmek, 
taşıyab�lmek, c�dd�ye almak, yükünü 
taşıyab�lmek, sorumluluklarını yer�ne get�rmek, 
var olan, varsayılan bütün olumsuzlukları, 
olumlu hale get�recek �ş ve �şlemler� 
başlatab�lmekt�r.
 Yaşanmışların, anlamı ve ortaya 
koyduklarını b�r araya get�r�p topladığımızda 
gerçeğ� bulmak gerek. O an avuçlarda var olanla 
ş��re doğru yola çıkan şa�r, z�rveye gülümseyen 
çalışmalarını okuyucularına ulaştıracaktır.  
 Ş��r ben�m kader�md�r. Ş��rdek� 
güzell�ğ�m ve mutluluğum kader�n bana 
sunduğu m�rastır. 
 B�l�yorum; ş��r�n der�nl�ğ�ndek� düşünceler�m 
yüksek sev�yede duygu hal�ndeyken, ses ver�p 
kend�ne bağlayan, ben� es�r alan, yaz emr�n� 
veren özel b�r türdür.
 Dünya hayatının darlığı ve gen�şl�ğ� 
kel�melere sığmadığı, �fade ed�lemed�ğ�, yer ve 
gökyüzünün yeters�z kaldığı anlar vardır. 
Görülen ve görülmeyen her şey� b�r avuç 
büyüklüğündek� yüreğ�n�zle tesl�m alır sefere 
çıkarsınız.
 Anlatımların ve yazılışların sıra dışı 
olması gerekt�ğ� anlarda okuma der�nl�ğ�nde 
sürekl� beslenmen�n zeng�n kel�me dağarcığına 
sah�p olduğunuz noktasında mutlu olursunuz.
 Ş��r ve gün, bugün ve yarın… Hayat ve 
rüya… Ateş ve kalp r�tm�n�n mısralara g�den 
yolda rüyanın yüreğ� t�trett�ğ�, ruha seslend�ğ�, 
öğretmeye ve öğrenmeye, şafağa dek dua 
akışıyla aşk bu �şte dey�ş�n mutluluğuyla 
secdede nefes alışın eyvallah �le güne merhaba 
dey�ş�n� yalnızca yalnızlık b�l�r.
Ş��rle yaşamak güzeld�r.  

Zübeyde Hanım 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi'nde 
girişimcilik üzerine 
söyleşi programı 
düzenlendi.

übeyde Hanım MTAL 

ZGrafik ve Fotoğraf alanı 
tarafından düzenlenen 

söyleşinin konuğu, TOFSAD 
kurucularından, fotoğraf 
alanında aldığı ödüller ile 
Tokat'ın tanıtımına önemli katkı 

sağlayan Süleyman Üzümcü, 
gezgin ve kampçı Murat Pala, 
Zübeyde hanım lisesinde görev 
yapan şuan TOGÜ Turhal 
Meslek Yüksek Okulu Grafik 
Tasarımı Bölümü Öğretim 
Görevlisi Onur Dal oldu.
 Sosyolog-yazar Ayla 
Bağ'ın sunumu ile gerçekleşen 
programda konuklar grafik, 
fotoğraf alanı ve girişimcilik 
üzerine söyleşide bulundu. 
Verimli geçen söyleşinin 
ardından misafirler okulun 
grafik tasarım fotoğraf alanı, 
fotoğraf sergisi ve okul web 
stüdyosunu gezdi.

 

Bakan Berat Albayrak, Tokat'ta �ş dünyası tems�lc�ler�yle b�r araya geld�

TOKAT BÜYÜRSE TÜRKİYE BÜYÜR
Şule Şah�n

GİRİŞİMCİLER ZÜBEYDE HANIM ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU 

ÜCRETSİZ FİDAN DAĞITIM KAMPANYASI

Şule Şah�n
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Vali Dr. Ozan Balcı, 
başkanlığında yapılan 
toplantıda Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi (RAM) 
tarafından yapılan 
çalışmalar değerlendirildi.

V
alilik Toplantı Salonunda 
gerçekleşen toplantıda Tokat 
Valiliği koordinesinde İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü rehberliğinde RAM 
tarafından hazırlanan “Özel Eğitimde 
Özel İnsanlar”, “Erken Tanı Erken 
Eğitim”, “Okullarda İstendik 
Davranışların Artırılması ve 
Okuldaşlık”, Özel Eğitim Sınıfları ve 
Destek Eğitim Odalarının 
İyileştirilmesi kapsamında “İşte 
Benim Destek Eğitim Odası” projeleri 
ile ilgili çalışmalar ele alındı.

 Engellilerin ve engelli 
ailelerinin her zaman yanlarında 
olduğunu ifade eden Vali Dr. Ozan 
Balcı, dezavantajlı grupların 
hayatlarını ve yaşamlarını 
kolaylaştırmak için canla, başla, 
aşkla,şevkle çalışıldığını söyledi.
 Vali Dr. Ozan Balcı, ailelerin 
engelli çocuklarını gün içerisinde 
güvenle bırakabilecekleri, engelli 
çocukların bilgi ve becerilerine katkı 
sunacak Engelli Yaşam Merkezi 
açılacağını söyledi. 
50 Destek Eğitim Odası ile 50 
Özel Eğitim Sınıfı
 İl genelinde 50 destek 
eğitim odası ile 50 özel eğitim sınıfı 
açılması için çalışılacağını belirten 
Vali Dr. Ozan Balcı,“Engellilerimizin 
dertlerini dert ediniyoruz, çözüm için 
varız, engellilerin dertlerini çözecek 
çok kaliteli eğitimcilerimiz var.” diye 
konuştu.
Bir Gün Değil Her Gün 

Farkındalık
 Özel gereksinimli öğrencilere 
karşı toplumda sosyal desteğin 
artmasını sağlamak, özel 
gereksinimli bireylere karşı toplumda 
bütünleştirmeyi gerçekleştirebilmek, 
özel gereksinimli öğrencilere karşı 
toplumda sosyal desteğin artırılması 
amacıyla her ay değişik bir engel 
grubuna farkındalık oluşturulacağını 
kaydeden Vali Dr. Ozan Balcı, 
“Engellilerimizin daha iyi bir yaşam 
düzeyine kavuşturulması hepimizin 
sorumluluğudur.” dedi.
 Vali Dr. Ozan Balcı, özel ve 
üstün yetenekli, engelli çocuklar, 
yetim ve öksüzler, öğrenme güçlüğü 
çeken çocuklar ile özel olarak 
ilgilenileceğini kaydederek, “Yaklaşık 
250 rehber öğretmenimiz var. 
Onların bilgi ve becerilerinden 
faydalanacağız." dedi.
 Vali Dr. Ozan Balcı, rehber 
öğretmenlerin gücünden ve 

etkisinden daha fazla 
faydalanılabilmesi için yapılacak 
çalışmalarda koordine kurulacağını 
söyledi. Dezavantajlı grupların evde 
özel eğitimini çok önemsediğini ifade 
eden Vali Dr. Ozan Balcı, “Evde özel 

