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B�r gün sonrası...
Dün güzel bir gündü. Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler 

söylemek lazım der Mevlana. Dünden kalan güzelliklerle yeni bir 
şeyler söylemek ve yazmak gerekir elbette. Sağ olsunlar kıymetli 
isimler geleceğin güzel günlerine, zor günlerine doğru moralimizi, 
motivasyonumuzu artıracak söylerde bulundular. Kimler okuyor, 

kimler fark ediyor, az ya da çok kimler sesimizi duyuyorsa her fırsatta 
diyoruz ki Tokat'ımızda yerel ve yaygın basın fikren ve vicdanen hür 
olarak kamu yararını, emeği, eşitlik ve adaleti gözetmeli. Bu ilkelerle 

çalışır, çabalar ve güçlü olursa şehrin de ülkenin de yaşantısında 
olumlu gelişmeler kendini iyiden iyiye hissettirir. Bunun için çalışırken 

güç kuvvet verenlere teşekkürü borç biliriz. Kalın sağlıcakla…
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GÜVENLİ ÖZER 

ÇALIŞAN GAZETECİLER
GÜNÜ KUTLANDI 

okat Valiliği ve Tokat 

TBelediyesi tarafından 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler 

Günü vesilesiyle düzenlenen 
programda Vali Dr. Ozan Balcı 
ve Belediye Başkanı Eyüp 
Eroğlu Tokat'ta faaliyet 
gösteren ulusal ve yerel basın 
temsilcileri ile kahvaltıda bir 
araya geldi. 
 Tokat Belediyesi 
Hıdırlık Sosyal Tesislerinde 
düzenlenen programa Vali Dr. 

Ozan Balcı, Belediye Başkanı 
Eyüp Eroğlu, İl Genel Meclis 
Başkanı Erol Duyum, ulusal ve 
yerel basın temsilcileri katıldı. 
“BASIN DEMOKRASİNİN 
VE ŞEHRİN GELİŞMESİNE 
VESİLE OLUYOR”
Programda basın mensupları 
adına emekli öğretmen Hürsöz 
Gazetesi köşe yazarı Hayrettin 
Koyuncu konuşma yaptı. 
Sonrasında konuşan Belediye 
Başkanı Eyüp Eroğlu, “10 Ocak 

Çalışan Gazeteciler Gününüzü 
kutluyorum. Allah hep beraber 
birlikte omuz omuza şehrimize 
hizmetler yapmayı hem sizlere 
hem bizlere de nasip etsin. 
Sizler kamu işi yapan 
demokrasinin ve şehrin 
gelişmesine, insanların 
doğrudan tarafsız ve hızlı bir 
şekilde bilgi sahibi olmasına 
vesile oluyorsunuz, bu çok 
önemli. Tokat'ın gelişmesinde 
büyümesinde, eksik ve ya iyi 

yapılan şeylerden her zaman 
yol gösterici olma noktasındaki 
sizin gayretlerinizi her zaman 
gördük, hissettik. Allah yar-
dımcınız olsun zor bir görev, 
gecesi gündüzü yok. Medyada 
görev almak, gazeteci olmak 
zordur ama sizler zorlukları 
aşan, insanlarımızın 
bilgilendirilmesini önemseyen 
insanlarsınız. Sizlere teşekkür 
ediyorum. ” dedi.

azine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 10 Ocak Çalışan 

HGazeteciler Günü dolayısıyla kendisini takip eden basın 
mensuplarıyla özçekim yaparak, "Gazetecileri seviyoruz. 

Yerli ve milli gazeteciliğe devam" dedi.

YERLİ VE MİLLİ
GAZETECİLİĞE DEVAM

KAMYONCU ESNAFININ
YERİNE LOJİSTİK ŞİRKETLERİ

amyoncu esnafın sorunlarını dinleyen Tokat Milletvekili 

KYücel Bulut, "Lojistik sektöründe her gün yeni bir mev-
zuat değişikliği yapıldı. Kamyoncuların üzerinde rant ala-

nını da engelleyecek bir sistem değişikliği isteyeceğiz. Bu in-
sanlara kullanamayacağı teknolojiyi de zorlayarak daha sonra 
ceza kesmenin bir anlamı yoktur." dedi.

BAKIRCILIĞIN YAŞATILMASI İÇİN
ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER

okat Olgunlaşma Enstitüsü “Kültürel Mirasımız 

TUstalarımız” Projesi kapsamında unutulmaya yüz tutan 
meslekleri yaşatan ustalarla öğrencileri buluşturuyor. 

Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Sanatçısı Bakır 
Ustası Osman Unutmaz, Kültürel Mirasımız Ustalarımız projesi 
çerçevesinde Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğrencileriyle bir araya geldi. Haber-Foto: Şule Şahin

Haber-Foto: Hilal Yıldırım 2'de

PTT, 6 ADET TOKAT MOTİFLİ
PULU TEDAVÜLE SUNDU

okat Olgunlaşma Enstitüsü ta-

Trafından hayata geçirilen proje 
kapsamında PTT Genel Müdür-

lüğü Tokat'ın yazma desenli motif-
lerini taşıyan 6 adet pulu tedavüle 
sundu. Haber-Foto: Şule Şahin

TARIMSAL EĞİTİMİN ÖNEMİ VURGULANDI

1,5 MİLYON KİŞİ VEREMDEN ÖLÜYOR
2'de

4'te

Haber: Şule Şahin
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Kamyoncu esnafın 
sorunlarını dinleyen Tokat 
Milletvekili Yücel Bulut, 
"Lojistik sektöründe her 
gün yeni bir mevzuat 
değişikliği yapıldı. 
Kamyoncuların üzerinde 
rant alanını da 
engelleyecek bir sistem 
değişikliği isteyeceğiz. Bu 
insanlara kullanamayacağı 
teknolojiyi de zorlayarak 
daha sonra ceza kesmenin 
bir anlamı yoktur." dedi.

E
rbaa'da Nakliyeciler Kooperatifi 
Başkanı Tacettin Ayasun ve 
kamyoncu esnafı ile bir araya 

gelen Tokat Milletvekili Yücel Bulut, 
“Rızkını ve nafakasını uzun yolda 
arayan esnafımızın sıkıntılarına 
şahitlik ettik. Sorunlarını haksızlığa 
uğrayan muhataplarından tek tek 
dinleyelim istedik. Daha sonra da 
ülke gündemine taşıyalım istedik. 
Tokat'ta yaptığımız toplantıda bir 
rapor talep etmiştik, raporda bize 
takdim edildi. Bize intikal eden 
sorunlarını MHP genel merkezine 
vakit kaybetmeden aktardık” diye 
konuştu.
TBMM GÜNDEMİNE 
TAŞIYACAĞIZ
 Kamyoncu esnafının 
sorunlarını yurt genelinde gündeme 
geçirmek için harekete geçtiklerini, 
diğer il milletvekillerinin de sorunları 
yerinde takip etmeye başladıklarını 
aktaran Yücel Bulut, “Diğer 
milletvekillerimizle de görüştük, 

sahada olan arkadaşlarımız 
bölgelerindeki kamyoncu esnafımızın 
sorunlarını dinlemeye, toplantı 
yapmaya başladılar. Milletvekillerinin 
olmadığı yerde belediye 
başkanlarımız sorunları sahiplendi. 
Önümüzdeki hafta sorunu TBMM 
gündemine taşıyacağız” ifadelerini 
kullandı.
SİFTAH YAPAMAZ DURUMA 
GELDİLER
 Sorunu çözmenin yolunun 
örgütlü hareket etmeden geçtiğini 
kaydeden Yücel Bulut, “Mücadele 
etmediğiniz zaman yakında yok 
olursunuz. Siz yok olunca bunu 
büyük lojistik şirketleri yapacak. 
Alışveriş Merkezlerinin yaygınlaşması 
konusunda bu durumu yaşadık. Yerel 
esnafını bitirecek bu tür 
organizasyonlardan uzak durulması 
gerektiğini gündeme getirdik. Fakat 
rant karşısında rant çeteleri 
karşısında bizler çaresiz kaldık. Şimdi 
Tokat'ta AVM var. Orada da 
ekmeklerini kazananlar var. Ama 
Tokat'ın ana caddesinde dükkân 

sahipleri siftah yapamaz duruma 
geldi” şeklinde konuştu.
ULUSLARARASI LOJİSTİK 
ŞİRKETLERİ SEKTÖRÜN AVM'Sİ
 AVM'ler konusunda yaşanan 
gelişmenin şimdi kamyoncu esnafının 
başına olduğunu aktaran Yücel 
Bulut, “Bunun bir başka benzeri sizin 
başınızda. Uluslararası lojistik 
şirketleri bu işin AVM'leridir. Üst üste 
gelen mevzuat değişiklikleri uyum 
sağlayamayan, sıkıntıları aşamayan 
nakliyeci esnafı bu şekilde giderse 
maksimum yüzde 60-70 oranında 
sahadan silinir. Bu durumu 
yaşamamamız için örgütlü hareket 
etmeniz, mücadeleyi bırakmamanız 
gerekir” dedi.
ANADOLU İNSANININ DERDİ 
BİZİM DERDİMİZDİR
Tokat Milletvekili Yücel Bulut, 
açıklamasını şöyle sürdürdü:
 “Anadolu insanının derdi, 
bizim derdimizdir. Kararlılıkla sizi ve 
ekonominizi ayakta tutabilmek için 
birlikte mücadele edeceğiz. Lojistik 
sektöründe her gün yeni bir mevzuat 

