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Akıl ve v�cdanla...
Gazeteciliğin dünü, bugünü ve geleceğine dair gazeteci eti-
ketiyle yazılıp, söylenenleri, bilakis eleştirel yaklaşımla mes-
lek içi olumlu/olumsuz gelişmeleri yaşıyoruz. Gazeteciliği ve 
haberciliği, fikir ve bedeniyle emeklerini sahaya yansıtarak 
geri dönüşümünde toplumsal ve ferdi kazanç, katma değer 
üreten gazetecilik için BAŞTAN yani SAHİPLİKTEN başlayıp, 
at sahibine göre kişnermiş sözüne atıfta bulunmayı isteriz. 
Baştakileri konuşmak, aklı ve vicdanı başa getirmek zordur 
maalesef. Şimdilik bunları yazayım. Derinlemesine konuş-
mak için kapımız acıktır. Mutlu, umutlu bir hafta dileğiyle…
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GÜVENLİ ÖZER 

ÇEYİZ SANDIKLARINA ZIRH GİRDİ

ZIRHLI ÇEYİZLER

smanlı dönemi zırhı ya-

Opan Sami Erçin öğreti-
ciliğinde zırh yapmanın 

inceliklerini öğrenen bayanlar, 
yaptıkları zırhları genç kızların 
çeyizlerinde sergileyeceklerini 
ve böylelikle kadınların arka-
sında koruyucu kuvvet olarak 
zırh gibi bulunacaklarının me-
sajını verdiler. Tokat Gönüllü 
Turizm Elçileri tarafından baş-

latılan kursa bayanların ilgisi 
yoğun oldu. 
Tokat'ta gelinlik kızların çeyiz 
sandıklarında dantel ve el 
işlemelerin yanı sıra, ailelerin 
kızlarına olan desteğini 
temsilen sembolik olarak zırh 
da bulunacak. Tokat Gönüllü 
Turizm Elçilerinin öncü ismi 
Fatma Esin Tuna, bayanlara 
yönelik zırh kursu açtıklarını 

belirterek, “kadına yönelik şid-
detle ilgili haberleri izledikçe 
hepimiz çok üzülüyoruz. To-
kat'ta bu yıl bir yenilik yaptık. 
Tokat Gönüllü Turizm Elçileri 
olarak bir kurs başlattık. Kur-
sumuz iki buçuk ay sürecek. 
Kadınlarımız ile birlikte zırh 
örmeyi öğreneceğiz. Biz nor-
malde gelinlik kızlarımızın çe-
yizine dantel, iğne oyası işle-

meleri yaparız ama çeyizlere 
artık zırh da koyacağız. Mesa-
jımız da şu olacak, bir kadını 
sadece demirden ibaret bir 
zırh korumaz. Kadının zırhı 
ailesidir, eğitimidir bir de yasa-
lardır. Biz aileler olarak gelin 
ettiğimiz kızlarımızın her za-
man zırhıyız. Yasalarımız da 
onları en iyi şekilde koruya-
cak.” dedi. Haber-Foto: Şule Şahin 2'de

BIÇAKLANAN
LİSE ÖĞRENCİSİ

TOPRAĞA VERİLDİ

okat'ta kavga eden arka-Tdaşlarını ayırmak �sterken 
bıçaklanan Ahmet Yas�n 

Karaçam (16) son yolculuğuna 
uğurlandı.

ARTOVALILAR DERNEĞİ AÇILDI
okat Artovalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Der-

Tneği düzenlenen törenle açıldı.Tokat Artovalılar Kültür 
Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinin açılışı için 11 

Ocak 2020 Cumartesi günü tören düzenlendi. GOP Bulvarı Em-
niyet Müdürlüğü altında faaliyet gösterecek olan derneğin açılı-
şına Tokat Milletvekilleri Özlem Zengin, Yusuf Beyazıt, Mustafa 
Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Ak Parti İl Başkanı 
Metin Polat, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, Bağcılar Bele-
diye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, Tokat Kent Konseyi Başka-
nı Abdullah Gürbüz, Sivil İnisiyatif ve Sivil Toplum Kuruluşu 
Başkanları ve vatandaşlar katıldı.

EVCİL HAYVAN DOSTU
PATİ GROSS AÇILDI

vc�l hayvanların �ht�yaçlarının tamamını Ekarşılamak �ç�n tasarlanan �şyer� Pat� Gross 
�ç�n açılış tören� düzenlend�.

Haber-Foto: Mustafa Işık

TASARRUF DÖNEMİNDE
TOKAT'A CİDDİ YATIRIM

okat Milletvekili Mustafa Arslan AK Parti Ocak Ayı İl 

TDanışma Meclis Toplantısında seçildikleri günden itibaren 
Tokat Milletvekilleriyle birlikte Tokat için yaptıkları 

çalışmaları anlattı. Türkiye üzerine yapılan ekonomik saldırlar 
sonucu 2019-2020 yatırımları konusunda hükümetin tasarruf 
yoluna gittiğini belirten Mustafa Arslan, diğer vekillerle uyumlu 
çalışmanın meyvesini yatırımların kısıtlandığı bu zor dönemde 
aldıklarını ifade ederek, "Sadece eski yatırımların devam ettiği 
dönemde Tokat'ta ciddi yatırımlar oldu. Yaklaşık 1 buçuk 
katrilyonun üzerinde yeni yatırım almışız normal rutinin 
dışında." dedi. Haber-Foto: Hilal Yıldırım 4'te

Haber-Foto: Mustafa Işık
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Tokat Gönüllü Turizm 
Elçileri tarafından 
bayanlara yönelik zırh 
örme kursu açıldı. 40 bin 
halka elle dizilirken mesaj 
net: “Biz aileler olarak 
gelin ettiğimiz kızlarımızın 
her zaman zırhıyız.”

O
smanlı dönemi zırhı yapan 
Sami Erçin öğreticiliğinde zırh 
yapmanın inceliklerini 

öğrenen bayanlar, yaptıkları zırhları 
genç kızların çeyizlerinde 
sergileyeceklerini ve böylelikle 
kadınların arkasında koruyucu kuvvet 
olarak zırh gibi bulunacaklarının 
mesajını verdiler. Tokat Gönüllü 
Turizm Elçileri tarafından başlatılan 
kursa bayanların ilgisi yoğun oldu. 

AİLELERİN KIZLARINA ZIRHLI 
MESAJI

Tokat'ta gelinlik kızların çeyiz 
sandıklarında dantel ve el işlemelerin 
yanı sıra, ailelerin kızlarına olan 
desteğini temsilen sembolik olarak 
zırh da bulunacak. Tokat Gönüllü 
Turizm Elçilerinin öncü ismi Fatma 
Esin Tuna, bayanlara yönelik zırh 
kursu açtıklarını belirterek, “kadına 
yönelik şiddetle ilgili haberleri 
izledikçe hepimiz çok üzülüyoruz. 
Tokat'ta bu yıl bir yenilik yaptık. 

Tokat Gönüllü Turizm Elçileri olarak 
bir kurs başlattık. Kursumuz iki 
buçuk ay sürecek. Kadınlarımız ile 
birlikte zırh örmeyi öğreneceğiz. Biz 
normalde gelinlik kızlarımızın 
çeyizine dantel, iğne oyası işlemeleri 
yaparız ama çeyizlere artık zırh da 
koyacağız. Mesajımız da şu olacak, 
bir kadını sadece demirden ibaret bir 
zırh korumaz. Kadının zırhı ailesidir, 
eğitimidir bir de yasalardır. Biz aileler 
olarak gelin ettiğimiz kızlarımızın her 
zaman zırhıyız. Yasalarımız da onları 
en iyi şekilde koruyacak.” dedi.

DANTEL ÖREN ELLERİN DEMİR 
ÖRMESİ

 Ailelerin çocuklarına en 
iyi eğitimi vermek zorunda 
olduğunu vurgulan Fatma Esin 
Tuna açıklamalarının devamında 
“hem kız hem erkek 
çocuklarında eğitim çok önemli. 
Erkek çocuklarını bir beyefendi 
gibi yetiştirmeliyiz.  Zırh 
yapımını öğrenmek için 
eğitimlerimiz başladı. Biraz zor 
tabi, dantel yapmaya alışan 
ellerin demir bükmesi biraz zor 
oluyor ama bayanlarımız 
yapıyorlar, çok da istekliler. 
Düğün sezonu başladığında da 
Tokat'ın çeyiz asma geleneği 

olarak asılan çeyizde yaptığımız zırhı 
da koyacağız.” dedi.

USTA SAMİ ERÇİN: “HZ. 
DAVUT'UN MESLEĞİ”

Zırh yapımının aşamalarını 
uygulamalı olarak bayanlara anlatan 
Osmanlı dönemi zırhı yapan Sami 
Erçin, “Kadınlarımızın sabırları çoktur, 
onun için de bu işi öğreneceklerin-
den eminim. Ben de onlara yardımcı 
olmaya çalışıyorum.  40 bin halkayı 
teker teker elimde diziyorum. Halka-
ları dizerken hata olmayacak. Türki-
ye'de benim yaptığım şekilde zırh ya-
pan başka kimse yok. Ben Osmanlı-
nın ördüğü şeklin aynısını ve birebir 
aynı ebatta örüyorum. Bu meslek Hz. 
Davut'un mesleği.” şeklinde konuştu. 