eğitim çalışmaları geliştirilerek, 
Türkiye'ye örnek olacak çalışmalar 
yapmalıyız.” dedi.
 Toplantıya RAM Müdürü 
Abdurrahman İlhan ile RAM proje 
ekibi katıldı.
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MERKEZ/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası :3562121107 - 3562144027
c) Elektron�k Posta Adres� :tokat.sat�nalma@sagl�k.gov.tr
ç) İhale dokümanının görüleb�leceğ� �nternet adres� :https://ekap.k�k.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu h�zmet�n
a) N�tel�ğ�, türü ve m�ktarı  :31 Adet D�zel Jeneratör 1 Yıllık Per�yod�k Bakım ve Onarım H�zmet 
Alım �ş�
Ayrıntılı b�lg�ye EKAP'ta yer alan �hale dokümanı �ç�nde bulunan �dar� şartnameden ulaşılab�l�r.
b) Yapılacağı yer  :D�zel Jeneratör Bakım Onarımı: Tokat İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı 
Sağlık Tes�sler�, Dr. Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanes�, Tokat Devlet Hastanes�, 
Tokat Ağız ve D�ş Sağlığı Merkez�, Reşad�ye Devlet Hastanes�, Z�le Devlet Hastanes� ve Almus 
Devlet Hastanes�
c) Süres�   :İşe başlama tar�h�nden �t�baren 11(on b�r) aydır
3- İhalen�n
a) Yapılacağı yer  :Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Caddes� No:4 Kat:3 Satın Alma 
B�r�m� TOKAT
b) Tar�h� ve saat�   :22.01.2020 - 10:00
4. İhaleye katılab�lme şartları ve �sten�len belgeler �le yeterl�k değerlend�rmes�nde uygulanacak 
kr�terler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve �sten�len belgeler:
4.1.2. Tekl�f vermeye yetk�l� olduğunu gösteren İmza Beyannames� veya İmza S�rküler�;
4.1.2.1. Gerçek k�ş� olması hal�nde, noter tasd�kl� �mza beyannames�,
4.1.2.2. Tüzel k�ş� olması hal�nde, �lg�s�ne göre tüzel k�ş�l�ğ�n�n ortakları, üyeler� veya kurucuları �le tüzel 
k�ş�l�ğ�n yönet�mdek� görevl�ler� bel�rten son durumu göster�r T�caret S�c�l Gazetes�, bu b�lg�ler�n tamamının 
b�r T�caret S�c�l Gazetes�nde bulunmaması hal�nde, bu b�lg�ler�n tümünü göstermek üzere �lg�l� T�caret S�c�l 
Gazeteler� veya bu hususları gösteren belgeler �le tüzel k�ş�l�ğ�n noter tasd�kl� �mza s�rküler�,
4.1.3. Şekl� ve �çer�ğ� İdar� Şartnamede bel�rlenen tekl�f mektubu.
4.1.4. Şekl� ve �çer�ğ� İdar� Şartnamede bel�rlenen geç�c� tem�nat.
4.1.5 İhale konusu �ş�n tamamı veya b�r kısmı alt yüklen�c�lere yaptırılamaz.
4.2. Ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:
İdare tarafından ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n kr�ter bel�rt�lmem�şt�r.
4.3. Meslek� ve Tekn�k yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:
4.3.1. Kal�te ve standarda �l�şk�n belgeler:
a)-TSE H�zmet Yeterl�l�k Belges�n� veya Sanay� ve T�caret Bakanlığı Satış sonrası H�zmet Yeterl�l�k 
Belges�n� tekl�f dosyasında verecek. 
b)-F�rma Aynı İş� benzer kuruluşlarda yaptığını referans b�lg�ler�n� tekl�f dosyasında verecek. 
c)-Yüklen�c� firma sözleşme aşamasında yedek parça fiyatlarını �dareye sunacaktır. Yedek parça 
fiyat l�stes�nde yer almayan malzemeler �ç�n herhang� b�r hak taleb�nde bulunamayacaktır.
5.Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f sadece fiyat esasına göre bel�rlenecekt�r.
6. İhaleye sadece yerl� �stekl�ler katılab�lecekt�r.
7. İhale dokümanının görülmes�:
7.1. İhale dokümanı, �daren�n adres�nde görüleb�l�r.
7.2. İhaleye tekl�f verecek olanların �hale dokümanını EKAP üzer�nden e-�mza kullanarak �nd�rmeler� 
zorunludur.
8. Tekl�fler, �hale tar�h ve saat�ne kadar Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Caddes� No:4 Kat:3 Satın 
Alma B�r�m� TOKAT adres�ne elden tesl�m ed�leb�leceğ� g�b�, aynı adrese �adel� taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönder�leb�l�r.
9. İstekl�ler tekl�fler�n�, B�r�m fiyatlar üzer�nden vereceklerd�r. İhale sonucu üzer�ne �hale yapılan �stekl�yle, 
her b�r �ş kalem�n�n m�ktarı �le bu kalemler �ç�n tekl�f ed�len b�r�m fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 
bedel üzer�nden b�r�m fiyat sözleşme �mzalanacaktır.
Bu �halede, �ş�n tamamı �ç�n tekl�f ver�lecekt�r.
10. İstekl�ler tekl�f ett�kler� bedel�n %3'ünden az olmamak üzere kend� bel�rleyecekler� tutarda geç�c� 
tem�nat vereceklerd�r.
11. Ver�len tekl�fler�n geçerl�l�k süres�, �hale tar�h�nden �t�baren 120 (yüz y�rm�) takv�m günüdür.
12. Konsors�yum olarak �haleye tekl�f ver�lemez.
13. Bu �halede elektron�k eks�ltme yapılmayacaktır.
14.D�ğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 �nc� maddes�nde öngörülen açıklama �stenmeks�z�n ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f 
üzer�nde bırakılacaktır.

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resm� �lanlar www.�lan.gov.tr'de (Basın:1113702 www.b�k.gov.tr)
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VEFAT VE BAŞSALIĞI

TOKAT GAZETESİ

"Komşu kızı almak kalaylı kaptan su �çmek 
g�b�yd�..."
 Komşu komşunun külüne muhtaçtır 
d�yeceğ�m ama sobayı, tandırı, tezeğ�, külü 
b�lmeyen “komşu, komşunun külüne 
muhtaçtır” atasözünün anlamını nereden 
b�ls�n k� değ�l m�?
 Oysa b�r karış ötede komşuyduk ve 
hatta akraba g�b�yd�k. Evler�m�z�n kerp�ç 
duvarları yan yana b�t�ş�kt�, aynı cam�de saf 
tutardık, tarlalarımızın sınırları, evler�m�z�n 
havluları, hatta mezarlarımız b�le yan 
yanaydı.
 Komşuluk kıymetl�yd�, komşular 
önemsen�rd�. Evde yoksak komşuya 
g�derd�k, b�z� komşumuzdan sorarlardı. 
Havad�sler� komşudan alır, b�z de komşulara 
havad�s ver�rd�k. B�r hacat mı lazım 
komşudan �sterd�k. Komşuda p�şer b�ze de 
düşerd�. Komşunun sakalını yolarlarsa b�zde 
de sakalımızı kazıttırırdık. Gülme komşuna 
gel�r başınaydı, kötüsü b�le �nsanı mal sah�b� 
yapardı.
Alçak sofralarda, yüksek sefa sürerd�k 
komşularla. Çay mı b�tm�ş, şeker m� yok, 
gaz mı lazım, tuz mu lazım, h�ç gam değ�ld�, 
kapılar k�l�tlenmezd�, gecen�n saat kaçı olsa 

h�ç çek�nmeden kapısından �çer� g�receğ�m�z 
komşularımız vardı…
 Uzun lafın kısası, tasada b�rd�k, 
dertte b�rd�k, sev�nçte b�rd�k, saygı ve 
sevg�de kusur etmezd�k. Esk�den komşu 
ş�md�k� g�b� yandak� da�rede oturan herhang� 
b�r� değ�ld�, a�leden b�r�yd�.
 Esk�den bahçe duvarları sınırdı, 
ş�md� odaların duvarları ortak, şeh�rde �ç �çe 
b�r hayat, altlı üstlü oturuyoruz, sokak 
kapısından önce komşu kapısını görüyoruz, 
fakat kalabalıklaşırken yalnızlığa mahkûm 
olduk.
 Şeh�rler� b�nalar yollar fabr�kalar 
değ�l �nsanlar anlamlı kılar. Esk�den 
sokaklarımızda asfaltımız yoktu ama eng�n 
gönüller�m�z vardı. Komşu demek a�leden 
b�r� demekt�.
 Ş�rel�, avlulu, çeşmel�, evler�n�n, 
v�ta yağı tenekes�nde yet�şt�r�len 
pencereler�n�n önündek� ç�çeklerden, komşu 
�ç�n b�r dal koparılır, komşudan komşuya b�r 
dal mahallen�n bütün pencereler�n� kaplardı.
 “Mevtâyı nasıl b�l�rd�n�z?” sual�ne 
en �çten cevabı komşular ver�rd�. Hâlâ 
komşularınız var hem de esk�s�nden fazla, 
fakat komşuluk yok. Çünkü komşu olmak 
başka, komşuluk etmek başkadır...
-Komşuluk, candan b�r selamlaşmadır.
-Komşuluk, bende kalmamış "s�zde varsa" 
dır.
Komşuluk öldü !!, s�zlere ömür “Mevtâyı 
nasıl b�l�rd�n�z?”
Ölüp g�den sadece komşuluk değ�l...... 
UNUTMA

İhsan Genç
İhsangenc@hotma�l.com.tr

İhsan Genç
MİSAFİR KALEMLER

KOMŞU VAR
AMA

KOMŞULUK
YOK!
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Muhterem Müslümanlar! 

Fan� dünya hayatında, gün gel�r n�mete na�l 
olur, şükreder�z; gün gel�r sıkıntıyla 
karşılaşır, sabreder�z. Başarı ve mutluluğu 

olduğu g�b�, keder ve meşakkat� de müm�nce 
karşılamaya gayret göster�r�z. B�zler her durumda 
�manımızı ve tevekkülümüzü artıran, hayatımıza 
umut ve d�renme gücü katan, eşs�z b�r n�mete 
sah�b�z. İşte o n�met, �badetler�n özü olan 
“dua”dır. 
 Dua, Allah'a �çtenl�kle yalvarıp 
yakarışımızdır. O'nun eşs�z kudret� karşısında 
zayıflığımızı �t�rafımızdır. O'nun lütfuna ve affına 
sığınma çabamızdır. O'na kulluğumuzu arz ed�p, 
O'ndan yardım �stemekt�r. 
 Kıymetl� Müm�nler! 
 Ayet-� ker�mede Yüce Rabb�m�z şöyle 
buyuruyor: “Kullarım, ben� sana sorarlarsa, 

b�ls�nler k�, ben onlara çok yakınım. Bana dua 
ed�nce, dua eden�n duasına karşılık ver�r�m. Şu 
halde kullarım ben�m davet�me uysunlar ve 
bana �man ets�nler k� doğru yolu bulsunlar.”1 
Allah Teâlâ'nın b�r �sm� de “el-Mücîb” yan� 
“dualara �cabet eden”d�r. B�ze b�zden daha yakın 
olan Rabb�m�z, g�zl� ya da açık bütün dualarımızı 
�ş�ten, b�len ve kabul edend�r. 
 Değerl� Müslümanlar! 
 Her davranışında Rabb�ne karşı duyduğu 
sevg� ve sadakate şah�t olduğumuz Allah Resûlü 
(s.a.s), d�l�nden duayı eks�k etmezd�. Gece 
gündüz, kalabalıkta ve yalnızken, sev�nc�nde, 
korkusunda, hüznünde, ah�ret� düşündüğünde, 
ev�nde, m�nberde, yolculukta, velhasıl her an ve 
her mekânda dua ederd�. Hayatı duayla �lmek 
�lmek �şlerd�. B�zlere nasıl dua edeceğ�m�z� de o 
öğretm�şt�. 
 Sabah olur, gün başlar, Peygamber 
Efend�m�z şöyle dua ederd�: “Allah'ım! Sen�n 
kudret�nle sabaha çıktık, sen�n kudret�nle 
akşama g�rer�z. Sen�n kudret�nle yaşar, sen�n 
kudret�nle ölürüz. En son dönüşümüz de ancak 
sanadır.”2 
 Gün boyunca, her �ş�nde Allah'ın rızasını 
gözeten Resûl-� Ekrem (s.a.s), da�ma O'na dayanır, 
güven�r ve “Allah'ım! Bana hayırlısını ver ve 
ben�m �ç�n en hayırlısını seç.”3 d�ye dua ederd�.
 “Allah'ım! B�ze dünyada �y�l�k ver, 
âh�rette de �y�l�k şekl�nde 4!”ver. B�z� cehennem 
azabından koru n�yazda bulunurdu. 