değişikliği yapıldı. Kamyoncuların 
üzerinde rant alanını da engelleyecek 
bir sistem değişikliği isteyeceğiz. Bu 
insanlara kullanamayacağı teknolojiyi 
de zorlayarak daha sonra ceza 
kesmenin bir anlamı yoktur. Geçiş 
sürecinde eğitiminin devlet 
tarafından yapılması ve geçiş 
süresinin uzatılmasını isteyeceğiz.
BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ
 Sizin sesiniz olmaya devam 
edeceğiz. Burada beni dinleyen ve 
benimle mücadele edecek 
arkadaşlarımdan bir isteğim var. 
Sizlerden oy istemiyoruz. MHP'ye oy 
vermenizi istemiyorum. Siyasi 
tercihinizi değişmenizi istemiyoruz. 
Biz parti taassubu ile bu sorunların 
üzerine gitmiyoruz. Siyasi görüşünüz 
ne olursa olsun yolumuza hep 
beraber yürüyeceğiz. Her derdinizi 
çözmek için sizinle birlikte mücadele 
etmeye devam edeceğiz.”
K1 BELGESİ DEVREDİLEBİLSİN
 Erbaa Nakliyeciler 
Kooperatifi Başkanı Tacettin Ayasun 
da konuşmasında, “Türkiye 

genelinde nakliye sektöründe ciddi 
sıkıntılar yaşanıyor. Sayın 
Milletvekilimiz bir talebimiz olmadan 
sorunlarımızı dinlemek istedi. 
Sorunlarımıza sahip çıktığı için 
Milletvekilimize teşekkür ediyorum. 
Sorunlarımızın büyük bir kısmında 
çözülemeyecek bir şey yok. 
Devletimiz bizden K1 belgesi diye bir 
belge istedi. Bizlere sahip 
çıkacaklarını söylediler. Devletimizin 
istediği belgeyi verdik. K1 belgesini 
alırsanız, artık sizi sahipsiz 
kalmayacaksınız, Ekmek kapınızı 
temin etmenizde size sahip 
çıkacağız, dediler. Bugünkü değeri 17 
bin lira K1 belgesini temin ettik. Bu 
belgelerin üçüncü şahıslara devri 
yok. Mesleği bıraktığınızda bu 
belgenin hiçbir hükmü kalmıyor. 
Bunun devrinin yapılmasını da 
istiyoruz” diye konuştu.
YABANCI UYRUKLU 
TAŞIMACILARLA REKABET 
EDEMİYORUZ
 Atasun, “Devlet olarak biz 
birimlerimizi oluşturacağız, K1 
belgesi ile çalışan taşımacılar rahat 
çalışacaklar, denilmişti. Buraya kadar 
her şey güzel. K1'i aldık, fakat ne 
ton/km var, ne de denetim. Yabancı 
uyruklu araçlar kendi 
memleketlerinde aldıkları ucuz 
akaryakıtları kullanarak bizim 
Erbaa'dan İstanbul'a neredeyse yakıt 
bedeli olan 3 bin liraya yaptığımız 
taşımayı, 1.5 - 2 bin liraya yapmaya 
başladılar. Rekabet etme durumumuz 
kalmadı, bıçak kemiğe dayandı. 
Taşkınlıklar başladı. Provokatörler 
ortaya çıktı. Bizlerin vekilimizden 
randevu istememiz gerekirken, 
vekilimiz bizden randevu istedi. Çok 
memnun olduk. Sorunlarımızı 
hakikaten dile getireceği için de 
meslektaşlarımız toplantımıza katıldı” 
diyerek konuşmasını tamamladı.

Tokat Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat 
Fakültesi tarafından 
“Tarım Öğretiminin 174. 
Yılı” dolayısıyla kutlama 
programı gerçekleştirildi. 
Programda tarımsal 
eğitimin önemine 
değinildi.

1
5 Temmuz Kongre ve Kültür 
Merkezi Milli İrade Salonu'nda 
yapılan programa Karabük 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik 
Polat, Rektör Prof. Dr. Bünyamin 
Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa 
Gökçe, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mehmet Ali Sakin, Tokat Tarım ve 
Orman İl Müdürü Orhan Şahin, 
akademik ve idari personel ile 
öğrenciler katıldı.
 Tarım ve Orman İl Müdürü 
Orhan Şahin yaptığı konuşmada, 
“Türkiye ekonomisinin en temel 
iktisadi faaliyet kollarından birisi olan 
tarım sektörü, 83 milyonu aşan ülke 
nüfusu 45 milyon civarında turist, 3 
buçuk milyon civarında mültecinin 
yeterli kaliteli ve güvenilir gıda 
ihtiyacını karşılamaktadır. Tarımın 
ülkemiz milli gelir ve ihracatıyla 
istihdamına sağladığı katkı çok 
büyüktür. Tarımın istihdamdaki payı 
yüzde 25 civarındadır. Ülkemizde 
tarımsal desteklemeye bakanlığımız 
tarafından önem verilmektedir. Bu 
desteklemeden Tokat çiftçisi de 
faydalanmaktadır. Tokatlı çiftçimiz 
bitkisel ve hayvansal üretim 
desteğinden 2018'de 130 milyon, 

2019 yılında 150 milyon TL destek 
almıştır. Ülkemizde yaklaşık 24 
milyon hektar ekilip biçilen tarım 
arazisi mevcut olup her geçen gün 
ülkemizin nüfusu artarken tarım 
alanlarımız sabit kalmaktadır. Bu 
nedenle bizim birim alandan 
aldığımız ürün miktarını artırmamız 
gerekmektedir. Bu da bilimsel 
çalışmalarla tarımsal eğitimlerle 
mümkündür” dedi. 
 Tokat İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Orhan Şahin 
konuşmasında, tarımsal eğitimin 
önemine değinerek, “Tarımsal 
gelişimin en önemli unsuru eğitim ve 
eğitimli çiftçiden geçmektedir. 174. 
yılını kutladığımız tarım eğitiminin 
önemi bugün daha da büyüktür” 
dedi. Ziraat Mühendisi adayı olan 
öğrencilerin kendilerini bilgi, beceri 
ve pratikte oldukça iyi geliştirmeleri 
gerektiğini vurgulayan Şahin, Tarım 
Öğretiminin 174. yılını kutlayarak 
konuşmasını sonlandırdı.
 Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mehmet Ali Sakin yapmış olduğu 
konuşmada, tarımsal eğitimin 
tarihinden bahsederek TOGÜ Ziraat 
Fakültesinin köklü bir fakülte olarak 
güçlü bir akademik kadro ve lisans-
lisansüstü eğitimle eğitim öğretim 
hayatına devam ettiğini belirtti. Prof. 
Dr. Mehmet Ali Sakin konuşmasında, 
“Ziraat Fakültesi tarım sektörünün 
ulusal ve uluslararası normlarıyla 
uyum içerisinde 1982 yılından beri 
tarımsal öğretim yapmaktadır. Diğer 
yandan, fakültemiz çok geniş bir 
ürün yelpazesinde gerek bilim 
dünyasına gerekse yöre üreticisinin 
teknolojik bilgi ihtiyacını karşılamaya 
yönelik çalışmalarla hem ülke hem 
de bölge tarımının gelişmesinde 
katkıda bulunmaya devam 

etmektedir” dedi. 
 Öğrencilere hitap eden 
Sakin, “Fakültemizde özel sektörün 
beklentileri de göz önüne alınarak 
analitik düşünebilen uygulamayı 
teorik bilgi ile pekiştirmiş, çözüm 
odaklı ziraat mühendisleri yetiştirmek 
için her türlü imkân, alt yapı ve 
teknoloji mevcuttur. Sizlerin de 
devlete ve millete yararlı bir birey 
olmak için mezun olduğunuzda 
donanımlı ve aranan bir ziraat 
mühendisi olmak için gayret 
göstermeniz gerekmektedir” dedi. 
 Prof. Dr. Mehmet Ali Sakin 
konuşmasını, “Tokat ilimizin 
kalkınmasında en öncelikli konu olan 
tarımımızın gelişmesinde yardımlarını 
esirgemeyen Tokat Valisi, Belediye 
Başkanı ve Rektörümüze teşekkür 
ederim” diyerek sonlandırdı.
 Rektör Prof. Dr. Bünyamin 
Şahin yaptığı konuşmada, TOGÜ'nün 
Ziraat Fakültesinin üniversiteden 
daha yaşlı olduğunu belirterek bu 
niteliğiyle üniversitenin en köklü ve 
yüksek donanıma sahip fakültesi 
olduğunu ifade etti. Rektör Şahin, 
Ziraat Fakültesinin araştırma ve 
uygulama anlamında da oldukça iyi 
bir fakülte olduğunu ve öğrencilerin 
istikrarlı bir şekilde fakülteyi tercih 
ettiğini vurguladı. Rektör Prof. Dr. 
Bünyamin Şahin Afrika ile olan 
temasından bilgiler de aktararak 
şunları kaydetti:  “Afrika ile 
temasım 11 yıl öncesine dayanır. 
Afrika'dan öğrencilerim oldu. Yüksek 
lisans ve doktorasını yapan, öğretim 
üyesi olan ve şu an eğitimine devam 
eden öğrencilerim bulunmakta. 
Afrika, belgesellerde anlatılanlardan 
çok farklı bir ülkedir. Afrika'nın insanı 
mülayimdir, çalışkandır, uyumludur, 
çok rahat adaptasyon gösterir. Bu 

bağlamda, üniversitemize diğer 
bölümlere de yabancı uyruklu 
öğrenci aldık. Afrika'dan en çok talep 
edilen eğitim ziraat alanıdır. Çünkü 
ziraat konusunda yüksek miktarda 
eğitime ihtiyaç duyuluyor. Son bir yıl 
içerisinde Afrika'dan öğrencilerimizin 
sayısı daha da artmıştır.” 
 Ziraat Fakültesinde Tarımsal 
Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin 
de bulunduğunu ifade eden 
Rektörümüz önümüzdeki dönemde 
Kenevir sempozyumunun 
yapılacağını ve kısa bir süre 
içerisinde Kenevir konusunda da 
oldukça bilgi sahibi olunacağını ifade 
etti. Dinleyicilere bir müjde de veren 
Rektör Şahin, Eylül ayında Tokat'ta 
bir Tarım Lisesinin kurulacağını ve 
Ziraat Fakültesi öğretim üyelerimizin 
kurulacak olan lisede ders 
vereceklerini söyledi. Rektör Prof. Dr. 
Bünyamin Şahin, Tarım Öğretiminin 
174. yılını kutlayarak konuşmasını 
sonlandırdı.
 Açılış konuşmaları sonrası 
“Dünya tarım politikaları ve Afrika 
örneği” konulu konferansını 
gerçekleştiren Karabük Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 
Dünyada tarımın önemi ve geleceği, 
Dünya tarımında önemli olan ülkeler, 