Halk Eğitim Merkezinde 
Giyim Öğretmeni olan Ayşe 
Urfalıoğlu torununa zırh örmek için 
kursa katıldığını belirterek, “İki buçuk 
ay kursa geleceğim, zırh öreceğim. 
Torunumun çeyizinde dantelin yanı 
sıra zırh da bulunacak. ” ifadelerini 
kullandı. 

KADINA ŞİDDETE TEPKİ 
ANLAMINDA

Ev hanımı Rukiye Uzun ise 
“Kursa kızıma zırh örmek için 
katılıyorum. Seneye kızımı üniversite 
okuması için başka bir şehre 
göndereceğim. Üniversite öğrencilere 
yapılan şiddete tepki için ördüğüm 
zırhı kızımın valizine koymayı 
düşünüyorum.” Dedi. 

Türkiye'de ekonomik 
sıkıntıların yaşandığını bu 
durumun Tokat'ta daha 
ağır hissedildiğini ifade 
eden Tokat Milletvekili 
Yücel Bulut, “Bir ekonomik 
kuşatma durumundayız. 
Ekonomik krizden 
çıkabilmek için fedakârlık 
yapacağız. Fakat burada 
en çok fedakârlık yapması 
gereken keyfi tıkırında 
olanlardır” dedi.

T
okat Taşıyıcılar Kooperatifi 
Başkanı Recai Çetin, yönetim 
ve kamyoncu esnafın 

sorunlarını dinleyen Tokat Milletvekili 
Yücel Bulut, “Memleketin durumu 
hâliyle zor günler geçiriyoruz. 
Sahada en çok gezen milletvekiliniz 
olarak hemen her yerdeki durumunu 
görüyoruz ve müşahede ediyoruz. 
Allah bu gariban millete dayanma 
gücü versin” diye konuştu.
BÖLGEMİZ YANGIN YERİNE 
DÖNDÜ

 Türkiye genelinde her yerde 
bir geçim sıkıntısı olduğunu 
kaydeden Yücel Bulut, “Geldiğimiz 
nokta itibariyle tarımda kendi 
kendine yetemez bir durumdayız. 
Çiftçimiz perişan halde. Tokat 
ekonomik krizden en çok etkilenen 
illerin başında geliyor. Bu ekonomik 
krizin değişik sebepleri var. Bazı 
konularda izlenen yanlış ve eksik 
politikalar bu krizi tetiklemiş olabilir. 
Ayrıca bölgemiz bir yangın yerine 
döndü. Yanı başımızda Suriye'de 
çıkan yangın gelip bizi de etkiledi. 
Bölgenin küresel güçler tarafından 
yeniden dizayn edilme karmaşası bizi 
de etkiledi” şeklinde konuştu.
KUŞATMAYI YARMAYA 
ÇALIŞIYORUZ
 Bölge ve Türkiye üzerine 
oynanan oyunlara dikkat çeken MHP 
Tokat Milletvekili Yücel Bulut, 
“Ülkemize yönelik ekonomik 
görünümlü bir kuşatma var, bunu 
yarmaya çalışıyoruz. Dünyaya kafa 
tutuyoruz. Bu toprakları bin yıldır 
vatan bildik, bu coğrafya vatan 
olmaya devam etsin diye, bizler de 
direniyoruz. Bu ekonomik kuşatmaya 
yarmak için herkese fedakârlık 
göstermesi gerekiyor. Bu fedakârlığı 

yapacak olanlar öncelikle köylümüz, 
çiftçimiz, kamyoncu esnafı değil. 
Öncelikle keyfi tıkırında olanlar 
yapacaklar. Hep birlikte fedakârlık 
yapacağız, fakat tahammül sınırının 
sonuna gelen insanımız 
yapmayacak” dedi.
NUTUK ATMAYA GELMEDİK
 Nakliyeci esnafın durumunu 
önemsediği için programını 
değiştirerek Tokat'a geldiğini 
kaydeden Yücel Bulut, “Nakliyeci 
esnafın içinde bulunduğu durum, 
olandan çok daha kötüye seyrettiğini 
müşahede ediyoruz. Ben buraya 
nutuk atmaya değil, sizi dinlemeye 
geldim. Ayrıca Erbaa'da nakliyeci 
esnafımızla da bir araya geleceğiz. 
Gücümüz nispetince sizin 
sorunlarınızı çözmeye yönelik 
çalışacağız ve dile getireceğim. 
Değerli başkanlarımız bizleri aradı. 
Nakliyeci esnafının feryadını gördük. 
Bu hafta Tokat programımım yoktu. 
Aşağıda bir yangın ve feryat varsa 
kulak tıkamak doğru bir tavır olmaz” 
ifadelerini kullandı.
MÜCADELEYİ BİRLİKTE 
VERECEĞİZ
 Yücel Bulut konuşmasını, 
“Sizinle omuz omuzayım. 

Mücadelenizde haklısınız ve yalnız 
değilsiniz. Bugün buradan 
yükselttiğiniz ses burada 
kalmayacak, sizin sesinize sesimiz 
katılacak. Makul bir netice vermesi 
için mücadele edeceğiz. Dile getirmiş 
olduğunuz taleplerin çoğu haklı 
taleplerdir. Bunlar bizim tek başımıza 
çözebileceğimiz sorunlar değil. 
Öncelikle temel sıkıntılarla ilgili 
mücadeleyi hep birlikte yapacağız” 

diyerek konuşmasını tamamladı.
KAMYONCULARIN SORUNLARI
 Toplantıda, tonaj cezalarında 
ehliyetlere işlenen ceza puanları, 
dijital takoğraf uygulamasının 
kaldırılması, toptancı hallerinden 
çıkış saatlerinin düzenlenmesi, vergi 
indirimi, SRC belgesindeki yaş sınırı, 
akaryakıt desteği, kamyonculara 
kamyon garajlarının sağlanması 
konuları ele alındı.

Haber Merkez�

Tokat Valiliği, 
Belediye ve Kültür ve 
Turizm Bakanlığı 
Güzel Sanatlar Genel 
Müdürlüğü'ne bağlı 
Devlet Halk Dansları 
Topluluğu ile 
ortaklaşa düzenlenen 
“Zafere Doğru” adlı 
gösteri Tokatlılarla 
buluştu. 

6 Haziran Atatürk Kültür 

2Sarayı'nda düzenlenen 
gösteri saygı duruşunda 

bulunulması ve İstiklal 
Marşı'nın okunmasıyla başladı. 
 Gösteride 1915 yılında 
Çanakkale'den başlayarak 
Kurtuluş Savaşıyla Milli 
Mücadelenin kazanılması dans 
müzik ve görsellerle sahneye 
aktarıldı.  Atatürk ve Kurtuluş 
Savaşı'nda vatan için canlarını 
feda eden Türk Milletinin aziz 
şehitleri ve kahraman evlatları 
için sahnelenen gösteride 
Türk Milleti'nin kurtuluş 

mücadelesi  koreografik bir 
şekilde anlatılırken,  tiyatral 
gösteride yurdun dört bir 
köşesinden halk oyunları da 
sahnelendi. Şiirler, türküler ve 
slayt gösterileri ile 
renklendirilen gösteri, salonu 
dolduran seyircilerden büyük 
beğeni topladı.
 Gösteriyi Vali Dr. 
Ozan Balcı, Tokat Milletvekili 
Yusuf Beyazıt, Belediye 
Başkanı Eyüp Eroğlu, 
kaymakamlar, protokol 
mensupları ve vatandaşlar 
izledi.

ÇEYİZ SANDIKLARINA ZIRH GİRDİ

“EKONOMİK SIKINTILAR TOKAT'TA DAHA AĞIR HİSSEDİLDİ"

"ZAFERE DOĞRU" GÖSTERİSİ TOKAT'TA SAHNELENDİ

Şule Şah�n

Haber Merkez�
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okat'tan 21 bin 428 hacı adayı 

T9 Ocak Perşembe günü 
çekilen hac kurasına katıldı. 

Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde eden 
hacı adayları 13-24 Ocak 2020 
tarihleri arasında kayıtlarını 
yaptıracaklar. 
Hacı adayları 13 Ocak 2020 (bugün) 
itibariyle saat 08:30'den itibaren 

www.hac.gov.tr adresindeki “Kesin 

Kayıt Belgesi" linkinden e-Devlet 
kimlik doğrulama sistemi ile 
kendilerine ait e-Devlet şifreleriyle 
giriş işlemlerini yapacaklar. Daha 
sonra “Diyanet İşleri Başkanlığı 
Organizasyonunu" veya “Acenta 
Organizasyonunu" tercih ederek 
“2020 Yılı Hac Organizasyonuna 
Kesit Kayıt Yaptırabilir" belgesini 
alacaklar.  
Diyanet organizasyonunu tercih 
eden hac yolcuları kayıtlarını 
müracaat ettikleri İl 
Müftülüklerinden tercih ettikleri hac 

konaklama türüne göre 2-3 veya 4 
kişilik oda tercihlerini ve gitmek 
istedikleri havalimanını seçecek ve 
ilgili bankalara konaklama türüne ait 
Hac ücretini belirtilen süre içerisinde 
yatırarak kayıtlarını tamamlayacaklar. 
Tokat İl Müftülüğü Hac Umre 
Bürosu'ndan yapılan açıklamada, bu 
sene hac konaklama ücretlerinin en 
düşük; 16.400 SAR(Sudi Arabistan 
Riyali) olarak açıklandığı belirtildi. Bu 
fiyatların oda ve otel tercihlerine 
göre değişebildiği kaydedildi. Tercih 
edilen hac konaklama türüne ait hac 
ücretinin tamamının kesin kayıt 
esnasında yatırabileceği gibi, % 
50'sinin peşin, % 25'inin 1. taksit 
olarak 29 Şubat 2020 tarihine kadar, 
kalan % 25'inin ise 2. taksit olarak 
31 Mart 2020 tarihine kadar TC 
kimlik numarası ile yatırılabileceği 
ifade edildi. Ödemeler ise Ziraat 
Bankası, -Albaraka Katılım Bankası, -
Kuveyt Türk Katılım Bankası, -
Türkiye Finans Katılım Bankası, -
Vakıf Katılım, -Ziraat Katılım, -Emlak 
Bank Katılım ve PTT şubelerinden 

birine yatırılabilecek.
       Tokat İl Müftülüğü Hac Umre 
Bürosu'ndan yapılan açıklamada şu 
ifadelere yer verildi: “Acenta 
organizasyonunu tercih eden hac 
yolcuları Başkanlığımız ile sözleşme 
imzalayan acentalardan birisini 
seçerek kayıt süresi içerisinde 
kayıtlarını yaptıracaklardır. 
Başkanlığımızca sözleşme imzalayan 
acentaların listesini www.hac.gov. tr 
adresinden öğrenebileceklerdir. 
Yukarda belirtilen bankalardaki Hac 
Kayıt Hesabının dışında başka bir 
hesaba kesinlikle para 
yatırılmayacaktır. Hacı adaylarının 
pasaportlarının 01 Şubat 2021 
tarihine kadar geçerlilik süresi olması 
gerekmektedir. Geçerlilik tarihi 01 
Şubat 2021'den önce biten 
pasaportlar işleme 
konulmayacağından pasaport 
işlemlerinize kesin kayıt işlemlerinizi 
yaptırdıktan sonra ve il 
müftülüğünün bilgilendirmesi 
doğrultusunda başlanması 
gerekmektedir.” 

Havanın soğumasıyla 
birlikte kışın davetsiz 
misafiri boğaz 
enfeksiyonları da kendini 
göstermeye başladı. 

ltınbaş Üniversite Hastanesi 

AMedical Park Bahçelievler 
Kulak Burun Boğaz Uzmanı 

Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, 
enfeksiyonlardan korunmak için şu 
önerilerde bulunuyor: “Ellerinizi sık 
sık yıkayın, toplu taşıma araçlarında 
korunmaya dikkat edin, bol su ve 
taze meyve-sebze tüketin.”
 “Boğaz enfeksiyonları; akut 
farenjit, akut tonsilit ve basit üst 
solunum yolu enfeksiyonlarıdır” 
diyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı 
Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, 
“Boğaz enfeksiyonlarının ilk belirtisi, 
yutkunma esnasında boğaz ağrısıdır. 
Bunu takiben bakteriyel 
enfeksiyonların başlıca 
semptomları; yüksek ateş, yaygın 
kas ağrıları, kulak ağrısı, burun 

tıkanıklığı, genizde akıntı ve vücutta 
kırgınlıktır” dedi.
BOĞAZIN KURUMAMASI İÇİN 
BOL SU TÜKETİN
 Kulak Burun Boğaz Uzmanı 
Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, 
enfeksiyondan korunmak için 
almanız gereken önlemleri şöyle 
anlattı: “Enfeksiyonlardan korunmak 
için öncelikle vücut direncimizi 
yüksek tutmalıyız. Yani taze meyve-
sebze tüketmeli ve vitamin 
almalıyız. Boğaz enfeksiyonlarından 
korunmak için bol su içilmelidir. 
Boğazın kurulması, boğaz 
enfeksiyonlarına zemin hazırlar. 
Tedavi olarak eğer yüksek ateş yok 
ise; semptomatik ilaçlar, boğaz 
spreyleri ve genel soğuk algınlığı 
ilaçları yeterli olacaktır. Ancak 
yüksek ateş eşlik ediyorsa, 
doktorunuzun tavsiye ettiği 
antibiyotiği kullanmak gerekebilir.”
BADEMCİKLERİ ALMAK 
GEREKEBİLİR
 Altınbaş Üniversite 
Hastanesi Medical Park Bahçelievler 
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. 
Üyesi Denizhan Dizdar, boğaz 

enfeksiyonlarından biri olan beta 
virüsü ile ilgili de bilgiler verdi: 
“Halk arasında beta virüsü olarak 
adlandırılan organizma (beta 
hemolitik streptokok), bir bakteridir. 
Genellikle bademciklere yerleşir ve 
vücut direnci düştüğü zaman 
tekrarlayan enfeksiyonlar yapabilir. 
Özellikle çocuk yaşlarda yakalanılan 
bu enfeksiyonlar, ilerleyen 
zamanlarda vücutta yayılarak 
eklemleri ve kalp kapağı gibi başka 
yerleri etkileyebilir. Tedavi olarak 
ideal yöntem, penisilin türü bir 
antibiyotik kullanılmasıdır. Ancak 
yılda 5-6 kereyi geçen bademcik 
iltihaplarına dikkat edilmelidir. Eğer 
vücutta yayılım, eklemlerde veya 
kalp kapakçıklarında tutulum var 
ise, bademcikleri almak gerekebilir. 
Beta virüsünün direkt bulaşıcılığı 
yoktur. Ancak viral enfeksiyonlar 
bulaşabilir. Bütün enfeksiyonlarda 
olduğu gibi el yıkama, toplu 
alanlarda öksürük-hapşırık gibi 
durumlarda ağzın kapatılması, taze 
meyve-sebze tüketilmesi ve bol su 
içilmesi; olası enfeksiyonları 
önlemede etkili olacaktır.”
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A
K Parti Ocak Ayı İl Danışma 
Meclis Toplantısı cumartesi 
günü yapıldı. 26 Haziran 

Atatürk Kültür Merkezinde yapılan 
toplantı divan üyelerinin yerini 
almasının ardından İstiklal Marşının 
okunması ve AK Parti Tokat İl 
Başkanlığınca hazırlanan 
sinevizyonun izlenmesiyle devam 
etti. Toplantının açılış konuşmasını 
yapan AK Parti İl Başkanı Metin 
Polat, birlik ve beraberlik mesajı 
vererek , 2002'den bu yana 
baktığımızda bu süreçte farklı olayları 
yaşayarak geliyoruz. Birçok 
kardeşimiz görev yapıp hizmet etti. 
Teşkilatımıza hizmet etmiş herkese 
teşekkür ediyorum. Şuan görevde 
olmayan teşkilat mensuplarının 
kendilerini halkanın dışında 
hissetmemelerini önemli rica 
ediyorum. Elbette kardeşlerimiz 
kendilerini zaman zaman 
dışlanıyormuş gibi hissediyorlar. Ama 
gönlümüzde de parti binalarımızın 
kapıları da her zaman sonuna kadar 
açık kardeşlerimize. Bizim ayrımımız 
milli ve manevi değerler noktasında, 
ahlaki değerler noktasında, bizim 
davamızın çizgileri noktasında bir 
zafiyeti varsa o zaman bakışımız da 
değerlendirmemiz de farklıdır." diye 
konuştu.
 AK Parti İl Kadın Kolları 
Başkanı Havva Sabuncuoğlu ve İl 
Gençlik Kolları Başkanı Mesut 
Aktürk'ün konuşmalarının ardından 
kürsüye çıkan Tokat Belediye Başkanı 
Eyüp Eroğlu, "Belediyeler bulunduğu 
illerin, ilçelerin lokomotifidir. 
Belediyelerimiz ne kadar güçlü 
olursa, belediyelerimizin halkla olan 
münasebetleri ne kadar güçlü olursa 
bundan partimizin de davamızın da 
çok istifade edeceğini 
düşünüyorum." dedi. Eroğlu daha 
sonra yaptığı sunumda 1 Nisandan 
bu güne kadar yapılan çalışmaları 
özetledi ve 2020'de planladıkları 
çalışmaları anlattı.
 Tokat Milletvekili Mustafa 
Arslan, ilk olarak ekonomik 
gelişmeleri değerlendirdi. Ağustos 
2018'de Türkiye'nin kur saldırısıyla 
karşı karşıya kaldığını belirten Arslan, 
"Ciddi bir ekonomik saldırıydı. Ama 
ekonomi yönetimimizin aldığı 
tedbirlerle bunu az bir hasarla 
atlattık. Bu emperyalizmin bir 
yöntemi. Rusya'da bu saldırı yapıldığı 
zaman parası 4 kata yakın değer 
kaybetti. Aynı saldırı İran'a yapıldı, 
parası 3 kata yakın değer kaybetti 
ama başkanlık sisteminin getirdiği 
avantajlarla biz bu saldırıyı az hasarla 
atlattık. Bu saldırılar nedeniyle 
hükümetimiz 2019-2020 bütçesini 
tasarruf hesabıyla yaptı. Biz 
milletvekili olduk tasarruf dönemi 
başladı. 2019'un toplam yatırım 
bütçesi Türkiye'de 65 milyar dolar 
oldu. Bu sene de aynı rakamlar söz 
konusu. Dolayısıyla yeni yatırımlar 
yapmak, yeni yatırımları ilimize 
getirmek çok zor. Çok zor bir 
dönemde görev yapıyoruz. 2019 yılı 
için, biz bakanlarımıza gittiğimiz 
zaman arkadaşlarımızla ve Tokat için 
bir şeyler istediğimiz zaman yüzde 
70'i geçmeyen işleri yapamayacağız, 
yeni işler için talepte bulunmayın 
dediler. Bu yıl için de yüzde 50'nin 
tamamlanmayan işlerin 
yapılmayacağı söylendi. Ama biz 
yılmadık ve ziyaretlerimiz devam 
etti." diye konuştu.
UYUM İÇERİSİNDE 
ÇALIŞIYORUZ
 Tokat Milletvekilleri olarak 
uyum içerisinde çalıştıklarını belirten 
Mustafa Arslan, "Tokat'ta güzel 
yapılan her şeyi beraber yaptık, 
yapılmadık eksik kalan bir şey varsa 