 N�hayet akşam olur, gün sona erer, 
Peygamber�m�z gecey� şu duayla karşılardı: “Ya 
Rabb�! Bu gecede olanların ve sonrasında 
olacakların hayrını senden d�ler�m. Bu gecede 
olanların ve daha sonrasında olacakların 
şerr�nden de sana sığınırım.”5 Resûl-� Z�şan 
Efend�m�z, yatacağı zaman �se şöyle dua ederd�: 
“Sığınacak yer� ve �ht�yacını g�derecek k�mses� 
olmayan n�celer� varken; b�z� yed�ren, �ç�ren, 
�ht�yaçlarımızı g�deren ve b�z� barındıran 
Allah'a hamdolsun.”6 
 Az�z Müm�nler! 
 Dua, dertlere deva bulmak, her türlü 
kötülükten korunmak, görünür-görünmez 
mus�betlerden uzak olmak �ç�n kulun Rabb�ne 
�lt�casıdır. N�tek�m Peygamber Efend�m�z Rabb�ne 
şöyle sığınırdı: “Allah'ım! Ac�zl�kten, 
tembell�kten, c�mr�l�kten, korkaklıktan, 
�ht�yarlıktan ve kab�r azabından sana 
sığınırım. Allah'ım! Nefs�me takvayı nas�p et ve 
onu arındır; onu en �y� arındıracak olan sens�n. 
Onun dostu ve vel�s� sens�n. Allah'ım! Huşû 
duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda 
vermeyen �l�mden ve kabul olunmayan duadan 
sana sığınırım.”7 
 Muhterem Müslümanlar! 
 B�r müm�n, dualarının kabul olmadığı 
düşünces�ne asla kapılmamalıdır. N�tek�m 
Peygamber�m�z (s.a.s), b�r had�s�nde şöyle 
buyurur: “S�zden b�r�n�z, 'dua ett�m de duam 
karşılık görmed�' dey�p acele etmed�ğ� 

müddetçe duası karşılık bulur.”8  Z�ra Yüce 
Rabb�m�z, bazen dualarımız ves�les�yle b�z� 
sayısız n�metlere erd�r�r. Bazen de üzer�m�zdek� 
b�r mus�bet� kaldırır. K�m� zaman günahlarımızı 
affeder. K�m� zaman da �sted�ğ�m�zden daha 
hayırlısını b�ze �hsan eder. 
 O halde, Rabb�m�ze yürekten ett�ğ�m�z 
duaların mutlaka karşılık bulacağına �nanalım. 
Duayla gelen bereketten, huzurdan, güvenden 
mahrum kalmayalım. Kend�m�ze olduğu kadar, 
a�lem�ze, sevd�kler�m�ze, müm�n kardeşler�m�ze, 
mazlumlara dua etmey� unutmayalım. Anne 
babamızın, hastaların, yaşlıların ve muhtaçların 
duasını almaya gayret edel�m. 
 Hutbem� Peygamber�m�z�n b�r duasıyla 
b�t�r�yorum: 
 “Allah'ım, senden h�dayet, takva, �ffet 
ve gönül zeng�nl�ğ� �st�yorum.”9
1 Bakara, 2/186.
2 T�rm�zî, Deavât, 13.
3 T�rm�zî, Deavât, 85.
4 Ebû Dâvûd, V�tr, 26.
5 Müsl�m, Z�k�r, 75.
6 T�rm�zî, Deavât, 16.
7 Müsl�m, Z�k�r, 73; Nesâî, İst�âze, 13.
8 Ebû Dâvûd, V�tr, 23.
9 Müsl�m, Z�k�r, 72.
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Tokat İl Müftüğü
MİNBERDEN ÖĞÜTLER

PEYGAMBERİMİZİN
DİLİNDEN
DUALAR

deb�yat Fakültes�ne kayıt olmadan önce EAksaray'da Vatan Caddes�nde Gazetec�l�k 
Yüksek Okulu vardı.  İlk uğradığım 

yerlerden b�r� de orası oldu.  
Gazetec�l�k okuluna kaydolmak… 
 Gençl�k hayaller�mden b�r�yd�. K�m 
b�l�r belk� tak�p ett�ğ�m�z yazarlar, belk� de 
okuduğumuz gazeteler b�z� böyle b�r hayale sevk 
etm�şt�. 
Okula kaydolduk, kaydolmasına da hayat b�z� 
başka yola sevk ett�. Edeb�yat okuduk... 
H�ç gazetec�l�k yapmadınız mı? D�ye sorarsanız 
buna b�rkaç türlü cevap vereb�l�r�m.  
 Okul harçlığımı çıkarmak �ç�n b�r süre 
gazete sattım.  Cağaloğlu'nda gazete toptan satış 
bürosundan her akşam yüz tane gazete alır, 
Em�nönü'ne �nerd�m.  
 Galata Köprüsünün karşısında 
“Tercüman, Hürr�yet, M�ll�yet! Yarının 
haberler�n� bugünden okuyun… Gazete… 
Gazetec�!..” d�ye avazım çıktığı kadar 
bağırıyordum.  
 Yüz gazetey� o zamank� parayla yüz 
l�raya alıyordum.  Her gazetede bana on yed� 
kuruş kalıyordu. Yüz gazetede on yed� l�ra… 
1975'l� yıllarına göre b�r talebe �ç�n on yed� l�ra 
�y� paraydı. Soğuk kış akşamlarında bu mesleğ� 
b�r süre devam ett�rd�m. Neden sonra bıraktım.  
Em�nönü'nde gazete satarken zamanın en 
meşhur aktörler�nden b�r� ses�me geld�: "Evlat, 
Tercüman'dan başka gazete yok mu? Tercüman, 
Tercüman, d�ye bağırıp duruyorsun?" d�ye 
sormuştu. Gal�ba Hüsey�n Baradan'dı. Onun çok 
�y� tanırdım, arkadaşlarla “Gel�yor Hüsey�n 
Baradan, çek�l�n aradan!” d�ye şaka yapardık. 
Ben de: "Elbette var!... Tercüman güzel 
gazeted�r. B�z�m gazetem�z!" d�ye cevap ver�nce 
gülmüş, başımı okşamış “Ver bakalım şu s�z�n 
gazeteden b�r tane!" dem�şt�. Beş uzatmıştı. 
Üstünü ver�rken  "sen öğrenc�s�n kalsın harçlık 
yaparsın!" d�ye söylem�şt�.  
 Y�ne gençl�k yıllarımda Seza� 
Karakoç'un çıkardığı “D�r�l�ş” derg�s�n� aylarca 
Cağaloğlu ve çevres�nde dağıttım.  
 Kırk, kırk beş yıldır da mahall� 
gazetede köşe yazarlığı yapıyoruz. Tab��, 
yazdığımız yazılar, daha önceler� yalnız mahall� 
gazetelerde değ�l, M�ll� Gazete, Türk�ye g�b�, 
Son Sayfa yayın basında da zaman yer aldı.   
 Gazetec�l�k zor meslek...    Meşakkatl�, 
sıkıntılı, zorlukların, tehl�keler�n olduğu kadar 
heyecan ve coşkunun da olduğu zevkl� b�r 
meslek…  
 Bu zorlu meslekte n�ce gazetec�ler 
canlarından olmuş, n�celer� yaralanmıştır.  
 10 Ocak Gazetec�ler Günü 
Münasebet�yle bütün gazetec� kardeşler�m�n 
günü kutluyor, ebed�yete göç edenlere de 
Allah'tan rahmet d�l�yorum…  

Mehmet Emin Ulu
MEHMET EMİN YAZIYOR

GAZETECİLER
GÜNÜ

Tokat Milletvekili 
Kadim Durmaz, 21 
Aralık tarihinde yapılan 
kongrede güven 
tazeleyerek tekrar 
seçilen CHP Zile İlçe 
Başkanı Ali Rıza 
Bozdemir ve yönetim 
kurulu üyelerine 
ziyarette bulunarak 
tebrik etti.