Afrika'nın ekilebilir tarım arazileri, 
Afrika'daki tarımsal sorunlar 
hakkında bilgileri dinleyicilerle 
paylaştı. Polat, konuşmasında 
Afrika'dan birçok öğrencinin de 
Karabük'e ve Tokat'a gelerek Tokat 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve 
Karabük Üniversitesi'nde eğitim 
görmeye başladığını ifade etti. 
Karabük Üniversitesi'nin 
uluslararasılaşmasından da bahseden 
Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Tarım 
Öğretiminin 174. Yılını kutlayarak 
konuşmasını sonlandırdı.
 Konferans sonrası Prof. Dr. 
Refik Polat'a teşekkür belgesi ve 
hediye takdimi yapıldı.
Program sonrasında Ziraat 
Fakültesinden emekli olan Prof. Dr. 
Aslan Zafer Gürler ve Dr. Öğr. Üyesi 
Yemliha Edizer'e TOGÜ'ye yapmış 
oldukları katkılardan dolayı Rektör 
Prof. Dr. Bünyamin Şahin plaket ve 
teşekkür belgesi takdim etti. Tarım 
öğretiminde 30 yılını doldurmuş 
akademisyenler, Prof. Dr. Nejdet 
Kandemir ve Prof. Dr. Halil 
Kızılaslan'a Rektör Prof. Dr. 
Bünyamin Şahin ve Ziraat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Sakin 
teşekkür belgesi ve plaket takdim 
etti.

KAMYONCU ESNAFININ YERİNE LOJİSTİK ŞİRKETLERİ

TARIMSAL EĞİTİMİN ÖNEMİ VURGULANDI

Haber Merkez�

Hilal Yıldırım
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CERRAHİ KONTEYNER VE SEPETİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu mad-
des�ne göre açık �hale usulü �le �hale ed�lecek olup, tekl�fler sadece elektron�k ortamda EKAP üzer�nden 
alınacaktır.  İhaleye �l�şk�n ayrıntılı b�lg�ler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :2020/15068
1-İdaren�n
a) Adı    :İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIM-

CILIKLARI
b) Adres�   :Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Cad. No:4 60030 Merkez TOKAT 

MERKEZ/TOKAT
c) Telefon ve faks numarası :3562121138 - 3141 - 3562150080
ç) İhale dokümanının görüleb�leceğ� ve e-�mza kullanılarak �nd�r�leb�leceğ� �nternet sayfası 
    :https://ekap.k�k.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    :CERRAHİ KONTEYNER VE SEPETİ ALIMI
b) N�tel�ğ�, türü ve m�ktarı  :CERRAHİ KONTEYNER VE SEPETİ ALIMI-
Ayrıntılı b�lg�ye EKAP'ta yer alan �hale dokümanı �ç�nde bulunan �dar� şartnameden ulaşılab�l�r.
c) Yapılacağı/tesl�m ed�leceğ� yer:Tokat / Z�le Devlet Hastanes� ambarı
ç) Süres�/tesl�m tar�h�  :İdaren�n vereceğ� �ht�yaç b�ld�r�m �hbarını �zleyen en geç 10 gün �ç�nde 
�lg�l� �daren�n deposuna uygun şek�lde tesl�m ed�lecekt�r
d) İşe başlama tar�h�  :Sözleşmen�n �mzalanmasına mütak�p �şe başlanacaktır
3-İhalen�n
a) İhale (son tekl�f verme) tar�h ve saat� :20.01.2020 - 14:00
b) İhale kom�syonunun toplantı yer� (e-tekl�fler�n açılacağı adres) 
:Hocaahmet Mh. Mesrur GÜRGENÇ cd. No:4 kat :3 TOKAT - İhale Salonu
4. İhaleye katılab�lme şartları ve �sten�len belgeler �le yeterl�k değerlend�rmes�nde uygulanacak kr�terler:
4.1. İstekl�ler�n �haleye katılab�lmeler� �ç�n aşağıda sayılan belgeler ve yeterl�k kr�terler� �le fiyat dışı 
unsurlara �l�şk�n b�lg�ler� e-tekl�fler� kapsamında beyan etmeler� gerekmekted�r.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faal�yet�n�n yer�ne get�r�leb�lmes� �ç�n �lg�l� mevzuat gereğ�nce alınması 
zorunlu �z�n, ruhsat veya faal�yet belges� veya belgeler�ne �l�şk�n b�lg�ler:
1-) İstekl�ler, Tıbb� C�haz Yönetmel�kler� kapsamında, tekl�f ett�kler� ürünlerden TİTUBB/ÜTS kayıt b�ld�-
r�mler� yapılmış olan ürünler �ç�n �hale sıra numarasına göre bel�rt�lm�ş UBB numaralarını gösteren l�stey� 
�hale dosyasında sunacaktır.
Sunulacak l�stede bel�rt�len TİTUBB numaraları kullanılmak suret�yle https://t�tubb.t�tck.gov.tr/ adres�nden 
veya Ürün Tak�p S�stem�(ÜTS)adres�nden ürün / bay�l�k durumları kontrol ed�lecekt�r.
Yapılacak kontrollerde TİTUBB/ÜTS ürün/bay�l�k durumu uygun olmayan  ürünlere �l�şk�n tekl�fler değer-
lend�rme dışı bırakılacaktır.
2) TITUBB/ÜTS Kapsamında olmayan ürünler �ç�n  söz konusu ürünler� tekl�f eden �stekl� ürünler� satmaya 
yetk�l� olduğuna da�r üret�c�/�thalatçı/yetk�l� satıcı belgeler�nden uygun olanının aslı veya asıla uygun 
suretler� �hale dosyasında sunacaktır. Fotokop� olarak sunulan belgeler kabul ed�lmeyecekt�r.
3-) Tıbb� C�haz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmel�ğ� gereğ�nce TİTUBB/ÜTS kapsamında olan ürünler 
�ç�n tekl�f veren �stekl�ler satış merkez� yetk� belges� veya satış yer� yeterl�l�k belges�nden herhang� b�r�n� 
�hale dosyasında sunacaktır.
4-) Tekn�k şartnamede �hale kom�syonuna sunulacağına da�r hüküm bulunan d�ğer belgeler, ürün tesl�m�n-
de muayane kabul kom�syonuna sunulacak olup �hale dosyasına eklenmeyecekt�r
4.1.2. Tekl�f vermeye yetk�l� olduğunu gösteren �mza beyannames� veya �mza s�rküler�ne �l�şk�n b�lg�ler�;
4.1.2.1. Gerçek k�ş� olması hal�nde, noter tasd�kl� �mza beyannames� b�lg�ler�,
4.1.2.2. Tüzel k�ş� olması hal�nde, �lg�s�ne göre tüzel k�ş�l�ğ�n ortakları, üyeler� veya kurucuları �le tüzel 
k�ş�l�ğ�n yönet�m�ndek� görevl�ler� bel�rten son durumu göster�r T�caret S�c�l Gazetes�, bu b�lg�ler�n tama-
mının b�r T�caret S�c�l Gazetes�nde bulunmaması hal�nde, bu b�lg�ler�n tümünü göstermek üzere �lg�l� T�ca-
ret S�c�l Gazeteler� veya bu hususları gösteren belgeler �le tüzel k�ş�l�ğ�n noter tasd�kl� �mza s�rküler�ne 
�l�şk�n b�lg�ler,
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 b�lg�ler�.
4.1.5 İhale konusu alımın 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. Tedar�k ed�lecek malların numuneler�, katalogları, fotoğraflarına �l�şk�n b�lg�ler �le tekn�k şartnameye 
cevapları ve açıklamaları:
Tedar�k ed�lecek ürünlere a�t orj�nal katalog sunulacaktır. 
5. Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f sadece fiyat esasına göre bel�rlenecekt�r.
6. İhale yerl� ve yabancı tüm �stekl�lere açık olup yerl� malı tekl�f eden �stekl�ye �halen�n tamamında % 15 
(yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzer�nden bedels�z olarak görüleb�l�r. Ancak, �haleye tekl�f verecek olanların, e-
�mza kullanarak EKAP üzer�nden �hale dokümanını �nd�rmeler� zorunludur.
8. Tekl�fler, EKAP üzer�nden elektron�k ortamda hazırlandıktan sonra, e-�mza �le �mzalanarak, tekl�fe �l�şk�n 
e-anahtar �le b�rl�kte �hale tar�h ve saat�ne kadar EKAP üzer�nden gönder�lecekt�r.
9. İstekl�ler tekl�fler�n�, her b�r �ş kalem�n�n m�ktarı �le bu �ş kalemler� �ç�n tekl�f ed�len b�r�m fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzer�nden tekl�f b�r�m fiyat şekl�nde ver�lecekt�r. İhale sonucunda, üzer�ne 
�hale yapılan �stekl� �le b�r�m fiyat sözleşme �mzalanacaktır.
10. Bu �halede, kısmı tekl�f ver�leb�l�r.
11. İstekl�ler tekl�f ett�kler� bedel�n %3'ünden az olmamak üzere kend� bel�rleyecekler� tutarda geç�c� tem�-
nat vereceklerd�r.
12. Bu �halede elektron�k eks�ltme yapılmayacaktır.
13. Ver�len tekl�fler�n geçerl�l�k süres�, �hale tar�h�nden �t�baren 120 (yüz y�rm�) takv�m günüdür.
14.Konsors�yum olarak �haleye tekl�f ver�lemez.
15. D�ğer hususlar:
Aşırı düşük tekl�f değerlend�rme yöntem�: İhale, Kanunun 38 �nc� maddes�nde öngörülen açıklama �sten-
meks�z�n ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f üzer�nde bırakılacaktır.