da hepimizin eksiği. Biz bu işin 
artısını da eksisini de hep beraber 
yapıyoruz. Uyum içinde çalışıyoruz ve 
bu uyumlu çalışmanın meyvesini 
yatırımların kısıtlandığı bu zor 
dönemde aldık. Sadece eski 
yatırımların devam ettiği dönemde 
Tokat'ta ciddi yatırımlar oldu. 
Yaklaşık 1 buçuk katrilyonun 
üzerinde yeni yatırım almışız normal 
rutinin dışında. DSİ Müdürü, 'Sizin 
yaptığınız bakan ziyaretlerinin Tokat'a 
artısı sadece DSİ anlamında 500 
milyonun üzerinde' diyor. Biz bize 
ayrılan sürenin sonuna kadar bu 
şekilde çalışmaya devam edeceğiz. 
Bizim tek bir gayemiz var; Tokat'a 
artı ne getirebiliriz, neler yapabiliriz." 
dedi.
Daha sonra göreve geldikleri günden 
itibaren Tokat milletvekilleri olarak 
yaptıkları çalışmaları anlatan Mustafa 
Arslan, şunları kaydetti:
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMALAR
Geçen yıl Çevre ve Şehircilik 
Bakanımızı ilimize davet ettik ve bu 
ziyaretten artı 150 milyon liranın 
üzerinde bir değer kazandık. Sadece 
Tokat Belediyesine aldığımız arsa 170 
dönüm. 2 rezerv alanını Tokat 
Belediyesine kazandırdık. Bunun 
dışında belediyemize 9 milyon lira 
hibe aldık, 5 milyon lira kredi aldık. 
Katı atık aktarma istasyonu için 3 
buçuk milyon lira hibe aldık. Tokat 
kentsel dönüşümü için 5 milyon lira 
ilave destek aldık. Gümenek için 
Çevre Şehircilik bakanımızdan destek 
almıştık. Daha sonra kendisine bunu 
yapamıyoruz destek olun dedik, 
Gümenek'teki millet bahçemizi sayın 
bakanımız TOKİ'ye yaptıracak, 2225 
milyon lira karımız var. Yine o 
toplantıda belediyelerimiz makine 
ekipman ihtiyaçlarını karşıladık. Yine 
Çevre Şehircilik Bakanımızı sürekli 
takip ediyoruz, verimli görüşmeler 
yapıyoruz.
GENÇLİK SPOR BAKANLIĞI 
ÇALIŞMALARI
 Gençlik ve Spor 
Bakanımızdan Tokat'a yaklaşık 80 
milyon lira ek yatırım aldık. Turhal'a 
spor salonu sözü aldık, 8 milyon 500 
lira, Yeşilyurt'a spor salonu sözü aldık 
2 milyon 300 bin lira, Reşadiye'ye 
gençlik merkezi sözü aldık; bunların 
protokolünü ilerleyen günlerde 
Gençlik Spor Bakanlığımızda 
yapacağız. Merkeze iki adet spor 
salonu, 2 adet yüzme havuzu, il 
geneline 20 adet sentetik çim saha, 
20 adet çok amaçlı basketbol sahası, 
Artova'ya, Turhal'a, Niksar'a yüzme 
havuzu, Almus'a güreş antrenman 
salonu aldık. Gençlik ve spor 
Bakanlığından aldığımız bu yatırımlar 
80 milyon liranın üzerinde. Dene-yap 
atölyemizi de Gençlik Merkezimize 
kazandırdık. Zile Endüstri Meslek 
Lisesine de robotik kodlama atölyesi 
yapıyoruz. 2019 yılında da Tokat 
Merkezde yaptığımız yatırımlar 16 
milyon 700 bin lira civarında 
onarımlar hariç.
DSİ ÇALIŞMALARI
 Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü çalışmaları kapsamında 
şuanda 120 köyde arazi 
toplulaştırmamız devam ediyor. Bu yıl 
içerisinde de Şenyurt Kasabasından 
Yağmurlu köyüne kadar olan kısmın 
tamamını iade edeceğiz. Yani 2-3 yıl 
içerisinde Tokat'ın il genelinde arazi 
toplulaştırılması ile ilgili çalışmalarının 
tamamını bitirmiş olacağız. Turhal 
barajı sulamasını bu sene ihale 
edeceğiz 100 küsür milyon lira, 
Sulusaray barajını da programa 
aldırdık, bu yıl onu da ihale edeceğiz, 
160 milyon lira ihale bedeli var. Tokat 
Merkez Dartaj Barajı önümüzdeki ay 
içerisinde ihale oluyor. Tokat'ın 40 
yıldır beklediği bir baraj, içme suyu 
olarak kullanacağız. Bununla 

belediyemizin enerji sarfiyatı 
azalacak, sağlıklı kaynak suyu 
içeceğiz. Şehrimizin 50 yıllık su 
ihtiyacını giderecek. Bunun yanında 
Zile yünlü barajının ihalesini 
yapıyoruz. Bu iki barajın ihale bedeli 
100 milyon lirayı geçiyor. Bunlar ciddi 
rakamlar. Türkiye'nin bu kadar 
tasarrufta olduğu dönemde bu 
aldığımız yatırımlar Tokat için çok 
büyük kazanımlar bence. Alpu 
barajının sulamasını da nisan ayında 
feshedeceğiz. İnşallah ağustos 
ayında da ihaleye hazır hale gelecek, 
yüzde 30'u bitmişti kalanını da ihale 
edip devam ettireceğiz. Bunun 
dışında bu yıl programımızda yeni 
baraj, taşkın ve koruma benzeri 
büyüklü küçüklü yatırımlarımızın 
toplamı 240 milyon lirayı geçiyor. 
Biraz ince anlattıklarım dışında ek 
olarak 240 milyon liralık bir yatırım 
olacak Devlet Su İşleri anlamında. 
Tokat'ın sulanabilir alanlarının yüzde 
52'sini sulayabiliyoruz şuanda. Bu 
projelerimiz bittiği zaman Tokat'ta 
suladığımız alanlar kadar alan 
sulamış olacağız. Devlet Su İşlerinde 
takip ettiğimiz ve önümüzdeki yıllar 
içerisinde ihale etmeyi planladığımız 
projelerimiz de şunlar: Tokat Kazova 
sulaması, teknik olarak 2020 yılı 
içerisinde proje ihalesini yapacağız, 
Erbaa ovası sulaması, teknik raporu 
onaylandı, proje ihalesini yapıyoruz 
bu yıl içerisinde. Niksar ovası 
sulaması, raporu onaylandı bu yıl 
içerisinde proje ihalesini yapacağız. 
Zile ovası, Artova Ovası sulaması, 
Dutluca, Bedirkale ve Kızık 
Sulamasının teknik rapor çalışmaları 
başladı.
SANAYİ BAKANLIĞI 
YATIRIMLARI
 Tokat'ın önemli 
yatırımlarından biri de sanayi 
sitesiydi. Geçtiğimiz yıl yeşil sanayi 
sitesi yapılması planlanan 4 şehirden 
tüm projesini bitirip hazır hale 
getiren il Tokat. Biz gayri menkulün 
satıl alınmasıyla ilgili projeyi Sayın 
Bakanımızın Tokat ziyareti sonrası 
gün gün aşama aşama takip ettik. 
Sadece tapu işlerini bitirdik, diğer 
illerin mülkiyet sorunları hala devam 
ediyor. Sanayi sitesini bu yıl ihale 
etmek için üç-dört defa sanayi 
bakanımızla görüştük, Strateji 
başkanımız Naci Ağbal'la görüştük. 
Kendisi bu sene içerisinde ihale 
edilmesi için gerekli desteği 
vereceğini söyledi. Sanayi 
Bakanlığımız da bütçe teklifinde bunu 