Z
ile'de Cumhuriyet Halk 
Parti'sinin büyük bir başarı 
yakaladığını ve bu 

başarıda Başkan Bozdemir'in ve 
yönetiminin büyük katkısı 
olduğunu belirten Vekil Durmaz, 

“Başarılı bir başkan ve yönetimle 
devam ettiğimiz içim mutluyuz. 
Başarının mimarlarından olan 
Başkan Bozdemir, artık 
çalışmalarını taçlandırmak için 

eminim ki daha çok çalışacaktır. 
İlçede belediye başkanımızla 
uyum içerisinde halkında 
sevgisini kazanmış durumdalar. 
Biz bu sevginin karşılığı vermek 

için sürekli çalışacağız. 
Gördüğünüz gibi ziyaretimizde 
ilçemizin sorunları ve çözüm 
önerilerini konuşuyoruz.” 
şeklinde konuştu. 
 Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti belirten CHP Zile 
İlçe Başkanı Ali Rıza Bozdemir, 
“Bize güvenen insanlara 
borcumuz var. Biz hayal 
satmıyoruz burada. Zile'ye artı 
değer katmak için, gücümüz 
yettiğince tüm hemşerilerimiz 
için gece gündüz demeden 
çalışacağız. Bu akşam ilçemizin 
ve köylerimizin sorunlarını sayın 
vekilimize ilettik. Tokat'ın, 
Zile'mizin sorunlarını yerinde 
dinleyen ve gözlemleyen bir 
vekilimiz olduğu için çok 
şanslıyız. Bize verilen bu göreve 
de layık olmak için sürekli 
çalışacağız.” dedi.

Tokat İŞKUR İl 
Müdürlüğü'nden yapılan 
açıklamada hayat boyu 
öğrenme çerçevesinde 
dezavantajlı gruplar 
içinde yer alan bireylere 
yönelik özel eğitimler 
düzenlendiği kaydedildi.

T
okat Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğü (İŞKUR) 
bünyesinde oluşturulan İş 

Kulübü uygulaması ile 
dezavantajlı gruplar arasında yer 
alan kişiler için iş arama 
becerileri, özgeçmiş (CV) 
hazırlama, iş görüşme teknikleri 
konuların yer aldığı uygulamalı 
eğitimler düzenleniyor. Eğitim 
sonunda katılımcılara katılım 
belgesi veriliyor.
 Bu yıl faaliyete geçirilen 
İş Kulübü ile iş görüşmesi, 
özgeçmiş hazırlama, beden dilini 
doğru kullanma, kendini doğru 
ifade edebilme konularda teknik 
desteğe ihtiyacı olan bireyler için 
gruplar halinde eğitimler 
düzenlenmeye başlandığı 
belirtildi. 
DEZAVANTAJLI BİREYLERE 
YÖNELİK ÖZEL EĞİTİM 
 İŞKUR İl 
Müdürlüğü'nden yapışan 

açıklamada şu ifadelere yer 
verildi: “Günümüz dünyasında 
analitik düşünebilme, teorik ve 
pratik beceriye aynı anda sahip 
olma, kendini ifade etmekte 
zorluk yaşamama, her şeyi 
olduğu gibi kabul etmek yerine 
sorgulayabilme, takım 
çalışmasına uyum sağlama gibi 
özellikler işverenlerimizin 
personel seçerken dikkat etikleri 
özelliklerin başında gelmektedir. 
Kişinin iş aramaya başlamadan 
önce bu özellikleri azami ölçüde 
kendisinde barındırması, iş bulma 
süresini kısaltacaktır.İlimizde iş 
arayan danışanlarımız arasında 
yer alan öğrenciler, engelli raporu 
olan bireyler, eski hükümlü 
belgesi olanlar, kadınlar ve yeni 
mezunlar işveren görüşmelerini 
istedikleri gibi yapamadıklarını, 

insan kaynakları personeli ile 
nasıl konuşacaklarını tam 
bilmediklerini, beden dilini doğru 
kullanamadıklarını, özgeçmiş 
hazırlamakta zorlandıklarını 
belirtmektedir. “Değişmeyen tek 
şey değişimdir.” sözünde hareket 
ederek, hayat boyu öğrenme 
çerçevesinde İl Müdürlüğümüzde 
dezavantajlı gruplar içinde yer 
alan bireylere yönelik özel 
eğitimler düzenlenmektedir. Bu 
yıl faaliyete geçirdiğimiz İş 
Kulübümüz ile iş görüşmesi, 
özgeçmiş hazırlama, beden dilini 
doğru kullanma, kendini doğru 
ifade edebilme vb. konularda 
teknik desteğe ihtiyacı olan 
bireyler için gruplar halinde 
eğitimler düzenlenmeye 
başlamıştır.İlk etkinliğimizi geçen 
hafta tamamladığımız İş Kulübü 

eğitimlerimizin ikincisi ve 
üçüncüsü 08.01.2020 ve 
09.01.2020 tarihlerinde Tokat 
Özel Dinamik Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi son sınıf 
öğrencileri arasında yer alan 20 
kişilik grup ile gerçekleştirilmiştir. 
Katılımcıların ve İş Kulübü 
eğitmenlerimizin büyük keyif 
alarak tamamladıkları yaklaşık 7 
saat süren eğitimlerimiz sonunda 
katılımcılara katılım belgeleri de 
verilmiştir. İl Müdürlüğümüz 
binası içinde yer alan İş Kulübü 
hizmetleri hakkında daha ayrıntılı 
bilgi almak için İl 
Müdürlüğümüzde görev yapan iş 
ve meslek danışmanlarımız ile 
görüşebilir, gruplar halinde 
düzenlenen İş Kulübü 
eğitimlerine katılım 
sağlayabilirler."

VEKİL DURMAZ'DAN BAŞKAN BOZDEMİR'E TEBRİK ZİYARETİ

İŞKUR'DAN İŞ KULÜBÜ UYGULAMASI

Haber Merkez�
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Doğru B�r K�tap Ne İşe Yarar? 
K�taplar b�r m�llet�n kurtuluş reçetes�d�r
K�tap, �nsana konuşmayı, d�yalog kurmayı öğret�r.
K�tap, �nsana yazı yazmayı öğret�r.
K�tap, �nsana hayatı öğret�r.
K�tap, �nsana �nsan olmayı öğret�r.
K�tap, �nsanlar �ç�n aynı zamanda meşru b�r 
eğlence kaynağıdır. 
N�ç�n k�tap okunur?
B�r konu hakkında b�lg� ed�nmek, öğrenmek �ç�n,
Sorunlarımızı daha �y� çözeb�lmek �ç�n,
Bakış açımızı gen�şletmek �ç�n,
Zaman geç�rmek �ç�n,
Zamanımızı doğru değerlend�rmek �ç�n,
Olumlu davranışlar gerçekleşt�rmek �ç�n,
Kolay ve doğru soru sorab�lmek �ç�n.
 K�taplar, okunduklarında b�r �şe yararlar. 
K�taba bakmak �le k�tabı okumak aynı şey 
değ�ld�r. Çünkü k�tap okumak sadece gözle 
yapılan salt b�r eylem değ�ld�r. Okumak b�r amaç 
�ç�n yapılır. Okumak, tıpkı d�ğer �şler g�b� b�r �şt�r 
ve doğru ürün elde etmek �ç�n b�r �ş yapılır. Aks� 
takd�rde boşa zaman geç�r�lm�ş olur. B�lg� sah�b� 
olmak ve hayata bakış açısı değ�şt�rmek ya da 
hayatı kolaylaştırmak, olgunlaşmak �ç�n k�tap 
okunur. B�r k�tap �nsanda olumlu yönde herhang� 
b�r gel�şmeye neden olmuyorsa; okunan k�tap ya 
doğru b�r k�tap değ�l ya da okuyan k�ş� k�tap 
okuduğunu zannetm�ş ama aslında k�tabın 

sayfalarını boş boş çev�rm�ş demekt�r. Ya da tıpkı 
H�nd�stanlılar g�b� logar�tma cetvel�n� ezberl�yor, 
yarışmalar �ç�n b�r şeyler ezberl�yor olab�l�r.
 Kâ�natın en öneml� k�tabı Kur'an'ı 
ker�md�r. Kur'an'ı ker�m, doğru yaşamın 
anlatıldığı, �zah ed�ld�ğ� �lah� b�r k�taptır. D�l� 
Arapça'dır. Ömür boyu Arapça olarak okumak ve 
de Arapçayı b�lm�yorsak sadece Kur'an'ı okuma 
hızını artırırız, -esk�den dak�kada okunan kel�me 
sayısı �le yarış yapılırdı- ondan h�çb�r şey öğrene-
mez, hayatımızda olumlu gel�şmelere de neden 
olamaz. Oysa okuma amacımız, ondan b�r şeyler 
öğrenme ve hayatımıza tatb�k etmek olsaydı onun 
Türkçes�n� okurduk. Amacımız onu anlamak �se, 
Kur'an'ı okumak onu Türkçe okumak şekl�nde 
olmalıdır. Çünkü Türkçe okuduğumuzda 
amacımıza matuf b�r �ş yapmış oluruz. Kur'an'ı 
anlayarak okumuş olsaydık Müslümanların ve 
İslam âlem�n�n hal� böyle olmazdı! Çünkü 
günümüzde Kur'an'ı okumak tıpkı Arapça 
b�lmeyen b�r�n�n enstrümansız b�r Arapça müz�k 
duyduğunda onu Kur'an ayet� algılayıp saygı 
duyması g�b�d�r. Okumak k�tabın d�l�n� anlamayla 
olur. K�tabın d�l�n� anlamadığımız sürece b�zde 
olumlu b�r değ�ş�m gerçekleşt�rmes�n� beklemek 
cah�ll�kt�r! “Okumuş cah�l” �şte bunlara den�r.
 Ebeveynler olsun, çocuklar olsun, pek 
çoğumuz k�tap okuyoruz. Okullarda öğrenc�lere 
k�tap okutuluyor ve �stat�st�kler� tutuluyor. Bunlar 
m�ll� eğ�t�m bakanlığında kayıt altına alınıyor ve 
başarı grafikler� çıkartılıyor. Sonuçta ödüller 
dağıtılıyor, yönet�c�ler talt�f ed�l�yor. A�le 
ortamlarında, derneklerde vb kurumlarda okuma 
saatler� düzenlen�yor. Devlet okuma-yazma 
kurslarıyla okuma yazma oranını yüzde yüze 
çıkarmaya çalışıyor. Türk�ye'n�n okuma 
karnes�ndek� notlar yüksel�yor! Ancak kovanda 
b�r türlü �sten�len düzeyde bal b�r�km�yor. Ya 
arılar yanlış ç�çeklere konuyor ya da polenler� 
yolda düşürüyor! 
Bu kadar okumalar yaptığımız halde okuma 
karnem�z aşağıdak� g�b� oluyor:

 -A�le bağları daha fazla gel�şm�yor.
 -Adalet b�r türlü sağlanamıyor.
 -M�ll� değerlere daha çok sah�p 
çıkılamıyor.
 -Ded�kodu b�r türlü azalmıyor, hatta 
ters�ne artıyor.
 -B�rl�k beraberl�k sağlanamıyor.
 -A�le �ç� ş�ddet azalmıyor. (Kur'an'ı 
okuyup anlayan b�r a�lede ş�ddet asla olmamalı)
 -Doğru beslenmey� becerem�yoruz.
 -Hırsızlık, ş�ddet g�b� bas�t suçlar 
azalmıyor.
 -Çocuklarda saygı, büyüklerde sevg� ve 
hoşgörü artmıyor.
 -İnsanlarda doğuştan kodlanmış olan 
v�cdan, b�r türlü kend�s�n� gösterem�yor.
 -Çocuklarda düzen anlayışı gel�şm�yor. 
Odaları b�r türlü çöplükten, düzens�zl�kten 
kurtulamıyor.
 -Empat� kültürümüz gel�şm�yor.
 -Selamlaşma, teşekkür etme g�b� �nsan� 
görevler� yer�ne get�rem�yoruz.
 -Komşuluk �l�şk�ler� gel�şm�yor, 
komşuluk hakkına saygı göster�lm�yor.
 -Yardımlaşma duygusu gel�şm�yor.
 -En öneml�s�; soru sormayı 
becerem�yoruz, öğrenmen�n önünü açamıyoruz.
 Bütün bunlara baktığımızda; ya 
okumuyoruz veya okuyorsak eğer okur g�b� 
yapıyoruz ya da okuyorsak yanlış şeyler 
okuyoruz. Çünkü �nsanların zararına olan k�taplar 
da vardır. Okuyacağımız k�tapları doğru seçmek 
de öneml�d�r! İş hayatında olduğu g�b� okuma 
olayında da “mış g�b� okuduğumuz ortaya çıkıyor. 
Mesela, gürültülü ortamlarda, TV �zlerken... 
yapılan okumalar �le yanlış seç�lm�ş k�tapları 
okuma, “mış g�b�” okumalardır. Amacına uygun 
okumalar yapmadığımız sürece konduğumuz 
ç�çekler�n h�çb�r�nden bal alamaya-
cağımız/alamadığımız yukarıdak� olumluya 
dönüşemeyen davranışlarımızdan bell� 
olmaktadır.

 İl�m soru sormayla başlar. Akıllı �nsan 
soru sormayı b�leb�len �nsandır. Hayvanlar soru 
soramaz, sorab�lselerd�, mesela ham�le hayvanları 
avlamazlardı! Soru sorab�lmek veya 
düşüneb�lmek �ç�n h�ç b�r�m�z�n filozof olmasına 
gerek yoktur. Okuyan, düşünen her �nsan soru 
sorab�l�r. Okumayan soru soramaz, soru 
soramayan da hayatta �lerleyemez, olduğu yerde 
çakılı kalır.
 Herkes bakar, fakat herkes göremez. 
Göreb�lmek �ç�n de çok okumamız gerek�yor. 
Görmek �le kafamızdak� �k� gözün faal�yet�nden 
bahsetm�yorum elbet. Okumayan �nsanın gönlü ve 
beyn� kördür. Beyn�n ve gönlün gözü okumayla 
açılır! Okumayanın z�hn� boş olur ve hak�kat�  
görmekte zorlanır.  
Nefes alıp vereb�lmek �ç�n c�ğerdek� oks�jen ne 
kadar öneml�yse b�r �nsan �ç�n, “b�lg�“de b�r o 
kadar müh�md�r. B�lg�s�z bey�n, ölü bey�nd�r. 
Dolayısıyla b�lg� bey�n�n v�tam�n�d�r. V�tam�n de 
doğru okuma �le dışarıdan alınır. V�tam�ns�z bey�n 
büyük �şlere �mza atamaz.
 “Okumak, kadın ve erkek her 
Müslümana farzdır.” Hz. Muhammed (a.s.)
 “Okumadan ed�nd�ğ�m b�r�c�k fayda 
b�lg�s�zl�ğ�m� g�tt�kçe daha �y� görmek olmuştur.“ 
Descartes
 “Okuma �ht�yacı barut g�b�d�r, b�r kere 
tutuşunca artık sönmez.“ V�ctor Hugo 
 “Okuma zevk�n� kazanmayanın öğren�m� 
yarıda kalmıştır.” P.PEACUT
 Eğer kend�m�z�, ülkem�z�, yaşadığımız 
toplumu değ�şt�rmek �st�yorsak veya değ�şmes�n� 
arzuluyorsak, okumayı göz ardı etmemel�y�z. 
Unutmayalım, meden�yetler� k�taplar kurar. 
Kend�m�zde büyük fet�hler ger-çekleşt�rmek 
peş�ndeysek eğer, önce düzgün k�taplarla dost 
olmak zorundayız. Dünyayı �dare edenler, en çok 
kütüphane ve en çok müşter�ye sah�p olan 
ülkelerd�r.
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nsanlar düşünen, konuşan hayvandır. Zamanla 

İkazandığı kültürle hayvanlıktan kurtulur. Kültürü 
arttıkça �nsanlık basamağı yüksel�r. B�r süre 

yaşadıktan sonra hayatı son bulur. 
 İnsanların b�r kısmı sadece kend�ler� �ç�n 
yaşarlar. Ed�nd�ğ� kötü alışkanlıklardan kurtulmak 
�ç�n �rades�n� kullanamaz. A�le problemler�n�n b�le 
önünded�r özel yaşamı. Özver� kel�mes� sözlüğünde 
yoktur. Komşunun ev� yanarken ısınmaya çalışır. 
Derbeder b�r yaşamı vardır.
 D�ğer b�r grubu da kend�s� dışında a�les�n� 
düşünür.  A�len�n yumağını büyütür. H�ç olmazsa 
a�les�n� kurtarır. Yan� kend�s�n� kurtaran düşmen 
�ş�n� b�lmeyen dosttan yeğd�r. Emek olmayınca 
yemek olmaz, d�yend�r.
 Üçüncü gruba gel�nce a�les� dışında 
başkalarını da kurtarandır. B�r�ler�n�n geç�m�n�, 
yaşamını verd�ğ� �şlerle düzene koyar. Yan� 
�nsanlığın gereğ�n� yapmış olur. Yarını daha da 
�y�leşt�rmek �ç�n durmadan çalışırlar. Daha çok 
�nsanı kurtarırlar. Allah yanında ve �nsanlar yanında 
değer� artar. İnsanlara �ş ve aş sağlayan k�ş�ler ve 
kurumlar çok değerl�d�r. 
 Geld�k nad�r olan en makbul �nsanlara. 
Bunlar kend�s�n� b�r yana bırakıp �nsanlar �ç�n 
çalışır. İnsanlığın yaşamını kolaylaştıran �catları 
bunlar yapar. Uçurtma g�b� rüzgara d�ren�p kend�n� 
�cadına odaklar. Hep b�lg�ler�n ve doğrunun 
yanındadır. Örneğ�n Ed�son elektr�ğ� bularak 
�nsanlığa ne büyük h�zmet etm�şt�r. İç�nde yaşadığı 
vatanı ve m�llet� �ç�n çalışanlar vardır. Kend�s� �ç�n 
değ�l, m�llet� �ç�n yaşayan devlet adamları m�llet�n�n 
kalb�nde dünya durdukça yaşar. Atatürk b�z�m �ç�n 
öyled�r. M�llet�n� kurtarmakla kalmayıp demokrat�k 
saygın ve kalkınmış b�r ülke bırakmıştır. Engeller� 
takılacak değ�l aşılacak b�r şey olarak görmüş ve 
doğru b�ld�ğ� yoldan sapmamıştır. Onu sonsuza dek 
m�nnetle anacağız.
 Unutmayalım; yarınlar yorgun ve bezg�n 
k�mseler tarafından değ�l rahatını terk edenler 
tarafından kurulur.