CERRAHİ KONTEYNER VE SEPETİ ALIMI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resm� �lanlar www.�lan.gov.tr'de (Basın:1114678 www.b�k.gov.tr)
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azine ve Maliye Bakanı Berat 

HAlbayrak bir dizi ziyarette bulunmak 
ve programlara katılmak üzere 

önceki gün Tokat'taydı. İlk olarak Tokat 
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' toplantısında  iş 

dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. 
Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret 
eden Berat Albayrak, Gazi Osman Paşa 
Bulvarında bulunan bir pastaneyi ziyaret 
etti. Ziyaret esnasında vatandaşlarla 
sohbet eden Bakan Albayrak, birlikte 
özçekim yaptı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü olması nedeniyle kendisini takip 
eden basın mensupları ile de özçekim 
yapan Bakan Albayrak, "Gazetecileri 
seviyoruz. Yerli ve milli gazeteciliğe 
devam" dedi.  Bakan Albayrak daha sonra 
karayolu ile Sivas'a hareket etti.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü 
“Kültürel Mirasımız 
Ustalarımız” Projesi 
kapsamında unutulmaya yüz 
tutan meslekleri yaşatan 
ustalarla öğrencileri 
buluşturuyor. 

u kapsamda Kültür ve Turizm 

BBakanlığı Devlet Sanatçısı Bakır 
Ustası Osman Unutmaz, Kültürel 

Mirasımız Ustalarımız projesi çerçevesinde 
Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğrencileriyle bir araya geldi.
 Söyleşi programında mesleği ile 
ilgili merak edilenleri anlatan Bakır Ustası 
Osman Unutmaz öğrencilere bakır ve 
bakırcılık, mesleğin günümüzdeki durumu, 
usta çırak ilişkisi, ahilik ahlakı, bakırın 
sağlık açısından önemi gibi konularda 
bilgiler verdi. Söyleşide ayrıca bakırcılık 
mesleği ile ilgili slayt sunumu da yapıldı. 
 Mesleğini 40 yıldır icra ettiğini 

belirten 57 yaşındaki Osman Unutmaz, 
usta sayısının azaldığını, çırak bulmakta 
zorlandıklarını ve bakırcılığın unutulmaya 
yüz tuttuğunu belirtti. Bakır ustası 
Unutmaz,  öğrencilere bu zanaatı 
öğrenmeleri konusunda tavsiyelerde 
bulundu.Bakırcılık mesleğinde geçmişle 
bugünü kıyaslayan Osman Unutmaz daha 
sonra öğrencilerin kendisine yönelttiği 
soruları cevapladı. Günün anısına çekilen 
hatıra fotoğrafı ile program sona erdi.

Vali Dr. Ozan Balcı, babasını 
kaybeden Rize Valisi Kemal 
Çeber'e taziye ziyaretinde 
bulundu.  

edavi gördüğü hastanede hayatını 

Tkaybeden Bekir Çeber (73) için 
Turhal Asri Cami'de ikindi namazının 

ardından cenaze namazı kılındı. Çeber'in 
cenazesi, daha sonra asri mezarlıkta 
toprağa verildi.
 Cenazeye İçişleri Bakan Yardımcısı 
Muhterem İnce, Vali Dr. Ozan Balcı, 
Samsun Valisi Osman Kaymak, Amasya 
Valisi Osman Varol, Çorum Valisi Mustafa 
Çiftçi, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Yozgat 
Valisi Kadir Çakır, Turhal Kaymakamı Ali 
Gökay, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl 
Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl 

Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Çeber Ailesi, 
siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarını 
temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
 Bakan Yardımcısı Muhterem İnce 
ile Vali Dr. Ozan Balcı acısını paylaştığı 
Çeber Ailesi'ne başsağlığı dileklerini iletti.

YERLİ VE MİLLİ GAZETECİLİĞE DEVAM

“KÜLTÜREL MİRASIMIZ USTALARIMIZ”

RİZE VALİSİ KEMAL ÇEBER'E TAZİYE ZİYARETİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kendisini 
takip eden basın mensuplarıyla özçekim yaparak, 
"Gazetecileri seviyoruz. Yerli ve milli gazeteciliğe 
devam" dedi.

Hilal Yıldırım

Şule Şah�n

Haber Merkez�
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Tokat İl Sağlık 
Müdürlüğünce bu yıl 
73'üncüsü kutlanan Verem 
Eğitimi ve Propaganda 
Haftası dolayısıyla 26 
Haziran Atatürk Kültür 
Merkezi'nde ortaokul ve 
lise öğrencilerine yönelik 
verem hastalığı, bulaşma 
ve korunma yolları ile 
verem hastalığının tedavisi 
konularında eğitim 
düzenlendi. Aynı zamanda 
Novada Alışveriş 
Merkezinde stant 
kurularak vatandaşlar 
Verem konusunda 
bilgilendirildi.

T
okat İl Sağlık Müdürlüğünden 
Verem Eğitimi ve Propaganda 
Haftası dolayısıyla yapılan 

açıklamada, dünya genelinde her yıl 
yaklaşık 10 milyon kişinin verem 
hastalığına yakalandığı ve 1,5 milyon 
kişinin veremden öldüğü bildirildi.
 Veremin diğer adıyla 
tüberkülozun solunum yoluyla 
bulaşan, başta akciğerler olmak 
üzere tüm organları tutabilen bulaşıcı 
bir hastalık olarak tüm dünyada ilk 
on ölüm sebebi arasında yer aldığı 
belirtilen açıklama şöyle oldu:
 "Dünya genelinde her yıl 
yaklaşık 10 milyon kişi verem 
hastalığına yakalanmakta ve 1,5 
milyon kişi veremden ölmektedir.
 Verem mikrobu güneş 
görmeyen ve iyi havalanmayan 
ortamlarda saatlerce havada asılı 
kalabilmektedir. Hasta kişilerin 

aksırma,öksürme ve konuşması 
sırasında havaya yayılan mikropların 
sağlam kişiler tarafından solunması 
ile hastalık bulaşır. Dünya nüfusunun 
dörtte biri (yaklaşık 2 milyar kişi) 
vücudunda verem mikrobunu 
taşımaktadır.
 Verem mikrobu vücuda 
girdikten sonra yıllarca hastalık 
yapmadan akciğerlerde bekleyebilir. 
Vücudunda verem mikrobu 
taşıyanların yaklaşık %5-15 i daha 
sonraki yıllarda verem hastası olur. 
Tedavi görmeyen verem hastası ile 
aynı evde yaşayanlar, 5 yaşından 
küçük çocuklar, ideal vücut ağırlığının 
%90'ndan daha az kiloda olanlar 
HİV/AİDS hastalığı olanlar, şeker 
hastalığı olanlar, vücut direncini 
azaltan diğer hastalıkları olanlar, 

sigara, nargile vb. içenler, ilaç ve 
alkol bağımlısı olanlarda verem 
hastalığına yakalanma riski artar.
 Akciğer tüberkülozunda, 2-3 
haftadan uzun süren öksürük, 
balgam çıkarma, nefes darlığı, 
göğüs-sırt ağrısı, ses kısıklığı, kan 
tükürme(bazı durumlarda) gibi 
belirtiler olabilir. Solunumsal 
yakınmalar ile birlikte ateş, gece 
terlemesi, halsizlik, çabuk yorulma, 
iştahsızlık, kilo kaybı gibi genel 
yakınmalarda olabilir. Bu yakınmaları 
olan kişilerin en kısa zamanda Sağlık 
Merkezine başvurmaları hem kendisi 
hem de toplum sağlığı için çok 
önemlidir. Verem şüphesi olanlardan, 
balgamın mikroskopik incelenmesi 
(direkt mikroskopide mikrobun 
görülmesi yada kültürde üremesi) ve 