Cumhurbaşkanlığı Strateji 
Başkanlığına bildirdi. İnşallah 350-
400 milyon liralık bir yatırım Tokat 
için, çok büyük bir yatırım. Sanayi 
Bakanımızla yaptığımız görüşmede 
bir önemli husus da Tokat'ın teşvik 
bölgesinde 5'inci bölgeden 6'ıncı 
bölgeye alınması için talepte 
bulunduk. İlçeler bazında çalışma 
yapacağını söyledi. 
SOSYAL YATIRIMLAR
 Aile, Çalışma ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı bünyesinde de 
geçen yıl 131 milyon 617 bin lira 
sosyal yardım ve destek ödemesi 
yapmışız. Huzurevi inşaatımız bitti, 
inşaatı için gerekli ödeneği 
çıkarttırdık. Turhal çocuk merkezinin 
de inşaatı devam ediyor. Onu da bu 
sene Turhal'a kazandıracağız. Sosyal 
Destek Hızır projesi kapsamında da 
34 bin 490 haneyi ziyaret etmişiz. 
132 bin 500 kişiye evinde ulaşmışız. 
İçişleri Bakanımızı ziyaret ettik, üç 
milletvekilimiz. Hükümet konağı 
olmayan ilçelerimizin sorunlarını arz 
ettik. Bu yıl Niksar'ın hükümet 
konağını ihale edeceğiz, 2021 yılı 
içerisinde de Reşadiye, Turhal ve 
Başçiftlik'in hükümet konaklarını 
ihale edeceğiz. Ayrıca Reşadiye ve 
Niksar'da jandarma şehir içinde 
kalmıştı, jandarmanın yeni yerine 
taşınması için İç İşleri Bakanımızdan 
talepte bulunduk. Konuyu 
incelettiriyor, bir rapor çıkarılacak 
rapora göre hareket edeceğiz. İç 
İşleri Bakanlığımızda yarıca AFAD'la 
ilgili destek istedik. Kaledibi kentsel 
dönüşümü alanıyla ilgili AFAD'ın bir 
çalışma yapması lazım. Yapacağımız 
çalışmadan sonra riskli alanın büyük 
oranda azalması söz konusu. Oraya 
da yaklaşık 15 milyon liralık bir 
yatırımla iyileştirme yağacağız. 
Bunun için destek sözü aldık. 
Önümüzdeki günlerde para aktarılmış 
olacak.
TARIM PROJELERİ
 Tarım Bakanlığımızda sürekli 
takip ettiğimiz bir proje var. Niksar 
bölgesi cevizini canlandırmak için  
Reşadiye'nin son köyünden başlayın, 
Erbaa'nın son köyüne kadar güneye 
bakan Kelkit Vadisindeki bütün 
orman vasfını kaybetmiş arazilerin 
tamamına ceviz ormanları dikiyoruz 
inşallah. Valiliğimizle takip ettiğimiz 
projelerle de yaklaşık 4 bin dönüm 
alana yeni ceviz fidanı diktik. 1500 
alana geç turfanda kiraz dikiyoruz. 
Bağcılık ve cevizi destekleyici 
çalışmalar için Tarım Bakanımızdan 
özel destek aldık. Turhal ve Çayköy 
Beldesinde yeni bir bağ tesis 
ediyoruz. Bağcılıkla ilgili Kelkit 
Vadisine de destek aldık. DOKAP 
projeleriyle bu sene yaklaşık 20 
milyon destek alıyoruz. Bu 
yapacağımız projelerin dönüşümü 
kısa sürede 50-60 milyon lira 
vatandaşa para kazandırmış olacak. 
KÜLTÜR TURİZM ALANINDAKİ 
ÇALIŞMALAR
 Son dönemde yaptığımız 
çalışmalardan biri Kültür ve Turizm 

Bakanıyla yaptığımız çalışmalardı. 
Bakan yardımcımızı Tokat'a davet 
ettiğimizde Tokat'a hayran kaldı. 
Bunun akabinde vekillerimiz, valimiz, 
belediye başkanımızla Ankara'da bir 
toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda 
aldığı notlar 23 ayrı kalemden 
oluşuyor. 23 ayrı kalemde Tokat'ın 
kültür ve turizmi için ayrı ayrı yatırım 
planı yaptık. Gerçekten ciddi bir 
yatırım alacağız. Cumhuriyet 
tarihinde görülmemiş bir çalışma 
olacak turizm Bakanıyla yaptığımız 
çalışma. Tokat Kalesi restorasyon 
çalışmasını yatırım programına aldık, 
şimdi revize projesini yapıyoruz, 
revizyon biter bitmez restorasyona 
devan edeceğiz. Tokat'a çocuk 
müzesi yapıyoruz eski aşevinin 
olduğu yere. Yazmacılık müzesi 
yapıyoruz. Sokak sağlıklaştırmalarıyla 
ilgili 7 sokağımıza destek alacağız, 
yaklaşık 25-30 milyon lira tutuyor. 
Niksar Kalesiyle ilgili bir çalışmamız 
olacak. Oraya da 12 milyon liranın 
üzerinde bir yatırımla bir restorasyon 
çalışması yapacağız. Niksar'da alan 
yönetimini kuruyoruz. Çanakkale'de 
olduğunu gibi alan yönetimi 
Başkanlığı olacak. Alan yönetimi 
nezaretinde çalışmalar yürütülecek. 
İlimizde devam eden kazıları da 
müze kazısı haline getireceğiz. Eskisi 
gibi senede bir ay 15 gün değil, 
kazılarımız yıl boyunca devam 
edecek. Eksiğimiz Tokat'ta arkeoloji 
bölümünün olmamasıydı. 
Üniversitemizle görüştük, 
üniversitemiz YÖK'le yazışmasını 
yaptı. Tokat'a arkeoloji bölümünü 
kazandırdığımız zaman 
Sulusaray'daki, Gümenek'teki, 
Haşatöyük'teki bütün kazı 
çalışmalarımız yıl boyu devam 
edecek. Zile kalesinin restorasyon 
projesini hazırlıyoruz. Selçuklu mezar 
taşlarıyla ilgili bir açık hava müzesi 
yapacağız. Niksar'daki Selçuklu 
mezar taşları Ahlat'taki mezar 
taşlarından sonra Anadolu'daki en 
eski mezar taşları. Anadolu'nun Türk 
yurdu olduğunu gösteren bir abide 
olacak Tokat'a taş eserler müzesi 
açıyoruz ilave olarak. İl Halk 
Kütüphanemizi yeniliyoruz, Zile ve 
Niksar'da yeni kütüphane yapıyoruz. 
En çok üzerinde durduğumuz 
konulardan biri de Tokat'a Kültür 
Varlıkları Kurulunun korunmasıydı. 
İnşallah Kültür Varlıkları Kurulu 
kurulduğu zaman Tokat'tan 
ilçelerimizden kimse Sivas'a gitmek 
zorunda kalmayacak. Gülbahar 
Hatun Medresemizi de Kültür 
Bakanlığımızın destekleriyle yeniden 
inşa edeceğiz. Tokat'a Kültür Merkezi 
sözü aldık. Yerini tespit edip 
Bakanlığa sunduğumuz zaman Kültür 
Merkezimizi Tokat'a kazandıracağız,  
daha geniş, ön tarafta oturanların 
üşümediği bir salonda güzel 
toplantılar yapacağız. Devlet 
tiyatrolarıyla ilgili de bir çalışma 
yaptık. İnşallah şehrimize devlet 
tiyatrolarımızı da getireceğiz. Ballıca 
Mağarası, Kaz Gölü ve oradaki 
Kervansaray'ı içine alan bölgeyi 
kapsayacak şekilde 16 milyon liralık 
OKA'da güdümlü bir projemiz var, 
çıkmak üzere.
 Sürekli çalışıyoruz. Salı günü 
ulaştırma Bakanının yanında 
olacağız; Niksar yolu için, Çamlıbel 
Tüneli için. Biz bunların peşindeyiz 
ve inşallah başaracağız. Beş senemiz 
bitmeden Tokat'a çok değerli çok 
güzel yatırımlar kazanmış olacağız."
 Toplantıya AK Parti Tokat 
Milletvekili ve Gurup Başkanvekili 
Özlem Zengin, Milletvekili Yusuf 
Beyazıt, Mustafa Arslan, Belediye 
Başkanı Eyüp Eroğlu, Ak Parti İl 
Başkanı Metin Polat, İlçe ve Belde 
Belediye Başkanları, Ak Parti İlçe ve 
Belde Başkanları ve çok sayıda partili 
katıldı.

Tokat M�lletvek�l� Mustafa Arslan AK Part� Ocak Ayı İl Danışma Mecl�s Toplantısında konuştu:

TASARRUF DÖNEMİNDE TOKAT'A CİDDİ YATIRIM
Hilal Yıldırım
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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 “boğaz teprem�” 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�
Bu 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 
koyuyorsun 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 n�tek�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�. 
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

İSTANBUL
KANALI
POLEMİĞİ

Tokat Artovalılar Kültür 
Dayanışma ve 
Yardımlaşma Derneği 
düzenlenen törenle açıldı.