Saygılarımla
09.01.2020
Mehmet Tapar
Emekl� Öğretmen

Mehmet Tapar

BAŞKALARI
İÇİN

YAŞAMAK

DÜŞÜNCELER

Tokat- Sivas karayolu 
üzerinde Yatmış köyü 
mevkisinde gizli 
buzlanma nedeniyle 7 
aracın karıştığı 
zincirleme kazada 6 
kişi yaralandı.

E
dinilen bilgiye göre 
çarşamba akşamı Tokat- 
Sivas karayolu üzerinde 

Yatmış köyü mevkisinde rüzgarlı 
hava ile birlikte sıcaklıkların eksi 
dereceye düşmesi yolda 
buzlanmaya neden oldu. Saat 

22.00 sıralarında aynı mevkide 
meydana gelen kazada 7 araç 
birbirine girdi, 6 kişi yaralandı. 
Tokat'tan Sivas istikametine 
giden A.D. yönetimindeki 

otomobil, buzlanan yolda 
sürücüsünün direksiyon 
kontrolünü yitirmesi sonucu 
bariyerlere çarptı. Aynı 
istikamete giden 6 araç ise kaza 

yapan otomobile çarpmamak 
için manevra yapınca birbirine 
girdi. Toplam 7 otomobilin 
karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. 
Yaralılar olay yerine sevk edilen 
ambulanslar ile Tokat Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Yaralıların durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. Tokat-Sivas 
Karayolu kaza nedeniyle 
yaklaşık yarım saat trafiğe 
kapalı kaldı. Trafik ekipleri ise 
olası kazalara karşı yolda önlem 
alırken Karayolları ekipleri 
tuzlama çalışması yaptı. Kaza 
yapan araçların yoldan 
kaldırılmasının ardından bir süre 
trafiğe kapanan yol ulaşıma 
açıldı.

10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü 
dolayısıyla açıklama 
yapan Tokat Milletvekili 
Kadim Durmaz, 
"Gazeteciler özgür 
olmadan, bizler de 
özgür değiliz." dedi.

A
çıklamasında demokratik 
ve çağdaş ülke olmanın ilk 
koşulunun basın 

özgürlüğü olduğuna işaret eden 
Kadim Durmaz, basını özgür 
olmayan ülkelerde toplumun her 
kesiminde eşitsizlik, hukuksuzluk 
ve hak ihlalleri görüldüğüne 
dikkati çekti.
 Tokat Milletvekili Kadim 
Durmaz, açıklamasına şöyle 
devam etti:
 "10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler günü sansüre ve 
baskılara karşı mücadele eden 
gazetecilerin günüdür. Bugün 
ülkemizde esnek ve güvencesiz 
koşullarda çalışan, baskı ve 
sansür altında görevini 
yürütmeye mücadele eden 

gazetecilerin büyük bölümü 
işsiz, Çalışan Gazeteciler 
Gününde çalışandan çok 
çalışmayan, çalışamayan 
gazeteciler var. Gazetecilerimiz 
gazetecilik faaliyetlerinden 
dolayı gözaltına alınıyor, 
yargılanıyor, tutuklanıyor. 
Gazetelerimiz kapatıldı, haber 
portallarına erişim engellendi. 
TV yayınlarına son verildi! 

Demokratik, çağdaş ve aydınlık 
bir Türkiye için “özgür basın” 
olmazsa olmazımızdır! 
Ülkemizde özgür basın terimini 
hiçe sayan büyük bir 
hukuksuzluk örneği sözcü 
gazetesi örneği var.
 Sözcü davasıyla en 
büyük hukuksuzluklardan biri 
yapılmış, basın özgürlüğü 
tamamen katledilmiştir. Sözcü 

gazetesi ülkenin aydınlık 
yüzüdür, Cumhuriyetin ve 
Atatürk ilkelerinin ışığında daima 
gerçekleri söylemek adına 
mücadele vermiş bir basın 
kuruluşunu cezaya mahkum 
etmek, adaleti, basın 
özgürlüğünü ve hukuku hiçe 
saymaktır. Eğer gazeteler 
talimatla manşet atıyorsa, köşe 
yazarları baskıyla yazı 
çıkartıyorsa, o ülkede 
özgürlükler tehdit altında 
demektir. Doğru halktan yana 
olandır, doğru aydınlık olandır. 
Bugünün karanlığını yaratanlara 
inat, doğruyu yazmaktan 
kaçınmayan, bedel ödemeyi 
göze alan; güvencesiz 
koşullarına rağmen mesleğinden 
hiç vazgeçmeyen tüm 
gazetecilerin gazeteciler günü 
kutlu olsun! Sizlerin var 
olduğunu bilmek aydınlık 
gelecek adına daima umutlu 
olmaktır!
 Bu duygu ve 
düşüncelerle tüm baskılara karşı 
direnen, kalemini gerçekten 
ayırmayan, hürriyeti için yaşayan 
gazetecilerimizin gazeteciler 
gününü kutluyorum!"

GİZLİ BUZLANMA ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU

“GAZETECİLER ÖZGÜR OLMADAN, BİZLER DE ÖZGÜR DEĞİLİZ"

Hilal Yıldırım
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Haber Merkez�

Gezen tavuk 
(köy) yumurtası �stey�n, 

adres�n�ze tesl�m edel�m.

İNAN MAMU
YUMURTA

ALO YUMURTA

0 535 859 38 15
YAKUP İNAN

Mamu Köyü
TOKAT

Eğitim Sen Tokat 
Şubesinden yapılan 
açıklamada gazeteciliğin 
dünya tarihini değiştiren 
bir meslek olduğu 
belirtilerek, "Gerektiğin-
de hükümetlere ve güç 
odaklarına karşı savaş-
mayı göze alan insan 
gazetecidir." denildi.

ğitim Sen Tokat Şube 

EYönetim Kurulu tarafından 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler 

Günü dolayısıyla yazılı bir 
açıklama yapıldı. Demokrasi neferi 
olan yitirilen tüm gazetecilerin 
saygıyla anıldığı ifade edilen 
açıklama şöyle oldu:
 "10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü'nün kutladığımız 
bugün çalışamayan; katledilen 
veya hapse atılan gazeteciler 
gerçeğinin ve basın özgürlüğünün 
öneminin farkındayız. Ocak ayı; 

Metin Göktepe, Hrant Dink ve 
Uğur Mumcu'nun aramızdan 
alındığı aydır. Bu vesileyle 
demokrasi neferi olan yitirdiğimiz 
tüm gazetecileri saygıyla anıyoruz.
 Basının tarihini uygarlığın 
tarihinden ayırmak mümkün 
değildir. Gazetecilik, dünya tarihini 
değiştiren bir meslektir. 
Gerektiğinde hükümetlere ve güç 
odaklarına karşı savaşmayı göze 
alan insan gazetecidir. Haber alma 
hakkının en temel haklardan biri 
olduğu günümüz dünyasında 
yazılan bir yazı, yapılan bir haber; 
şehrin ve ülkenin geleceği için 
konan bir tuğladır. O nedenle 
basının haberi verme tarzının 
toplumu şekillendirdiğini 
unutmamak gerekir.
 Bu nedenle basın, bir 
ülkede 4. güçtür. Ne yazık ki 
ülkede gücü ve iktidarı elinde 
tutanlar bunun farkında olduğu 
için gazete ve gazetecilere 
doğrudan veya dolaylı olarak 
baskı yapmaktan 
çekinmemektedir.
Ülkemizde modern gazeteciğin 
başladığı 1860'lardan sansürün 

kaldırışı kabul edilen 
II.Meşrutiyet'ten (1908) bu yana 
bir bakıma değişen fazla bir şey 
olmamıştır. Darbe dönemlerinde 
ve bu dönemleri aratmayan, ilk üç 
gücün tek elde toplanmaya 
başladığı günümüzde basın 
emekçisi olmak hiçte kolay 
değildir. Muhalif yayın yapan 
televizyonlar, gazeteler ve 
gazeteciler zorlama gerekçelerle 
baskı altına alınmaktadır.
 Yine bugün onlarca 
gazeteci hapistedir.  
Eleştirilmeyi sevmeyen sözde 
iktidar veya siyasetçilerin gazete 
ve gazete çalışanlarına uyguladığı 
baskıya karşı gerçek duruş, ancak 
örgütlenme ve hukuk devletinin 
tesisi ile gerçekleşebilir. 
Cezaevinde tutuklu ve mahkum 
olan  gazeteci ve medya 
çalışanlarına adadığımız bugün 
dolayısıyla ülkemizde gerçek bir 
basın özgürlüğünün 
kurumsallaşması dileklerimizle bu 
önemli mesleği icra eden ve her 
kademede çalışan basın 
emekçilerinin gününü kutluyoruz."

GAZETECİLİK DÜNYA TARİHİNİ DEĞİŞTİREN BİR MESLEK

NİKSAR'DA GAZETECİLERLE BULUŞMA

Haber Merkez�
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Bay� Dağıtımı
Turkuvaz Dağıtım

YÖNETİM VE BASKI YERİ

Tokat Gazetes� 
Tes�sler�

Yeş�lırmak Mah. 
Bosna Cad. 

4. Sokak 
B�na No:10/A

Gazete ve ekler�ndek�
yazı, haber ve fotoğrafların

her türlü tel�f hakkı
Tokat Gazetes�’ne a�tt�r.

Köşe yazıların sorumluluğu �se
yazarlarına a�tt�r.