akciğer grafisi ile tüberküloz tanısı 
konulabilmektedir. Uygun ve düzenli 
tedaviye başlandıktan 2-3 hafta 
sonra bulaştırıcılık ortadan kalkar. 
Verem hastalığında düzenli ilaç 
kullanmakla 6-9 ayda %95-99  
oranında iyileşme sağlanır.
 Ülkemizde verem ilaçları 
Sağlık Bakanlığı tarafından 
ÜCRETSİZ olarak verilmektedir. 
Tüberküloz hastalarının tedavisinde, 
ülkemizde 2006 yılından beri 
hastaların her doz ilacının her gün bir 
sağlık çalışanı veya eğitilmiş bir 
gönüllü tarafından hastaya verilmesi 
ve bu durumun kaydedilmesi esasına 
dayanan Doğrudan Gözetimli Tedavi 
uygulanmaktadır.
 Sağlık Bakanlığı ve Aile 
Çalışma ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı arasında imzalanan 
protokol ile ekonomik ve sosyal 
güçlükle yaşayan tüberküloz 
hastalarına 2018 yılı Ocak ayından 
itibaren aylık nakdi yardım verilmeye 
başlanmıştır. Dünya çapında bir ilk ve 
iyi uygulama örneği olan bu 
programla Tüberküloz hastalarımızın 
tedavi ve kontrollerinin düzenli olarak 
yapılması, hastalara ve ailelerine 
psiko-sosyal destek verilmesi, 
yoksulluğun azaltılarak yaşam 
kalitesinin yükseltilmesi 
hedeflenmiştir.Ülke genelinde 
yaklaşık 2300,ilimizde ise 47 hasta 
bu yardımı almaktadır. Tüberküloz 
(verem) önlenebilir ve tedavi 
edilebilir bir hastalıktır. 
Kendinizi, sevdiklerinizi ve 
çevrenizdekileri korumak için;  
-Yaşadığınız ortamları sık sık 
havalandırarak temiz hava akımı 
sağlayınız.
-Öksürürken, hapşırırken ağzınızı ve 
burnunuzu mendille kapatınız.
-Çocuklarınıza mutlaka BCG aşısı 
yaptırınız.
-İki haftadan uzun süren öksürükle 
birlikte balgam, ateş, gece terlemesi, 
kilo kaybı, iştahsızlık, halsizlik gibi 
şikâyetleriniz varsa lütfen en yakın 
sağlık kuruluşuna başvurunuz.
05-11 Ocak 2020 tarihleri arasında 
73. Verem Eğitim ve Propaganda 
Haftası Etkinlikleri kapsamında İl 
Sağlık Müdürlüğü 8 Ocak'ta saat 
13.30'da 26 Haziran Atatürk Kültür 
Merkezi'nde Ortaokul ve Lise 
öğrencilerine yönelik Verem hastalığı, 
bulaşma ve korunma yolları ile 
Verem hastalığının tedavisi 
konularında eğitim düzenledi. Aynı 
zamanda Novada Alışveriş 
Merkezinde stant kurularak 
vatandaşlarımız Verem konusunda 
bilgilendirildi.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul 
Karagöl, restorasyon çalışmaları 
tamamlanan Erbaa Belediyesi Yunus 
Emre Kültür Sanat Merkezi ve Kent 
Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

5 Nisan 1944 tarihinde Erbaa Hükümet Konağı 

1olarak hizmete başlayan daha sonra adliye ve 
yüksekokul olarak kullanılan tarihi bina, 

Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ün talimatı ile 
restore edilerek yeniden hayat buldu. Büyük emek ve 
gayretler sonrası Erbaa'nın tarım, hayvancılık ve 
yaşam tarihinin canlandırıldığı kent müzesine 
dönüştürülen yapıda incelemelerde bulunan Belediye 
Başkanı Ertuğrul Karagöl, iki katlı binanın bölümlerini 
gezerek çalışmaları yerinde inceledi. Karagöl "Göreve 
geldiğimiz andan itibaren projelerimiz içerisinde yer 
alan kent müzemize yeniden hayat vermenin 
mutluluğunu yaşıyorum. İlçemizin tarihine ışık tutacak 
olan müzemizde çalışmalarımızı tamamladık. Her 
noktasını özenle hazırladığımız müzemiz, hem 
ilçemizde yaşayanlar hem de ilçe dışından burayı 
ziyaret edenler tarafından eminim çok beğenilecek. 
Herkesi buram buram tarih kokan bu bina ve 
içerisinde yeniden hayat bulan müzemizi gezmeye 
davet ediyorum" diye konuştu.

urhal Belediyesi tarafından bu yıl ilki 

Tdüzenlenen Kitap Fuarı, 80 bin kişiyi 
ağırladı. Turhal Şeker Fabrikası sinema 

salonunda, 30 Aralık- 6 Ocak  tarihleri arasında 
açılan fuarda, Türkiye'nin önde gelen 20 yayınevi 
tarafından binlerce kitap okuyucuyla buluşturuldu. 
7 günlük fuar süresince 12 yazar söyleşi ve imza 
programlarıyla okuyucularıyla bir araya geldi. 
Turhal'a yakışan bir organizasyon olduğunu ifade 
eden Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler 
"Şehrimizin kültürel yaşamına ve tanıtımına 
önemli katkılar sağlayan fuarımızı 80 bin kişi 
ziyaret etti. Fuar süresince 12 yazarımızı ağırladık. 
Özellikle gençlerimizin fuara olan ilgisinden ötürü 
çok mutluyum. Fuar süresince söyleşi ve imza 
programlarıyla hemşerilerimizle buluşan değerli 
yazarlarımıza, yüksek katılım sağlayan 
hemşerilerime teşekkür ederim" dedi.

Geçen yılın ekim ayına ilişkin iş 
gücü istatistiklerini açıklandı. 
Buna göre, ekim ayında işsizlik 
oranı, geçtiğimiz yılın aynı ayına 
göre 1,8 puanlık artış ile yüzde 
13,4 seviyesinde gerçekleşti.

T
ürkiye genelinde 15 ve daha yukarı 
yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ekim 
döneminde geçen yılın aynı dönemine 

göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin 
kişi oldu. İşsizlik oranı 1,8 puanlık artış ile 
yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım 
dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artış ile yüzde 
15,7 oldu.
İstihdam oranı yüzde 45,9 oldu
 İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı 
Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı 

dönemine göre 527 bin kişi azalarak 28 
milyon 343 bin kişi, istihdam oranı ise 1,6 
puanlık azalış ile yüzde 45,9 oldu.
 Bu dönemde, tarım sektöründe 
çalışan sayısı 270 bin, sanayi sektöründe 30 
bin, inşaat sektöründe ise 305 bin kişi 
azalırken, hizmet sektöründe çalışanlarda 78 
bin kişilik artış gerçekleşti. İstihdam 
edilenlerin yüzde 17,9'u tarım, yüzde 20,0'si 

sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 56,3'ü ise 
hizmet sektöründe yer aldı.
İşgücüne katılma oranı yüzde 53,0 
olarak gerçekleşti
 İşgücü 2019 yılı ekim döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 82 bin kişi 
artarak 32 milyon 740 bin kişi, işgücüne 
katılma oranı ise 0,7 puanlık azalış ile yüzde 
53,0 olarak gerçekleşti. (Kaynak:Bik.gov.)

1,5 MİLYON KİŞİ VEREMDEN ÖLÜYOR

TURHAL KİTAP FUARINI 80 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI

ERBAA KENT MÜZESİNDE İNCELEME

Haber Merkez�

Haber Merkez�

Haber Merkez�
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Bu olay “yaparım-yaptırmam” polem�ğ� 
altında güme g�decek ve m�llet bu �k� 
…d�k yarışıyla �k�ye bölünecek g�b�.

 Hırslı, acem� ve b�r çömez�n b�r� dün 
akşam b�r kanalda “Kanal İstanbul”u yaptırmam 
d�ye ger�ne ger�ne ahkam kes�yordu.
Kanal İstanbul” �sm�n� de kabullenm�yor, “kanal” 
dey�n yeter d�yor.
 Her şey kend� �sted�ğ� g�b� gel�ş�yor, �y� 
paslar alıyorsa; neşes�, sevecenl�ğ�, saygısı, 
kucaklaması(!) son derece kal�tel� b�r başkan… 
 Eğer yanlış pas alırsa, başkasına pas 
atılırsa ya da karşısına �y� b�r l�bero çıkınca her 
şey ters�ne dönüyor, asıl k�ş�l�ğ� ortaya çıkıyor.
Becer�ks�z b�r defansa karşı ve hatta tek başına 
ç�m sahada topu öyle güzel çev�r�yor k� hayran 
kalırsın! 
Hatta kalede kova Yaşar olunca goller� art arta 
sıralıyor. Sank� göster� futbolu oynuyor. 
Ancak karşısına “Dozer Cem�l” çıktığında nal 
topluyor! 
 Dün akşam yalan yanlış b�lg�lerle, ses 
tonundak� yüksekl�kle, g�zl� b�r saygısızlıkla 
programın yarısına kadar topu öyle b�r çev�rd� k� 
tr�bünlerden müth�ş alkışlar aldı! 
 Karşı tarafı h�pnozlayarak soruları çok 
kısa b�r şek�lde geç�şt�rd�, zamanı kafasındak�ler� 
anlatmaya har-cadı. Dem�rel s�yaset�!
Zaman geçt�kçe öyle ş�ş�yor, öyle ş�ş�yor k� 
göreceks�n�z. 
Çünkü taraftarını konsol�de ed�yor. 