T
okat Artovalılar Kültür 
Dayanışma ve Yardımlaşma 
Derneğinin açılışı için 11 Ocak 

2020 Cumartesi günü tören 
düzenlendi. GOP Bulvarı Emniyet 
Müdürlüğü altında faaliyet 
gösterecek olan derneğin açılışına 
Tokat Milletvekilleri Özlem Zengin, 
Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Tokat 
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Ak 

Parti İl Başkanı Metin Polat, İl Genel 
Meclis Başkanı Erol Duyum, Bağcılar 

Belediye Başkan Yardımcısı Ali 
Erdoğan, Tokat Kent Konseyi Başkanı 
Abdullah Gürbüz, Sivil İnisiyatif ve 
Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları ve 
vatandaşlar katıldı.
“AMACIMIZ HEMŞERİMİZİN 
SESİ OLABİLMEK”

Programın açılış konuşması 
derneğin Kurucu Başkanı İbrahim 
Eroğlu tarafından yapıldı. Dernek 
Başkanı Eroğlu, “Tokat Artovalılar 
Derneği olarak amacımız Tokat'ımızın 
Artovamız ülkemiz için ticareti 
hizmetleri ile faydalı işlere imza atan 
her bir hemşerimizin sesi olabilmek 
dernek çatısı altında oluşturacağımız 
sinerji ile ülkemize faydalı 
olabilmektir. Birlikte olmanın 
rahmetini gerçekleştirmek istiyoruz.” 

Dedi. 
“DERNEK ARTOVALILARI BİR 
ARAYA GETİRECEK”

Sonrasında konuşan Artova 
Belediye Başkanı Lütfi Yalçın , 
“Derneğimizin en önemli amacı 
Tokat'ta oturan Artovalı 
hemşerilerimizi ve yine Artova'daki 
hemşerilerimizi bir araya getirip 
kaynaştırmak. Aynı coğrafyanın 
insanı olmamıza rağmen maalesef 
zamanla birbirimiz tanıyamaz duruma 
gelmiş bulunmaktayız. Artova olarak 
Tokat'ta yüzde 25 nüfus oranı 
olmasına rağmen maalesef biz bile 
buraya katılan bazı Artovalı 
hemşerilerimizi tanıyamaz duruma 
geldik.  Amacımız hemşerilerimizin 
tanışmasını kaynaşmasını sağlamak.” 
İfadelerini kullandı. 
“DERNEK ARTOVA'NIN VE 
TOKAT'TAKİ GENÇLERİN ÖNÜNÜ 
AÇACAK”

Yeni açılan derneğin hayırlı 
uğurlu olmasını dileyen Tokat 
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 
“Derneği kuran emeği geçen bütün 
kardeşlerime teşekkür ediyorum. 
Dernekçilik insanlara hayırlı faydalı 
olmaya çalışan kuruluşlardır. Bu 
noktada da hemşeri dernekleri de 
kuruluş amaçları bellidir. Hangi 
yöreye aitse o yörenin insanına 
faydalı olmak, ihtiyaçları dile 
getirmek için bu derneklerin en 

önemli vazifeleridir. Artova 
Derneğimizde, Artova'nın insanına 
sahip çıkma noktasında insanlarının 
daha iyi yerlere ulaşması noktasında 
emek sarf edecek. Ben bunu görüyor 
ve biliyorum. İnsan yetiştirmek, 
eğitime adanmış bir anlayışla yola 
devam etmek, bu anlamda Artova'nın 
ve Tokat'taki gençlerin önünü açacak 
bir takım çalışmalar yapmayı da ben 
önemsiyorum. Derneğimize başarılar 
diliyorum” şeklinde konuştu.
“TOKAT'IN GÜCÜNÜ FARK 
EDELİM”

Tokat Milletvekili Özlem 
Zengin ise “Fevkalade güzel bir fikir. 
Artova çok güzel bir ilçe.  Derneklerin 
amacı bizim ayaklarımızı yere sağlam 
basmamız için gerekli değerlerimizi 
hatırlatması. Bu değerleri 
hatırladığımız zaman beraberinde o 
yöreden çıkan insanlara sahip 
çıkıyoruz. Hayatta en önemli şeylerin 
dostlarımız olduğunu bize hatırlatıyor. 
Burası insan biriktirme yeri, dernek 
demek benim için insan demek. Biz 
Tokatlılar önce kendimiz Tokat'ın 
gücünü fark edelim. Kendimize önem 
verelim ve kurduğumuz dernekle 
beraber Tokat yeni yeni dostlar 
kazanma imkanına sahip olsun. 
Hayırlı uğurlu olsun.” Dedi. 
Konuşmalar sonrasında açılış 
kurdelesi kesilerek dernek binası 
gezildi. 

Evcil hayvanların 
ihtiyaçlarının tamamını 
karşılamak için 
tasarlanan işyeri Pati 
Gross için açılış töreni 
düzenlendi.

1 Ocak 2020 Cumartesi günü 

1düzenlenen törenle açılan 
Pati Gross Yeşilırmak 

Mahallesi Gelincik Sokak'ta hizmet 

vermeye başladı. 
Açılış töreninde konuşan 

Tokat Belediye Başkanı Eyüp 
Eroğlu, “Her yeni iş yeri açılışında 
heyecan duyuyoruz ve Tokat'a 
işyeri açan kardeşlerimize teşekkür 
ediyoruz. Halkımızın 
hayvanseverliğinin daha da 
çoğalması, evlerimizde kedilerin 
köpeklerinde besleniyor olması 
böyle işletmelerin çoğalmasını 
sağladı. Bu yönüyle şehre bir değer 
kattı diye düşünüyorum. Mustafa 
Bey kardeşimi tebrik ediyorum, 

başarılar diliyorum. Allah kazancını 
bol eylesin.” Dedi.

Evcil hayvanların ihtiyaç 
duyduğu her şeyin mağazada 
bulunduğunu belirten işyeri sahibi 
Mustafa Dülek, “Tokat'ta on yıldır 
serbest klinisyen olarak 
çalışmaktayım. Tokat halkına yeni 
bir akım getirmek istedik. Evcil 
hayvanların ihtiyaçlarının tamamını 
mağazamızda bulunduruyoruz. 
Mağazamız yaklaşık 300 metrekare. 
Bütün ürünler ve evcil hayvan 
malzemeleri mevcut.” dedi.  

EVCİL HAYVAN DOSTU PATİ GROSS AÇILDI

ARTOVALILAR DERNEĞİ AÇILDI

Mustafa Işık

İŞYERİ SAHİBİ
MUSTAFA DÜLEK

Mustafa Işık
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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'ta kavga eden 
arkadaşlarını ayrılmak 
isterken bıçaklanan lise 
öğrencisi Ahmet Yasin 
Karaçam (16) son 
yolculuğuna uğurlandı.

dinilen bilgiye göre Cuma 

Eakşam saat 16.00 sıralarında 
Suluskak'ta bulunan Atatürk 

Anadolu Lisesinde okuyan bir grup 
öğrenci okul çıkış saatinde bahçeye 
gelen H.Ö. (16) ile tartışmaya 
başladı. Tartışma daha sonra okulun 
alt tarafındaki sokağın girişinde 
bıçaklı kavgaya dönüştü. 
Arkadaşlarının kavga ettiğini gören 
Ahmet Yasin Karaçam, ayırmak için 
araya girdi. Kavga eden arkadaşlarını 
ayırmak isteyen Ahmet Yasin 
Karaçam (16) bu sırada göğüs 
bölgesinden bıçaklandı. Saldırgan 
olay yerinden kaçarken, kanlar içinde 

kalan öğrenciye arkadaşları tampon 
yaparak müdahale etti. 
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Ağır yaralanan öğrenci ambulansla 
kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi 
acil servisinde yapılan tüm 
müdahalelere rağmen 
kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
 Liseli Ahmet Yasin 
Karaçam'ın cenazesi otopsi 
işlemlerinin ardından Cumartesi 
günü ailesine teslim edildi. Kabilizade 
Mehmet Paşa Camii'nde düzenlenen 
cenaze törenine Karaçam'ın ailesi ve 
akrabaları ile arkadaşları katıldı. 
Ahmet Yasin Karaçam, öğle 
namazına müteakip kılınan cenaze 
namazının ardından Dokuztaşlar 
Mezarlığı'nda toprağa verildi. 
 Öte yandan olaydan sonra 
kaçan ve polis tarafından yakalanan 
şüpheli H.Ö.'nün, emniyetteki 
sorgusu devam ediyor. Şüpheli, 
sorgusunun ardından adliyeye sevk 
edilecek.

Trakya Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Dr. Emre 
Akcagündüz doktora 
tezinde Turan Yalçın'ın 
eseri olan Recep 
Yazıcıoğlu'nun Liderlik 
Sırları kitabının özetine yer 
verdi. 