09.01.2020 
Ali ÇAKMAK 

Akbelen Köyü / İkindi Namazı /
Yakınları: Bilal ve Sami Çakmak'ın 

babaları. Hüseyin ve Mustafa 
Çakmak'ın ağabeyleri. İbrahim 

Çakmak'ın amcası.
**

09.01.2020 
Perihan TÜRK 

Bakışlı Köyü / Öğle Namazı /
Yakınları: Mustafa ve Emin Türk'ün 

anneleri. Sebati Nazik'in 
kayınvalidesi. Nazım ve İhsan 

Türk'ün yengeleri.
**

09.01.2020 
Perihan TÜRK 

Bakışlı Köyü / Öğle Namazı /
Yakınları: Mustafa ve Emin Türk'ün 

anneleri. Sebati Nazik'in 

kayınvalidesi. Nazım ve İhsan 
Türk'ün yengeleri.

**
09.01.2020 

Süheyla AKKAYA 
Behsat Camii / Öğle Namazı / Şeyhi 

Şirvani Mezarlığı
Yakınları: Osman Akkaya'nın eşi. 
Ahmet Kurtoğlu, Nihat Güreli ve 

Metin Gürpınar'ın baldızları. Nazım 
Teknelioğlu ve Ömer Şahinkaya'nın 
kayınvalidesi. Birsen Teknelioğlu ve 

Bilge Şahinkaya'nın anneleri. 
**

09.01.2020 
Bekir ÇEBER 

Turhal Asri Camii / İkindi Namazı / 
Turhal Asri Mezarlığı

Yakınları: Kemal ve Uğur Temel 
Çeber'in babaları.

**
09.01.2020 

İsmet Taha ULUKAYA 
Behsat Camii / Öğle Namazı / Şeyhi 

Şirvani Mezarlığı
Yakınları: Duran Ulukaya'nın oğlu. 
Ahmet Ulukaya'nın yeğeni. İsmet 

Ulukaya ve Mehmet Daştan'ın 
torunları.

**
09.01.2020 

Celal ULUKAYA 

Behsat Camii / Öğle Namazı / Şeyhi 
Şirvani Mezarlığı

Yakınları: Kenan ve Mustafa 
Ulukaya'nın babaları. Hasan 

Ulukaya'nın ağabeyi. Hakan Kef'in 
kayınpederi.

**
09.01.2020 

Aliye YILMAZ 
Behsat Camii- Daylıhacı Köyü / Öğle 

Namazı /
Yakınları: Arif Yılmaz'ın eşi. Recep, 
Zehni ve Levent Yılmaz'ın anneleri.

**
09.01.2020 

Sündüs ÖZDİRİ 
Ali Paşa Camii / Öğle Namazı / 

Erenler Mezarlığı
Yakınları: Hacı Ömer Çınar'ın annesi.

**
08.01.2020 
Yusuf KILIÇ 

Akın Köyü / Öğle Namazı /
Yakınları: Merhum Bedrettin Kılıç'ın 

oğlu. Cihan ve Hüseyin Kılıç'ın 
kardeşleri. Ali, Mahmut ve Osman 

Kılıç'ın yeğenleri.
**

08.01.2020 
İbrahim AŞAR 

Takyeciler Camii / Öğle Namazı / 
Erenler Mezarlığı

Yakınları: Basri Aşar'ın oğlu. Polat 
Aşar'ın babası. Bahattin, Selahattin 

ve Abdullah Aşar'ın kardeşleri.
**

08.01.2020 
Yusuf POYRAZ 

Zile -Yıldıztepe Köyü / Öğle Namazı 
Yakınları: Hüsamettin Poyraz'ın oğlu. 
Erdoğan ve Erol Poyraz'ın kardeşleri.

**
08.01.2020 
Hasan TÜRK 

Behsat Camii / Öğle Namazı / 
Erenler Mezarlığı

Yakınları: Necati ve Hayati Türk'ün 
babaları.

**
08.01.2020 

Emine TEKİN 
Akbelen Köyü / İkindi Namazı /

Yakınları: Ömer Tekin'in eşi. 
Mehmet, Abdullah ve Ahmet 

Tekin'in anneleri. Selahattin Tankuç 
ve Hacı Çakmak'ın kayınvalideleri.

**

VEFAT
EDENLER
İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raci'un

Vefat Eden Hemşehrilerimize
Cenab-ı Hak’tan Rahmet,

Yakınlarına Başsağlığı Dileriz.

Spor sayfasından devam...

ANTRENÖR GÜÇLÜ: 
“TOKAT'TAN STARTI VERDİK, 
İNŞALLAH OLİMPİYAT 
SENESİNDE 
BİZE UĞUR GETİRECEĞİNE 
İNANIYORUZ“

2017 yılından itibaren Kadın 
Milli Takım Antrenörlüğü yaptığını 
ifade eden Yıldırım Güçlü, “başarılı 
bir takımımız var ve Tokat'ı da 
seviyoruz. Biz sürekli geliyoruz 
Tokat'a kamp yapmak için. Geçen 
sene fazla gelemedik ama bu yıl 
Tokat'tan startı verdik. İnşallah 
Olimpiyat senesinde bize uğur 
getireceğine inanıyoruz. Tokat'ın da 
bu işte payı olsun istiyoruz ve 
olacaktır inşallah. 6 Ocak itibari ile 
kampa başladık Tokat'ta. 15 Ocak'ta 
kampımızı bitirip 16'sı sabah 
Finlandiya'ya gideceğiz. Finlandiya'da 
Dünyanın Kadın Goalball'de güçlü 
takımlarının bulunduğu bir hazırlık 
turnuvası var ve inşallah o hazırlık 
turnuvasında kendimizi göstereceğiz, 
eksikliklerimizi göreceğiz. Ona göre 
planlarımızı çalışmalarımızı devam 
ettireceğiz. Şu an 6 sporcu ile geldik. 

Takım kaptanımız gol kralı olmuş 
Tokatlı oyuncumuz Sevda Altınoluk. 
Goalball 6 sporcu ile oynanıyor. 
Dediğim gibi daha sezonun başı, ilk 

özel turnuvamız olacak. Finlandiya'ya 
gideceğiz, orada 6 sporcu ile 
kendimizi göstereceğiz.”
HEDEFİMİZ 2020 TOKYO 

OLİMPİYATLARI
“Bu takım zaten 2016 

Paralimpik Olimpiyatları Şampiyonu. 
İnşallah 2020'de tekrar bu 

şampiyonluğu yaşayıp 2 defa üst 
üste şampiyon olmak istiyoruz. Zaten 
bu takımımız Paralimpik ileride ve 
normal olimpiyatlarda takım halinde 
şampiyonluk getiren ilk ve tek takım. 
Şimdi bir şey daha başarmak 
istiyoruz biz. İki defa üst üste olan 
da takım olmak istiyoruz. Bizim 
hedefimiz o, inşallah bunu da 
başaracağız. Sporcularımıza da 
güveniyorum bu konu da.”
TAKIMIMIZDA ŞU AN MORAL 
OLARAK ÇOK İYİ

“2 ay önce Almanya'da 
yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 
Şampiyon olduk. Tesadüftür ki 2015 
yılında da Avrupa Şampiyonu oldu bu 
takım, akabinde 2016 Olimpiyat 
Şampiyonu oldu. Tarih tekerrürden 
ibaret 2019'da Avrupa Şampiyonu 
olduk, 2020'de de Olimpiyat 
Şampiyonu olacağız inşallah.”
TOKAT'A TEŞEKKÜR EDİYORUM

“Gençlik Spor İl 
Müdürlüğümüze teşekkür edeceğim 
ve sürekli konaklama yaptığımız 
Dedeman Otele ve Tuna Bey'e çok 
teşekkür ediyorum. Sağ olsun bizi en 
iyi şekilde ağlıyorlar. Her konuda çok 
ilgililer. Kendine çok çok teşekkür 
ediyorum.” dedi.

T
FF 3. Ligde Tokat'ı temsil eden 
Tokatspor A.Ş. ve Erbaaspor 
bu hafta sonu ikinci yarının ilk 

maçlarına çıkıyor.
 Son olarak 15 Aralık 2019'da 
oynanan maçlarla ilk yarısı 
tamamlanın ligde yaklaşık 1 ayın 
ardından heyecan kaldığı yerden 
devam edecek. Zorlu 17 maçın 
oynanacağı 3. Ligde Tokatspor A.Ş. 
ve Erbaaspor hazırlıklarını 
tamamladı. 
TOKATSPOR, ÇATALÇA 
DEPLASMANINA GİDİYOR

TFF 3. Lig 1. Grupta 
mücadele eden Tokatspor A.Ş, ilk 
yarıda çıktığı 17 maçta 1 galibiyet, 3 
beraberlik ve 13 yenilgi ile 6 puan 
topladı ve 17. sırada yer aldı. 

Maddi imkânsızlıklarla 
boğuşan Bordo Beyazlı ekipte, 

Ramazan Karaca, Ahmet Arı, Erdem 
Durna, Cüneyt Çelik ve Emrah Taysı 
takımdan ayrılan futbolcular oldu. 
Transfer yasağı bulunan Tokatspor 
A.Ş, ilk yarıdaki mevcut kadro ile 
İstanbul deplasmanına gidecek. 