 Hükümet karşıtı tüm yapı ve 
fraks�yonları kend� çatısı altında b�rleşt�rd�ğ�n� 
düşünerek, b�r balon g�b� ş�ş�yor, soru soranları 
b�r toz zerres� g�b� görüyordu.
Ama cah�l adam!
Kültürün, değer yargıların, duyguların bu 
topraktan değ�lse cah�ls�n kardeş�m.
“Yalancının mumu yatsıya kadar yanar” 
atasözümüzü b�lseyd�, tr�bünlere değ�l kalplere 
h�tap ederd�.
B�reysel değ�l, kolekt�f futbol oynardı.
N�tek�m, balon doğru söyleyen b�r� tarafından çok 
geçmeden söndürüldü.
Acem� başkan “kanal deprem� ded�kler” ded�. 
Uzman profesör, hayır tet�klemez ded�.
B�z�m balon, b�r anda patlak araba teker� g�b� 
“fooşşşş” d�ye hava kaçırdı ve b�r anda söndü!
Daha sonra da araba jant üzer�nde yürümek 
zorunda kaldı!
Allah k�msen�n hırsını aklının önüne geç�rmes�n.
 10 Ocak tar�h�nde İstanbul Kongre 
Merkez�'nde “Kanal İstanbul Çalıştayı” 
düzenleyecekler�n� söyled�.
Teor�de çok doğru b�r faal�yet.
 Ancak 15 gün önce, �k� saatl�k canlı 
yayında 15 madde �le “Kanal'ın zararlarını” 
b�l�msel olduğunu �dd�a ett�ğ� cümlelerle anlattı, 
bay başkan.
Bu ne perh�z bu ne lahana turşusu!
 Önce “kontrollü deney” yapıp “teor�” 
ortaya koyuyor daha sonra da “problem� 
bel�rleme” ve “ver�ler toplama” yolunu seç�yor 
arkadaş.
Neye benz�yor bu?
Kurt önceden kuzuyu yemey� kafasına koymuş. 
Derey� bulandırması hem yalan hem de bahane.
N�tek�m o 15 madde, b�r tür bey�n yıkama ya da 
bey�nler� �ğfal etme hazırlığıdır.
 Z�ra 15 gün sonra (10 ocak 2020) 
çalıştaya katılacaklara halk aşıklarında olduğu 
g�b� b�r tür “ayak verme” olayına benzemekted�r.
Bunu da şöyle kamufle etmeye çalışacakmış:
 Alanında �y� olan ve düşünceler�ne ters 
fik�rlere sah�p olan �l�m adamlarından 

katılmayacağı kes�n olanları çağırmış bu zek� 
adam!
Onlar da katılamayacaklarını beyan ett�ler.
 Bu da, �ler�de “b�z çağırdık ama 
gelmed�ler” dey�p “zeyt�nyağı g�b� su üzer�ne 
kalmayı” da planlamış.
Çalıştayda ne yapılacak?
“Kend�n çal kend�n oyna türküsü” eşl�ğ�nde 
halk(!) oyunları oynanacak.
 Y�ne netek�m, alanında yalan söylemes� 
mümkün olmayan profesör (ama kend�s� 
profesörün bu hal�n� b�lm�yor) çalıştaya çağrılmış.
Sayın profesör, katılmayacağını söylem�ş.
 Bu profesör canlı yayına katılarak “ben 
böyle b�r toplantıya katılmam. Bu konuda 
alanında yaklaşık on k�ş� uzmandır ve onlarla 
katılırım. Öyle b�r ordu g�b� tr�bünler önünde 
b�l�msel tartışma olmaz. Gördüm k� hem alanında 
uzman olmayanlar hem de taraf olanlar çalıştaya 
çağrılınca katılmak �stemed�m” dey�nce 
b�z�mk�(!):
“Hocamızı bağlamanız yanlıştır. Bence 
söyled�kler� yüzde 30 anlaşıldı, yüzde 70 
anlaşılmadı, telefon kal�tes�nden. Burada dört 
gazetec� arkadaşımız var. Ben herhang� b�r 
konuğunuz değ�l�m. 16 m�lyonluk b�r kent�n 
beled�ye başkanıyım. Ben deprem� tet�kler 
demed�m. Söyled�ğ�m şey net. Açıklamam 
toplantı tutanaklarım burada var." " d�yerek yan 
ç�zd�.
Bu ne matemat�k kafa, hayran kaldım!
 %30 ve %70 olayını b�r b�l�şte, şak d�ye 
ölçen kafa E�nsta�n'den daha üstün kafa. IQ'su 
ölçüleb�l�rl�ğ�n dışında.
 Bu, yan ç�zmeden sonra o neşel�, 
kend�ne güven� tam, sevecen tavırlar g�tt� yer�n� 
asab� b�r başkan aldı. 
Arada kostüm değ�şt�rmed�, anlık b�r değ�ş�m 
gerçekleşt�. 
 Oysa maçın �lk yarısında 
“cumhurbaşkanı ben� çağısın, onu �kna eder ve bu 
projeden vazgeç�r�r�m” d�-yordu.
Ulan b�r profesör sen� bukalemun g�b� renkten 
renge soktu, yılların s�yasetç�s�n� �kna etmekten 

bahsed�yorsun!
Y�ne b�r atasözümüzle cevaplayalım:
Kend�s�n� ''dev'' aynada gören ked� kend�s�n� 
''Aslan'' sanırmış...
Bu t�pler�n panzeh�r bulundu mu? 
Evet bulundu.
Ne yapmak lazım?
 Kend� mahalleler�nden ama b�l�msel 
bakış açısından tav�z vermeyen, vatansever, yalan 
söylemeyen b�r�ler�n� bulacaksın ve adamın 
düşünceler�n� çürüteceks�n.
 Çünkü part�ler�ndek� böyle adamları 
part�den attılar ve rahatlıkla yalanlarını bu 
m�llet�n b�r bölümüne yutturuyorlar.
Bu adamlar ancak böyle yer�n d�b�ne geç�r�l�r.
16 m�lyonluk b�r kent k�me tesl�m ed�lm�ş? 
Anladınız mı?
Dünyanın başkent�n� k�m yönetmeye çalışıyor?
Aslında çok zek� ama akılsız olan bu adam 
İstanbul'u yönetemeyeceğ�n� b�ld�ğ� �ç�n güreş� 
başka arenalara taşıyıp kab�l�yets�zl�ğ�n� kamufle 
etmeye çalışıyor. Mesele bu.
Uzatmadan b�r fıkra �le b�t�rey�m!
Bekr� Mustafa, yoksul b�r mahallede “Küçük 
Ayasofya Cam��”n�n önünden geçmekted�r...
O sırada musallada b�r tabut vardır, fakat namazı 
kıldıracak �mam ortalarda yoktur.
 Cemaat�n, beklemekten canı sıkılır ve 
başında kavuğu, sırtında cübbes�yle oradan geçen 
Bekr� Mustafa'yı “hoca” zannederek namazı 
kıldırmasını söylerler.
“Yok, ben hoca değ�l�m” dese de, d�nlemezler ve 
zorla öne geç�r�rler.
 Bekr� Mustafa namazı kıldırdıktan sonra 
tabutun örtüsünü açar ve ölünün kulağına b�r 
şeyler fısıldar.
Cemaat, ölüye ne söyled�ğ�n� merak eder.
Bekr� Mustafa gülerek cevaplar:
 “Sen ş�md� aramızdan ayrılıp ahrete 
g�d�yorsun. Eğer orada, bu dünyanın ahval�n� sana 
sorarlarsa, Bekr� Mustafa Ayasofya'ya �mam oldu 
ders�n. Onlar durumu anlar...” ded�m.

İsmet YALÇINKAYA - 09.01.2020

MİSAFİR KALEMLER

KANAL
İSTANBUL
POLEMİĞİ

Vali Dr. Ozan Balcı, 
“Basın millet adına iş 
yapıyor. Sizler değer 
üretiyorsunuz. Bu 
nedenle de çok 
değerlisiniz.”
 Tokat Valiliği ve 
Tokat Belediyesi 
tarafından 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü 
dolayısıyla program 
düzenlendi.

okat Valiliği ve Tokat 

TBelediyesi tarafından 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler 

Günü vesilesiyle düzenlenen 
programda Vali Dr. Ozan Balcı ve 
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu 
Tokat'ta faaliyet gösteren ulusal ve 
yerel basın temsilcileri ile 
kahvaltıda bir araya geldi. 
 Tokat Belediyesi Hıdırlık 
Sosyal Tesislerinde düzenlenen 
programa Vali Dr. Ozan Balcı, 
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl 
Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, 
ulusal ve yerel basın temsilcileri 
katıldı. 
“BASIN DEMOKRASİNİN VE 
ŞEHRİN GELİŞMESİNE VESİLE 
OLUYOR”
 Programda basın 
mensupları adına emekli öğretmen 
Hürsöz Gazetesi köşe yazarı 
Hayrettin Koyuncu konuşma yaptı. 
Sonrasında konuşan Belediye 
Başkanı Eyüp Eroğlu, “10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Gününüzü 
kutluyorum. Allah hep beraber 
birlikte omuz omuza şehrimize 
hizmetler yapmayı hem sizlere 
hem bizlere de nasip etsin. Sizler 
kamu işi yapan demokrasinin ve 
şehrin gelişmesine, insanların 
doğrudan tarafsız ve hızlı bir 
şekilde bilgi sahibi olmasına vesile 
oluyorsunuz, bu çok önemli. 
Tokat'ın gelişmesinde 

büyümesinde, eksik ve ya iyi 
yapılan şeylerden her zaman yol 
gösterici olma noktasındaki sizin 
gayretlerinizi her zaman gördük, 
hissettik. Allah yardımcınız olsun 
zor bir görev, gecesi gündüzü yok. 
Medyada görev almak, gazeteci 
olmak zordur ama sizler zorlukları 
aşan, insanlarımızın 
bilgilendirilmesini önemseyen 
insanlarsınız. Sizlere teşekkür 
ediyorum. ” Dedi.
“BASIN MİLLET ADINA İŞ 
YAPIYOR”
 Basının çalışmalarını 
önemsediğini ve kıymetli 
bulduğunu belirten Vali Dr. Ozan 
Balcı, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
gününüzü kutluyorum. Basın millet 
adına iş yapıyor. Millete hizmet 
etmeyi sevdiğim için basını 
seviyorum.  İnsanların en doğal 
hakkı olan doğru ve güvenilir 
haber almayı gerçekleştirdiğiniz 
için seviyorum.  Bizim 
görmediklerimizi görüyorsunuz, bu 
yüzden ben basın mensuplarının 
çalışmalarını önemsiyorum, 
kıymetli buluyorum. Yaklaşık on 
dört aydır Tokat'ta görev 
yapıyorum, burada basın 
mensupları ile çok güzel bir şekilde 
çalıştık. Basın elbette 
denetleyecek, kontrol edecek, 
doğru bilgi verecek. Basın millet 
adına iş yapıyor. Başta Vali olmak 
üzere Belediye Başkanı, İl Genel 
Meclis Başkanı, Milletvekilleri, 
esnaf örgütlenmesi, sivil toplum, 
yargı, üniversite, siyaset ve basın 
bunların uyumlu birlikteliği 
olmayan şehirler başarısız oluyor. 
Bu yüzden uyumlu birliktelik çok 
önemli, birlikteliği bozmamak 
lazım çünkü bütün insanlar bizim 
başarımıza bakıyor. Bizim 
memleket ve millet için başarılı 
olmamız lazım.  Sizler değer 
üretiyorsunuz. Bu nedenle de çok 
değerlisiniz. Ben bu vesile ile tüm 
basın mensubu arkadaşlarımın 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü 
kutluyorum.” Şeklinde konuştu.