T
rakya Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Dr. Emre Akcagündüz 
doktora tezi olarak Recep 

Yazıcıoğlu'nun idareciliği üzerine bir 
çalışma hazırladı ve bu tezini 
Akademik Bir Bakışla Vali Recep 
Yazıcıoğlu adlı kitapta topladı. 
Akcagündüz'ün kitabının ilk 

bölümünde, çalışmanın akademik 
perspektifi, kamu hizmetleri 
motivasyon kuramı, çalışmanın 
sınırlarını aşmanın diğer yolu, 
kullanılacak araştırma yöntemi 
konuları yer alıyor. İkinci bölümde 
Recep Yazıcıoğlu'nun düşünce 
dünyasını anlamak, eserleri, katıldığı 
programlar ve hakkında yazılan 
eserler üzerine inceleme konularına 
değiniliyor. Bu bölümde işitme engelli 
yazarımız Turan Yalçın'ın Recep 
Yazıcıoğlu'nun Liderlik Sırları 
kitabının özetine bir sayfada yer 
verilmiş. Üçüncü bölümde çalışma 
arkadaşlarının gözünden Recep 
Yazıcıoğlu, otuz kadar çalışma 
arkadaşıyla yapılan röportajlar ve 
Tokat'ta görev yapan eski 
kaymakamlar var. 
Emin Ulu'nun Hızır Paşa adlı tiyatro 

oyunu ile Tokat Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Cemal İncesoyluer'in 'Bir 
Kent, Bir Adam, Bir Yorum' kitabında 
ve Tokat olayından da bahsediliyor. 
Astana yayınlarından çıkan kitap 

geniş bir akademik çalışma olarak 
okurun hizmetine sunuldu. Kitap iyi 
bir kamu yöneticisi olmak isteyen 
üniversite öğrencileri için kaynak 
özelliği taşıyor.   

BIÇAKLANAN LİSE ÖĞRENCİSİ TOPRAĞA VERİLDİ

“AKADEMİK BİR BAKIŞLA VALİ RECEP YAZICIOĞLU”

Hilal Yıldırım

Şule Şah�n
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TOKAT GAZETESİ adına

İmt�yaz Sah�b�
Fat�h Kılıç

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
ve İnternet Editörü

Seda İLTER

Sayfa Sekreteri

Seda BATUR

Hukuk Danışmanı

Av. Esra ERCİNS ORUÇ

Gazetem�z Basın Ahlak 
Yasasına Uymayı Kabul Eder
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Yeş�lırmak Mah. 
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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.

10.01.2020 
Mahmut ÇELİK 

Artova- Gürardıç Köyü / Cuma 
Namazı /

Yakınları: Osman, Metin, Mehmet ve 
Çetin Çelik'in kardeşleri.

**
10.01.2020 

Ferdane AKSOY 
Takyeciler Camii / İkindi Namazı / 

Erenler Mezarlığı
Yakınları: Mustafa Aksoy'un eşi. 
Dursun Doğan'ın kız. Hasan ve 
Harun Doğan'ın kızkardeşleri.

**
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.

**

VEFAT
EDENLER
İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raci'un

Vefat Eden Hemşehrilerimize
Cenab-ı Hak’tan Rahmet,

Yakınlarına Başsağlığı Dileriz.

ERBAASPOR :1
OFSPOR A.Ş. :1

İ
limizi TFF 3. Lig 2. Grup-
ta temsil eden Erbaaspor 
ikinci yarının ilk maçını 

Erbaa'da oynadı. Dün 
oynanan maçta rakibi Ofspor 
A.Ş. ile 1-1 berabere kaldı.
 Erbaaspor'un Teknik 
Sorumlusu Engin Yılmaz'ın 
sahaya sürdüğü ilk 11'de 
kaleci Taylan, Barış Sinan, 
Bilal, Ömer, İsmail, Fırat, 
Berat, Mehmet, Rıdvan, 
Mehmet Tolunay ve Hüseyin 
vardı. Ofspor A.Ş. Teknik 
Sorumlusu Fatih Uygun'un 
ilk 11'inde kaleci Sercan, 
Fikret, Buğrahan, Ziya, 
Muhammed, Sabit Hakan, 
Bülent, Yavuzhan, Mustafa, 
Barış, Mert vardı.
 Saat 13.30'da 
hakem Alper Akarsu'nun 

üflediği düdük ile başlayan 
maçta öne geçen taraf 
konuk ekip Ofspor A.Ş. oldu. 
Maçın ilk yarısının uzatma 
dakikalarında Ofspor'dan 
Sabit Hakan Yılmaz'ın attığı 

gol ile ilk yarı 0-1 bitti. 
Maçın ikinci yarısında 48. 
dakikada oynanırken Barış 
Sinan Üstün'ün attığı golle 
durum 1-1 oldu ve son 
düdük de bu skorla çaldı.

 Erbaaspor, Ofspor 
karşısındaki beraberlikte 
puanını 17 yaptı ve 14. 
sıradan 12. sıraya çıktı. 
Ofspor ise 25 puanla 8. 
sırada yer aldı.

T
okat Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü 
koordinatörlüğünde 

yürütülen “Adım Adım 
Avrupa” ve “Adım Adım 
Avrupa II” isimli projelerin 
gönüllüleri, T.C. Dışişleri 
Bakanlığı Avrupa Birliği 
Eğitim ve Gençlik 
Programları Merkezi 
Başkanlığı'nca uygulamaya 
konan “Erasmus+ Gençlik 
Programı: Avrupa 
Dayanışma Programı” alt 
bileşeni kapsamında 
İtalya'nın Treviso şehrinde 
gönüllülük faaliyetlerini 
gerçekleştirecekler. 

Tokat Gençlik 
Hizmetleri İl Müdürlüğü 
tarafından yapılan yazlı 
açıklamalarda şu ifadelere 
yer verildi.

“01 Mart – 31 Ekim 
2020 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek olan 
gönüllülük faaliyetleri 
öncesinde kurumumuzu, 
ilimizi ve ülkemizi en iyi 

şekilde temsil edebilmeleri 
için gönüllülerimize 08 Ocak 
2020 tarihinde Ayrılış Öncesi 
Eğitimi düzenledik. Düzenle-
nen eğitim ile gönüllüleri-
miz; Avrupa Dayanışma 
Programı, Avrupa Gençlik 
Portalı, gönüllülük projeleri, 
youthpass 8 anahtar yeter-
lilik, proje çemberi, daya-
nışma vurgusu, çevrimiçi dil 
desteği, hibe kalemleri, 
raporlama süreci ve kuru-

mumuzun faaliyetleri hak-
kında net bilgi sahibi oldular. 
Avrupa Dayanışma Progra-
mı; gençlerin kişisel, eğitim-
sel, sosyal, sivil ve mesleki 
gelişimlerini teşvik ederken, 
kendi ülkelerinde veya 
yurtdışında topluma yarar 
sağlayan projelerde gönüllü 
olmaları, çalışmaları veya ağ 
kurma faaliyetlerinde 
bulunmaları için fırsatlar 
yaratan, toplumsal ihtiyaçları 

karşılamayı hedefleyen yeni 
bir Avrupa Birliği girişimidir. 
Gençleri daha kapsayıcı bir 
toplum oluşturmak, 
savunmasız insanları 
desteklemek ve toplumsal 
zorluklara cevap vermek için 
bir araya getirmektir. 
Program; yardım etmek, 
öğrenmek ve kendini 
geliştirmek isteyen gençlere 
ilham verici ve güçlendirici 
bir deneyim sunmaktadır.”

ERBAASPOR, OFSPOR'LA BERABERE KALDI

TOKAT GÖNÜLLÜLERİ İTALYA YOLUNDA 

Esengül İşleroğlu

Esengül İşleroğlu
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Tokat Gençlik Merkezi Müdürü 
Kazım Elmas: “Gençlik Merkezimiz 
7/24 saat boyunca gençlerimize 
açık”

T
okat Gençlik Merkezi Müdürü Kazım 
Elmas, 2019 yılında Tokat Gençlik 
Merkezi'nde yapılan faaliyetleri Tokat 

Gazetesi'ne değerlendirdi. 
“14 İLE 29 YAŞ ARALIĞINDA 
TOKAT MERKEZDE 
BİZİM KIZ VE ERKEK OLMAK ÜZERE 
21 BİN KAYITLI ÜYEMİZ VARDIR”

Tokat Gençlik Merkezi Müdürü Elmas'ın 
değerlendirmeleri şöyle oldu:

“Tokat Gençlik Merkezimizde 14 ile 29 
yaş aralığında kız ve erkek olmak üzere 21 bin 
kayıtlı üyemiz vardır. Tokat Merkez'de gençlik 
faaliyetlerimizi duyurabilmek için ortaokul, lise 
ve üniversite gruplarında toplamda 102 okul 
temsilcimiz var. Peki, bu okul temsilcileri ne işe 
yarar diye soracak olursanız? Bakanlığımızın 
projelerini, Genel Müdürlüğümüzün 
etkinliklerini ve Gençlik Merkezimizin 
etkinliklerini okullarda, öğrencilerimiz mağdur 
olmasın anlamında düşünüyoruz ve temsilci 
gençlerimizin aracılığıyla onları haberdar 
ediyoruz. Bu kapsamda bu okullarda toplam 
102 tane temsilci gençlerimiz mevcuttur. Ayrıca 
gençlik merkezimizde 7 tane Gençlik Liderimiz 
ve 7 tane de Gönüllü Gençlik Liderimiz var. 
Gönüllü Liderlerimiz her hangi bir kadrolu 
eleman olamamasına rağmen, gönüllerini 
ortaya koyarak bizim yapmış olduğumuz 
çalışmalarda bizlere destek oluyorlar. Ayrıca bu 
sene başlattığımız bir çalışma daha var, onu da 
sizinle paylaşmak istiyorum.”
KREDİ YURTLAR KURUMU'NDA 5 TANE 
GENÇ OFİS OLUŞTURDUK