İkinci yarı hazırlık kampını 
Teknik Direktör Hakan Alpay 
nezaretinde Tokat'ta yapan 
Tokatspor A.Ş, iki hazırlık maçı yaptı. 
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından 
Yozgat 1959 FK ile yapılan hazırlık 
maçında 1-1 berabere kaldı. Diğer 
hazırlık maçı ise, Bölgesel Bal Ligi 4. 
Grupta ilimizi temsil eden Niksar 
Belediyespor ile yapıldı. Niksar'da 
yapılan hazırlık maçında Bordo 
Beyazlılar rakibine 2-0 yenildi.
KAFİLEDEKİ İSİMLER

Bugün saat 10.00'da 
karayolu ile Sivas'a, oradan da 
havayolu ile konaklayacağı oteline 
geçecek. Tokatspor A.Ş kafilesi 
İstanbul deplasmanına Abdulbaki 

Şahin, Ahmet Talha Yılmaz, Ali Can 
Özer, Berk Can Aytaç, Birkan Yılmaz, 
Cuma Şahin, Eray Aras, Eray Uysal, 
Hüseyin Sapsağlam, Kadir Buğra 
Karakoç, Mahmut Esat Aykut, Mert 
Yasir Yılmaz, Metehan Bozkurt, Mikail 
Keskin, Muhammed Şükrü Arslan, 
Sabri Can Nazlı, Serhat Kaymak, 
Tahir Mert Uzunsakal, Teyfik Hüsame 
Erdoğan, Umut Eren Şenel, Yakup 
Yılmaz ve Yunus Emre Yılmaz yer 
alması bekleniyor.

Yarın (11 Ocak Cumartesi) 
saat 13.30'da Ziya Altınoğlu 
Stadı'nda oynanacak Çatalcaspor – 
Tokatspor A.Ş maçını Tekirdağ bölge 
hakeminden Mehmet Ali Özer 
yönetecek.

**
ERBAASPOR'UN KONUĞU 
OFSPOR

TFF 3. Lig 2. Grupta 
mücadele eden Erbaaspor, ilk yarıda 
çıktığı 16 maçta 4 galibiyet, 4 

beraberlik, 8 yenilgi ile 16 puan 
topladı ve 14. sırada yer aldı.

Teknik Direktör Alpago 
Cumhur Akbay yönetiminde dün 
kulüp tesislerinde gerçekleştirilen 
antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. 
Koşu ve pas çalışmasıyla başlayan 
antrenman 5'e 2 top kapma, pas ve 
pres çalışmasıyla devam etti. Mavi 
Beyazlılar ana bölümde ise çift kale 

maç yaptı.
Erbaa ekibi, yarın yapacağı 

antrenmanla mücadelenin 
hazırlıklarını tamamlayacak.

Erbaaspor ve Ofspor, 12 
Ocak Pazar günü saat 13:30'da 
Erbaa İlçe Stadyumu'nda 
karşılaşacak. Futbol karşılaşmasını 
Ankara bölgesi Klasman Hakem 
Alper Akarsu yönetecek.

İKİNCİ YARI MAÇLARI BAŞLIYOR

GOALBALL KADIN MİLLİ TAKIMI KAMPTA
Mustafa Işık

Mustafa Işık
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
tarafından Aralık ayında, Ayın 
Tokat Gençlik Merkezi seçildi.

Tokat Gençlik Müdürü Kazım 
Elmas: “Ekip olarak inandık, 
çabaladık ve en sonunda da Allah 
bu ödülü bize nasip etti.”

T
ürkiye'de 81 ilde bulunan 320 Gençlik 
Merkezi arasında yapılan atölye, kulüp, 
proje, sanat, sosyal ve kültürel 

çalışmalarda gösterdiği başarıdan dolayı 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü tarafından Aralık Ayında, Ayın 
Tokat Gençlik Merkezi seçildi. 

Tokat Gençlik Merkezi Müdürü Kazım 
Elmas, Tokat Gazetesi'ne heyecanını ve 
mutluluğunu paylaştı. Yaptığı açıklamada ekip 
olarak çok inandıklarını ve bunun sonunda da 
başardıklarını ifade ederek şunları söyledi.
MÜDÜR KAZIM ELMAS:
“GÖNLÜMÜZÜ ORTAYA KOYDUK VE 
BUNUN SONUCUNDA DA 
ARALIK AYINDA TÜRKİYE'DE 
GENÇLİK MERKEZİ SEÇİLDİK”

Gençlik Merkezi Müdürü Elmas, “bu 
bizim değil kurumumuzun başarısı. Tokat 
Gençlik Merkezimiz 81 ilde bulunan 320 Gençlik 
Merkezi arasında yaptığımız atölye, kulüp 

proje, sanat sosyal ve kültürel çalışmalarda 
gösterdiğimiz başarıdan dolayı Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
tarafından Aralık ayında, Ayın Gençlik Merkezi 
seçildik. Tabii ki Hz. Ali bir sözünde der ki,
"Bir kişi hedefine 
Çaba göstermeden 
Ulaşacağını sanıyorsa, 
Hayal dünyasında yaşıyor, demektir.
Ve bir kişi hedefine 
Çaba harcayarak 
Erişeceğini sanıyorsa 
Haddini bilmiyor, demektir." diyor. Biz de bu 
kapsamda cidden emek harcadık, ciddi bir çaba 
gösterdik. 2019 yılı gönüllülük yılıydı 
biliyorsunuz. Gönlümüz ortaya koyduk ve 

bunun sonucunda da Aralık ayında Türkiye'de 
Gençlik Merkezi seçildik. Bu bizi onurlandırdı, 
gururlandırdı ve çok mutlu etti. Tabii ki başarı 
bir tesadüf değildir, bunun da farkındayız. Bu 
kapsamda başta Gençlik ve Spor İl Müdürümüz 
Cemil Çağlar'ın, Koordinatör Müdürümüz Erol 
Öktem'in, Şube Müdürümüz Ahmet 
Soğukpınar'ın, diğer şube arkadaşlarımız, bu 
işin kahramanları gençlik liderlerimiz ve gönüllü 
gençlerimizin çok büyük katkısı vardı. Ekip 
olarak inandık çabaladık ve en sonunda da 
Allah bu ödülü bize nasip etti. Tokat içinde 
güzel bir etkinlik bir başarı olduğunu 
düşünüyoruz.”
GENEL MÜDÜRLÜKTEN DAVET 
GELMESİNİ BEKLİYORUZ

“Ödülümüzü ne zaman alacağız onu 
genel müdürlük bizlere haber verecek, şuanda 
net bir tarih belirtilmedi. Bizler en geç bir ay 
içerisinde Genel Müdürlükten bir davet 
gelmesini bekliyoruz. Onların uygun gördüğü 
bir tarihte Ankara'ya çağıracaklar. Bizler de 
kurumumuz adına inşallah gençlerimizle birlikte 
ödülümüzü Ankara'da alacağız.”
BASIN BİZİM OLMAZSA OLMAZIMIZDIR

“Siz basın mensuplarıyla birlikte, 
sizlerin de desteğiyle inşallah bu tür güzel 
haberler umut ediyorum. Çünkü basın bizim 
olmazsa olmazımızdır. Tokat halkını da 
yaptığımız hizmetleri duyurmak için sizlerin 
aracılığınızla duyurabiliyoruz. Sizlerin de 
emeklerine sağlık.” dedi.

TFF 3. Ligde Tokat'ı temsil eden 
Tokatspor A.Ş. ve Erbaaspor bu 
hafta sonu ikinci yarının ilk 
maçlarına çıkıyor.

on olarak 15 Aralık 2019'da oynanan 

Smaçlarla ilk yarısı tamamlanın ligde 
yaklaşık 1 ayın ardından heyecan 

kaldığı yerden devam edecek. Zorlu 17 
maçın oynanacağı 3. Ligde Tokatspor A.Ş. 
ve Erbaaspor hazırlıklarını tamamladı. 
TOKATSPOR, ÇATALÇA 
DEPLASMANINA GİDİYOR

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele 
eden Tokatspor A.Ş, ilk yarıda çıktığı 17 
maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi 

ile 6 puan topladı ve 17. sırada yer aldı. 
Maddi imkânsızlıklarla boğuşan 

Bordo Beyazlı ekipte, Ramazan Karaca, 
Ahmet Arı, Erdem Durna, Cüneyt Çelik ve 
Emrah Taysı takımdan ayrılan futbolcular 
oldu. Transfer yasağı bulunan Tokatspor 
A.Ş, ilk yarıdaki mevcut kadro ile İstanbul 
deplasmanına gidecek. 

İkinci yarı hazırlık kampını Teknik 
Direktör Hakan Alpay nezaretinde Tokat'ta 
yapan Tokatspor A.Ş, iki hazırlık maçı yaptı. 
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Yozgat 
1959 FK ile yapılan hazırlık maçında 1-1 
berabere kaldı. Diğer hazırlık maçı ise, 
Bölgesel Bal Ligi 4. Grupta ilimizi temsil 
eden Niksar Belediyespor ile yapıldı. 
Niksar'da yapılan hazırlık maçında Bordo 
Beyazlılar rakibine 2-0 yenildi.

TOKAT GENÇLİK MERKEZİ'NDEN
ŞEHRİMİZİ GURURLANDIRAN ÖDÜL

GOALBALL KADIN MİLLİ TAKIMIMIZ TOKAT'TA KAMP YAPIYOR

İKİNCİ YARI MAÇLARI BAŞLIYOR
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