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLANDI 

Şule Şah�n
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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

Tokat Olgunlaşma 
Enstitüsü tarafından 
hayata geçirilen proje 
kapsamında PTT Genel 
Müdürlüğü Tokat'ın yazma 
desenli motiflerini taşıyan 
6 adet pulu tedavüle 
sundu.

yrıca PTT Değerli Kağıtlar 

ADaire Başkanlığından, Tokat 
Olgunlaşma Enstitüsü'nün  

“Pullarda Yaşayan Tokat” projesine 
teşekkür mesajı geldi.
 Mektup posta kartı ve posta 
pulu kültürünün sürdürülmesi 
geçmişten bugüne el sanatlarının 
yaşatılması için Tokat yazma 
motiflerinin ulusal ve uluslararası 
alanlarda tanıtılması amacıyla Tokat 
Olgunlaşma Enstitüsü ve Tokat PTT 
Baş Müdürlüğü tarafından “Pullarda 
Yaşayan Tokat” projesi hayata 
geçirilmişti.
 Proje sonucunda 
Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 

tasarlanan pullardan 6 tanesi ulusal 
ve uluslararası alanda Tokat'ı 
tanıtıyor. 
 PTT Değerli Kağıtlar Daire 
Başkanlığı ise çalışmalarından dolayı 
Tokat Olgunlaşma Enstitüsüne 
teşekkür etti. 
 Değerli Kağıtlar Daire 
Başkanı Mehmet Orhon ve PTT 
Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 
Ragıp İmamoğlu imzasıyla 
gönderilen teşekkür mektubunda şu 
ifadelere yer verildi; “Bayrak, milli 
marş ve paradan sonra ülkemizin 
bağımsızlık sembolü olan pullar ile 
ülkemizin tarihi, kültürel ve sanatsal 
değerleri, doğan güzellikleri nesilden 
nesile aktarılmaktadır. Şirketimizce 
16.12.2019 tarihinde tedavüle 
sunulan yazma motifleri konulu 
resmi posta pullarının hazırlık 
aşamasında göstermiş olduğunuz 
değerli katkılarınızdan dolayı PTT AŞ 
ailesi olarak sonsuz teşekkürlerimizi 
sunarız.”
 Tokat Olgunlaşma 
Enstitüsünün titiz çalışmalarının 
ürünü olan pullarda, kağıt içi yazma 
motifleri kullanıldı.

okat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Bağ-Kur Evleri 

TCami cemaatiyle bir araya gelerek, istek ve 
taleplerini dinledi.

 Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sabah 
namazında Bağ-Kur Evleri Cami cemaati ile bir araya geldi. 
Sabah namazı sonrasında, cami cemaatiyle kahvaltı yapan 
Başkan Eroğlu, vatandaşların taleplerini dinledi. 
Vatandaşların düşüncelerinin önemli olduğunu ifade eden 
Eroğlu, "Ben de bunu bildiğim için sizin gibi değerli 
insanların fikirlerini almak, düşüncelerini almak, sizlerle 
beraber olmak, birlikte ve beraber bu şehri yönetme 
anlamında hep beraberce yolumuza devam etmek içinde 
vatandaşlarımızı önemsiyoruz. Biz hepimiz gelip geçiciyiz. 
Önemli olan geleceğimize, çocuklarımıza daha iyi bir şehir 
bırakabilmek" dedi.
 Başkan Eroğlu, daha sonra esnafların isteklerini 
dinledi.

PTT, 6 ADET TOKAT MOTİFLİ PULU TEDAVÜLE SUNDU

EROĞLU VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Şule Şah�n
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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.

Mustafa Işık

üçük b�r kasabanın dört ayrı Kmahalles� varmış. B�r�nc� 
mahallede Evetama'lar 

yaşıyormuş. Evetama'lar ne yapılması 
gerekt�ğ�n� b�ld�kler�n� düşünürlerm�ş. 
Yapma zamanı geld�ğ�nde �se "evet, ama" 
d�ye cevap ver�rlerm�ş. Cevapları hep 
yanlış olurmuş. Suçu başkalarına atmakta 
da ustaymışlar. İk�nc� mahallede 
Yapıcam'lar yaşarmış. Ne yapacaklarını 
b�l�rlerm�ş. Kend�ler�n� yapacakları şeye 
adım adım hazırlarlarmış, ama 
yapacakları sırada şanslarını 
kaçırdıklarının farkına varırlarmış. Bu 
mahallede �nsanların d�zler� dövülmekten 
yara bere �ç�ndeym�ş. Yaşamı 
ertelememek �ç�n verd�kler� kararı b�le 
ertelerlerm�ş. 
Üçüncü mahallede yaşayan Keşkec�'ler�n, 
hayatı algılama güçler� mükemmelm�ş. 
Ney�n yapılması gerekt�ğ�n� da�ma en 
�sabetl� şek�lde b�l�rlerm�ş ama, her şey 
olup b�tt�kten sonra. Keşke'c�ler�n de 
başları kanarmış hep, duvarlara 
vurmaktan!        
Kasabanın en yeş�l bölges�nde, en güzel 
evler�n olduğu mahallede �se 
İy�k�yaptım'lar otururmuş. Keşkec�'ler bu 
mahallede yürüyüşe çıkar, etrafa 
hayranlıkla bakarlarmış.        
Yapıcam'lar Keşkec�'lerle b�rl�kte bu 
mahallede yürüyüşe çıkmak �ster ama b�r 
türlü fırsat bulamazlarmış.        
Evetama'lar �se mahallen�n güzell�ğ�n� 
görmek yer�ne, ağaçların gölgeler�n�n 
yeter�nce gen�ş olmadığından, güneş�n 
daha erken saatte doğması gerekt�ğ�nden 
ş�kayet ederlerm�ş.        
İy�k�yaptım mahalles�ndek� �nsanların 
kusuru da, bey�nler�nde mazeret üretme 
merkezler�n�n olmayışıymış!

Arzu Kaymak
ARZUMUZ

4
MAHALLELİ
KASABA

Stoper oyuncusu Umut 
Bozok: “biz ilk günden 
bugüne hep kendi 
imkânlarımızla bir şeyler 
yapıyoruz, kimsenin 
desteğini almadan bu 
yolda yürüyoruz”

okat 1. Amatör Ligi B 

Tgrubunda mücadele eden 
Erbaa Güreş İhtisasspor'un 

stoper oyuncusu Umut Bozok, 
gazetemize yaptığı açıklamada 
takımının eski günlerine döneceğini 
ifade etti.

STOPER BOZOK: 
“KİMSENİN DESTEĞİNİ 
ALMADAN 
BU YOLDA YÜRÜYORUZ”
 Erbaa Güreş İhtisasspor'un 
çok köklü bir kulüp olduğunu 
hatırlatan stoper oyuncusu Umut 
Bozok, “geçmiş dönemde Altyapı 
branşlarında olsun A takım da 
olsun hep en iyi yerlerde bitirmiştir 
ligi. Bu sene yönetim değişti, o 
yüzden idmanlara sezonun ilk 
maçına 2 hafta kala başladık ve 
tam hazırlanamadık. Bunun yanı 
sıra takımımız çok genç ve büyük 
saha deneyimi olmayan 
oyuncularımız çok, biz ilk günden 
bugüne hep kendi imkânlarımızla 

bir şeyler yapıyoruz, kimsenin 
desteğini almadan bu yolda 
yürüyoruz.”
ERBAA GÜREŞ İHTİSASSPOR 
ESKİ GÜNLERİNE GERİ 
DÖNECEKTİR
 Bu sene teknik 
direktörümüz Metin Özdilek'in de 
dediği gibi kemik kadro kuruluyor, 
seneye inşallah eski İhtisasspor 
bomba gibi geri dönecektir 
diyorum ve tüm takımlara 
başarılarımı sunuyor sakatsız bir 2. 
Yarı diliyorum.”
BU GİBİ GALİBİYETLERİ 
İLERLEYEN HAFTALARDA DA 
ELDE EDERİZ
 “Bu haftaki Reşadiye maçı 

öncesi, maça bir gün kala idmanda 
takım arkadaşımla talihsiz bir 
çarpışma yaşadım ve Reşadiye 
maçında bulunamadım. Maça 
gelecek olursak, maçın başlarında 
hiç beklemediğimiz goller yedik,  
ama ilk yarının sonlarında 
bulduğumuz bir gol bize moral 
anlamında çok iyi geldi ve 2. Yarı 
tek kale top oynadık. Takım 
arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. 2. 
Yarı maçı 1 saniye olsun 
boşlamadılar ve muhteşem bir geri 
dönüş yapıp maçı 5-3 gibi bir 
skorla kazandık mutluyuz 
moralliyiz inşallah bu gibi 
galibiyetleri ilerleyen haftalarda da 
elde ederiz.” dedi.