“Biz 5 tane Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) 
yurdunda genç ofis oluşturduk. Genç Ofis ne 
demektir? Size ondan bahsetmek istiyorum. 
Bakanlığımızın ve Gençlik Merkezimizin 
faaliyetlerini etkinliklerini buraya gelemeyen 
genç kardeşlerimize ulaştırmaya çalışıyor. 
Orada tefrişatı bize ait olmak üzere 
oluşturduğumuz ofislerimizde Gençlik 

Merkezinde yaptığımız etkinlikleri oralarda 
yapmaya çalışıyoruz ve gençlerimizi bu 
imkânlardan yararlanmasını istiyoruz.”
2019 YILINDA TOKAT GENÇLİK MERKEZİ 
OLARAK, 1980 TANE FAALİYET YAPTIK

“Ayrıca 2019 yılında Tokat Gençlik 
Merkezi olarak, 1980 tane faaliyet yapmışız. Bu 
dile kolay, çok ciddi rakam olduğunu 
düşünüyorum. Çünkü bu faaliyetlerin 
sonucunda biz, 60 bin 112 öğrenciye ulaşmışız. 
Tokat ölçeğinde düşündüğümüzde 68 bin 112 
öğrencinin ciddi bir rakam olduğunu 
düşünüyorum. Ayrıca 2019 yılında Tokat 
Gençlik Merkezi olarak İl ve İlçemizde 
toplamda 160 tane gencimizi bir hafta süren 

kamplarımıza götürdük. Bu kamplar 
Bakanlığımız tarafından oluşturulmuş 
kamplardır, deniz ve doğa kampı diye 2'ye 
ayrılır. Biz bu imkânlardan 160 tane Tokatlı 
gençlerimizin yararlanmasını sağladık. 
Gençlerimiz nerelere gitti? Mersin, Samsun, 
Kırşehir, Trabzon, Kastamonu, Bursa ve Bolu 
kamplarına gençlerimizi gönderdik.”
GENÇLİK MERKEZİMİZ 7/24 SAAT 
BOYUNCA GENÇLERİMİZE AÇIK

“Ayrıca Gençlik Merkezimiz bildiğiniz 
gibi 7/24 saat boyunca açık. Bizim hafta 
sonumuz yok, gecemiz yok, gündüzümüz yok. 
Kısacası devlet memuruyuz ama bizim mesai 
kavramımız yok. Bunun dışında gerçekten 

gönüllü olarak canla başla çalışıyoruz. Bizler 
ekip olarak koşuşturmaya çalışıyoruz. Müdürüm 
daha çok ne yapıyorsunuz diye sorabilirsiniz? 
Bizlerin daha çok atölye ve kulüp çalışmalarımız 
oluyor. Mesela güzel sanatlar atölyesi 
kapsamında Bağlama, Piyano, Gitar, Ney, 
Keman, Ebru, Resim ve Tiyatro atölye 
çalışmalarımız mevcut.” 
GELECEĞİN BİLİM ADAMLARIN ALT 
YAPISINI HAZIRLIYORUZ

“Yine Bilim ve Teknoloji atölye 
çalışması kapsamında KOD-2023 Eğitimleri 
(Ortaokul, Lise ve Üniversite) yapıyoruz. 
Burada biz geleceğin bilim adamlarının alt 
yapısını hazırlıyoruz. Bilim ve Teknoloji 
Atölyesi'nde yazlım yapıyoruz, kodlama 
yapıyoruz ve robotik üretim yapıyoruz. 
Gençlerimiz burada inanın araba yaptılar, 
uzaktan kumandalı. Uzaktan kumandalı 
sulamalı saksılar yaptılar. Bunları ilerleterek 
değişik şeyler yapmaya çalışıyoruz.” 
DENE-YAP ATÖLYESİ'NE REKOR 
BAŞVURU
8 BİN ÖĞRENCİ BAŞVURDU

“12 ilde DENE-YAP Atölyesi vardı. 
Bakanlığımız Tokat'ımızı da bu kapsama aldı. 
Toplamda 18 ilde DENE-YAP Atölyeleri 
kurulmuş olacak. Bunlardan bir tanesi de 
Tokat. Bu nerede kurulacak, Tokat Gençlik 
Merkezi'nde kurulacak. Toplamda Bakanlık bize 
2 bin 500 kişiye ulaşabileceğimizi hesaplamıştı. 
Gençlerimizin çabası, İl Müdürlüğümüzün, İl 
Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve Valiliğimizin 
çabaları sonucunda toplamda 8 bin öğrenciye 
ulaştık. Bu bizim için rekor bir sayı. Bize verilen 
rakamın 3 katından daha fazla bir rakama 
ulaştık. Bu 8 bin gencimiz, 9 Şubat'ta bir sınava 
girecek merkezî bir sınava. Bu sınavdan sonra 
toplam 480 öğrenci de 22 Mart'ta uygulamalı 
bir eğitim alacak. Sonrasında toplamda 160 kişi 
kalacak. Bu 160 öğrenci kardeşimiz 3 yıl 
boyunca Tokat Gençlik Merkezi'nde son model 
ve teknoloji de kurulan DENE-YAP 
Atölyeleri'nde eğitim verilecek. Asıl 2023'ün 
daha profesyonel daha gelişi burada yapılacak. 
Geleceğin bilim adamları inşallah Tokat'tan 
çıkacaktır.”

Tokat Gençlik Merkezi Müdürü Kazım 
Elmas'ın gazetemize yaptığı 2019 yılsonu 
değerlendirmesinin devamını yarın (Salı) 
gazetemizde…

Çatalcaspor : 3
Tokatspor A.Ş : 1

FF 3. Lig 1. Grupta mücadele 

Teden Tokatspor A.Ş, ikinci yarının 
ilk maçında geride bıraktığımız 

hafta sonu Cumartesi günü 
deplasmanda İstanbul temsilcisi 
Çatalcaspor'la karşı karşıya geldi.

11 Ocak Cumartesi günü saat 
13.30'da Ziya Altınoğlu Stadı'nda 
oynanan karşılaşmayı Tekirdağ bölge 
hakeminden Mehmet Ali Özer yönetti.

Transfer yasağına bulunarak 
kadrosunu güçlendiremeyen ve ilk 
yarıdaki kadrosundan 5 futbolcu ile 
yollarını ayıran Tokatspor A.Ş, grubun 
güçlü ekibi Çatalçaspor'a 3-1 yenildi. 
Teknik Direktör Hakan Alpay'ın sahaya 
sürdüğü ilk 11'de kalede Mikail Keskin, 
Abdülbaki Şahin, Birkan Yılmaz, Ali Can 
Özer, Muhammed Şükrü Arslan, Tahir 
Mert Uzunsakal, Serhat Kaymak, Mert 
Yasir Yılmaz, Hüseyin Sapsağlam, 

Sabrican Nazlı ve Berkcan Aytaç yer 
aldı. İkinci yarıda 46b dakikada Mert 
Yasir'in yerine Ahmet Talha Yılmaz, 55. 
dakikada Tahir Mert'in yerine Yunus 
Emre Yılmaz, 72. dakikada Hüseyin'in 
yerine Umut Eren Şenel oyuna alındı.

Çatalca ekibinin teknik 
direktörünün sahaya sürdüğü ilk 11'de 
kalede Kadir Kahvecioğlu, Furkan Sakı, 
Bora Yelken, İsmail Sevindi, Önder 
Akdağ, Ufuk Özcan, Ömer Faruk 
Sezgin, Hakan Yüce, Fırat Sezer, Veli 
Uğur Kara ve Ömer Faruk Acı yer aldı. 
57. dakikada Furkan'ın yerine Hüseyin 
Korkmaz, 69. dakikada Ömer Faruk'un 
yerine İsmail Bulut, 88. dakikada Önder 
Akdağ'ın yerine Doğukan Aksoy oyuna 
girdi.

 Ev sahibi Çatalcaspor'un 
gollerini 23. dakikada Ufuk Özcan, 25. 
ve 48. dakikalarda Ömer Faruk Sezgin 
attı. Tokatspor A.Ş.'nin tek golünü 89. 
dakikada Ahmet Talha Yılmaz attı.

Tokatspor A.Ş., 6 puanla 17. 
sırada yer alıyor. Çatalca ekibini puanını 
30'a çıkardı.

Mustafa Işık

TOKAT GENÇLİK MERKEZİ MÜDÜRÜ KAZIM ELMAS'TAN 2019 DEĞERLENDİRMESİ (1)

GENÇLİKTEN 1980 FAALİYET

TOKATSPOR A.Ş. ÇATALCA'DAN MAĞLUP DÖNDÜ
Esengül İşleroğlu