STOPER OYUNCUSU UMUT BOZOK'TAN
GAZETEMİZE AÇIKLAMALAR 

GENÇLİK ve SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Spor İl Müdürü Cemil 
Çağlar: “Toplumun haber 
alma hürriyetinde 
üstlendiği rolü hakkıyla 
yerine getiren 
gazetecilerimiz, 
demokrasinin gelişmesi 
ve toplumsal bilincin 
oluşturulması konusunda 
çok değerli katkılar 
sağlamaktadır.”

0 Ocak Çalışan Gazeteciler 

1günü nedeniyle Tokat Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 

Cemil Çağlar kutlama mesajı 
yayımladı. Yayınladığı mesajda şu 
ifadelere yer verdi.
SPOR İL MÜDÜRÜ CEMİL 
ÇAĞLAR:
“10 OCAK ÇALIŞAN 
GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ 
KUTLAR, 
İŞLERİNDE KOLAYLIKLAR 

DİLERİZ”
 Müdür Çağlar,  "Tarafsız, 
ilkeli ve basın ahlâkını gözeterek, 
kamuoyunu doğru bilgilendirmek 
adına ter döken tüm 
gazetecilerimizin çabaları takdire 
şayandır. Bu görevi ifa ederken 
yaşadıkları zorluklar, şüphesiz 
basın emekçilerinin yaptıkları işi 
çok daha kutsal kılmaktadır. 
Toplumun haber alma hürriyetinde 
üstlendiği rolü hakkıyla yerine 
getiren gazetecilerimiz, 
demokrasinin gelişmesi ve 

toplumsal bilincin oluşturulması 
konusunda çok değerli katkılar 
sağlamaktadır. Tüm 
Gazetecilerimizin ve basın medya 
temsilcilerimizin 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü'nü kutlar, 
işlerinde kolaylıklar dileriz.” notunu 
paylaştı.

Mustafa Işık

ESK Genel Başkanı Bendevi 

TPalandöken temel gıda 
ürünlerindeki KDV oranının 

düşürülmesi gerektiğini ifade etti.
 Vatandaşların sofrasından eksik 
etmediği temel gıda ürünlerindeki KDV 
oranının yüzde 8'den yüzde 1'e 
düşürülmesi gerektiğini söyleyen TESK 
Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 
"Özellikle ekonominin zorlu dönemlerinde 
temel gıda ürünlerindeki KDV oranı 
düşürülüp maliyetler azaltılırsa fiyatlar da 
düşer. Böylece vatandaşın alım gücü artar 

ve enflasyon aşağı yönlü geriler” dedi. 
“GIDA ÜRÜNLERİNDEKİ YÜZDE 
8'LİK KDV ORANI YÜZDE 1'E 
DÜŞÜRÜLMELİ”
 Temel gıda ürünlerindeki KDV 
oranının düşürülmesiyle özellikle dar 
gelirli vatandaşların rahat bir nefes 
alacağını söyleyen Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) 
Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Türk 
mutfağında sofralardan eksik olmayan 
patates, soğan, domates gibi temel gıda 
ürünlerindeki KDV oranının düşürülmesi 

dar gelirli vatandaşlarımız başta olmak 
üzere toplumun tüm kesimlerini rahatlatır. 
Temel gıda ürünlerinin fiyatı düştüğünde 
tüketicilerin yanı sıra üretici konumundaki 
çiftçiler ve satıcı konumundaki esnafımız 
da rahat bir nefes alır. Özellikle 
enflasyonla mücadele ettiğimiz 
ekonominin zorlu dönemlerinde temel 
gıda ürünlerindeki KDV oranının 
düşürülmesine her zamankinden daha çok 
ihtiyaç var. Gıdadaki KDV´nin düşürülmesi 
aynı zamanda enflasyonla mücadeleye de 
destek olur” diye konuştu.

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDEKİ KDV ORANI DÜŞÜRÜLMELİ
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Tokat Gençlik ve Spor Kulübü 
Antrenör Emre Dursun: “Amasya 
deplasmanı her zaman tehlikeli 
güzel Hentbol oynayan bir takım”

T
ürkiye Hentbol Federasyonu (THF) 1. 
Ligi'nde Tokat'ı temsil eden Tokat Gençlik 
ve Spor Kulübü, bugün ikinci yarının ilk 

maçı olan 12. haftada deplasmanda Amasya 
1957 Suluova SK ile karşılaşacak.
 İlk yarının son maçında deplasmanda 
Köyceğiz Belediyespor'a 29-26 yenilen Tokat 
ekibi, Amasya temsilcisiyle yapacağı 
müsabakanın hazırlıklarına Salı günü başladı.
 Ali Yücel Spor Salonu'nda Antrenör 
Emre Dursun nezaretinde hazırlıklarını 
sürdüren Mavi Beyazlı ekip, hafta boyunca hızlı 
santra çalışması, hücum çalışması ve oyun 
kurucuları ile şut çalışması gerçekleştirdi. Emre 
hoca ve öğrencileri çalışmalarını dün son 
yaptığı ter idmanı ile tamamladı. Cezalı 
oyuncusu bulunmayan takımda, 1 sakat 

oyuncusu dışında, tam kadro olarak Amasya 
temsilcisine karşı mücadele edecek.
 Tokat Gençlik ve Spor Kulübü Antrenör 
Emre Dursun, Amasya 1957 Suluova SK maçı 
hakkında açıklamalarda bulundular.
ANTRENÖR EMRE DURSUN: 
“TAKIM OLARAK BİZDE KAZANMAK 
İSTİYORUZ”
 İkinci yarının ilk maçını Amasya 1957 
Suluova SK ile yapacaklarını hatırlatan Antrenör 
Dursun, “konum olarak ilk sıralarda bir, takım 
olarak gözükse de Amasya takımı ile her zaman 
aramızda güzel maçlar oldu. Yine o 
mücadelelerden biri olacak ki Amasya zaten 
deplasman her zaman tehlikeli güzel hentbol 
oynayan bir takım. Takım olarak bizde 
kazanmak istiyoruz. Özellikle Başkanımız ve İl 
Müdürümüz bu müsabakayı almamızı istiyor. 
Takımımıza bir oyuncu dahil ettik. Geçen yıl 
bizle oynayan Ekrem Tüfekçidere arkadaşımızı 
yeniden bizimle beraber oldu.  1 sakat 
oyuncumuz dışında tam kadro olarak Amasya 
deplasmanına gideceğiz. Bugün saat 13.00'da 
müsabakamız Suluova Spor Salonu'nda 
oynanacak.” dedi.

Erbaa Gençlik Spor 
Bünyesinde kurulan ve Erbaa 
Gençlik Spor Kulübü Başkanı 
Raif Ünal'ın gayretleri ve 
mücadelesi sonucunda 
kurulan, Takımın Baş 
Antrenörü Yusuf Öztürk 
tarafından çalıştırılan Tokat'ın 
ve Erbaa'nın Tek sesi ve gücü 
olan Erbaa Gorillas Ragbi 
(Rugby) takımı ziyaretler 
gerçekleştiriyor. 

ERBAA BELEDİYESİ'NE ZİYARET
 Erbaa Ragbi takımı, Erbaa 
Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ü 
ziyaret etti. Yapılan ziyarette Erbaa 
Gençlik Spor Kulübü Başkanı Raif Ünal, 

Takımın Baş Antrenörü Yusuf Öztürk ve 
sporcular katıldı. Takımı makamında kabul 
eden Başkan Karagöl, takımın her zaman 
yanından olacaklarını ve yapılanan 
ziyaretten memnun olduklarını dile getirdi. 
 Ziyaretin ardından Başkan Raif 
Ünal, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul 
Karagöl'e forma ve Ragbi (Rugby) topu 
etti. Çekilen fotoğraf ile ziyaret sona erdi. 
OKULLARA ZİYARET
 Tokat'ın ve Erbaa'nın Tek sesi ve 
gücü olan Erbaa Gorillas Ragbi (Rugby) 
takımı Erbaa'daki okullara da ziyaretler 
gerçekleştiriyor. Erbaa'daki Fatih Anadolu 
Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi'ne ziyaret edilen okullar arasında. 
Okul ziyaretlerinde Takımın Baş Antrenörü 
Yusuf Öztürk ve sporcular katılıyor. Ragbi 
(Rugby) takımı hakkında öğrencilere 
bilgiler veriyor. Yapılan ziyaretler 
sonrasında takım ve öğrenciler fotoğraflar 
çekinerek son buluyor. 

Mustafa Işık

amsun'da gerçekleştirilen Okullar arası 

SGrup Kros yarışları tamamlandı. Tokat'tan 
Şehit Aydoğan Aydın Spor Lisesi 

Öğrencileri A Kız ve A Erkekler takımı olarak 
katıldı. Diğer takımlara karşı büyük bir başarı 
yakalayan Şehit Aydoğan Aydın Spor lisesi, Kız 
takımından Emine Eryılmaz 1.'lik, Pelinsu Şahin 
3.'lük aldı. Erkekler takımında ise Mustafa Kılıç 
ikinci, Yusuf Çağrı Ceylan 3. Oldu.
 3 kilometrelik parkurda mücadele eden 
kız takımı 34 puan, 5 kilometrelik parkurda 
erkek takımı ise 19 puan ile hem kız takımı hem 
erkek takımı parkuru lider olarak tamamladı. 

KROS'TA EN İYİ TAKIM, ŞEHİT
AYDOĞAN AYDIN SPOR LİSESİ OLDU

HENTBOL TAKIMIMIZ İKİNCİ YARININ İLK MAÇINA ÇIKIYOR 

ERBAA GORİLLAS RAGBİ (RUGBY) 
TAKIMINDAN ZİYARETLER

Esengül İşleroğlu

Mustafa Işık


