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Emeğ�n karşılığı
Yerel basının gücü halkın gücüdür.  Gücünü halktan alan, 
toplumdan destek gören gazetecinin emeği yine halka 

döner. Memleketi adına toplum yararını gözeterek 
karşılaştığı tüm zorluklarla mücadele eden gazeteci için her 

güzel gelişme mesleğin sürdürülebilirliği açısından umut 
oluyor.  Her bir gazete satışı gazeteciliğin finansal 

desteklemesinde bir damla oluyor. İnsallah damlaya 
damlaya göl olup emeğin karşılığını almasına vesile 

olmakta. Teşekkürler damla damla olanlara, tuğla üstüne 
tuğla koyanlara. 
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GÜVENLİ ÖZER 

Başkan Mantar, çalışan gazetec�ler gününü kutladı:

YEREL BASIN GÜÇLÜ OLMALI
emur Sen İl Temsilcisi ve Sağlık Sen Tokat Şube Başkanı 

MSuat Mantar, “Yerel basının güçlü olmasına önem 
verilmeli. Yerel basının güçlü olması haberlerin kalitesini 

artırır. Sorunlarınızı dertlerinizi biliyoruz ve her zaman sizin 
yanınızdayız”
 Memur Sen İl Temsilcisi ve Sağlık Sen Tokat Şube 
Başkanı Suat Mantar Tokat'ta faaliyet gösteren ulusal ve yerel 
basın temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. 
 Basının güçlü olmasını önemsediğini belirten Mantar, 
“İnsanların daha özgür düşünmesi, ülkemizde demokrasinin tam 
manasıyla yerleşip güçlenmesi adına sendika olarak hareket 
ediyoruz. Sendikayız, sivil toplum örgütü olmamız münasebeti ile 
sivil toplumu ilgilendiren her alan bizim çalışma alanımız. Medya 
mensuplarının işi ile sivil toplum örgütü kanadında yapmak 
istediğimiz işler aynı. Siz özgür basın diyorsunuz, bizde özgür 
birey diyoruz.” dedi. Haber-Foto: Şule Şahin

ALINAN VERESİYE DEFTERLERİ
HAYIR VE ZEKAT YERİNE GEÇECEK

okat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili Osmanlı'da 

Tzenginlerin esnaftan “zimem” denilen veresiye defterini 
satın alması geleneğinin sürdürülmesi amacıyla Tokat 

Bakkallar, Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanlığınca 
başlatılan çalışma kapsamında veresiye defterlerinin satışa 
çıkarılması kampanyasına yapılan her yardımın hayır ve zekat 
yerine geçeceğini onayladı.

TOKAT BELEDİYESİNDE
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

okat Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu 

Tİş Sözleşmesi imzalandı. Tokat Belediyesi Sosyal 
Tesislerinde gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi imza 

törenine; Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Belediye Başkan 
Yardımcıları, birim müdürleri ile Hizmet-İş Sendikası 
Yönetim Kurulu üyeleri ve Tokat Belediyesi'nde görev yapan 
işçi personeller katıldı.

ADİGE VE MUSTAFA JANBERK
İÇİN UMUT ARAYIŞI SÜRÜYOR

okat Çerkes Derneği ve Kızılay 

TTokat Şubesi işbirliğinde kök 
hücre ve kan bağışı etkinliği 

düzenlendi. Tokat Çerkes Derneği ve 
Kızılay işbirliğinde kemik iliği yeter-
sizliği teşhisi konulan 3 yaşındaki Adi-
ge ile Mustafa Janberk ve kök hücre 
bekleyen diğer hastalara umut olmak 
için kan bağışı etkinliği gerçekleşti-
rildi. 

Başkan 
Yardımcısı 
Tayfun Koç

Haber-Foto: Mustafa Işık 2'de

4'te

TOKAT İL MÜFTÜSÜ
ÖMER FARUK
BİLGİLİ
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azı şahs�yetler, toplumun çok önem ve 
değer atfett�ğ� k�m� kavramlarla 
özdeşleş�rler. İşte bu şahs�yetlerden b�r�s� 

olan büyük ed�p ve üstün şa�r Âr�f N�hat ASYA, 
Türk m�llet� olarak b�zler �ç�n çok değerl� kabul 
ett�ğ�m�z al bayrağımızla bütünleşm�ş b�r 
şahs�yett�r. B�zler �ç�n pek çok açıdan örnek b�r 
şahs�yet olan Âr�f N�hat ASYA, b�lhassa yazdığı 
“BAYRAK” ş��r�yle bütün m�llet�m�z�n gönlüne 
taht kurmuş ve z�h�nlerde müstesna b�r yer 
ed�nm�şt�r. 
Hayatı ve Eğ�t�m�
Aslen Tokatlı olup İstanbul'a yerleşm�ş b�r 
a�len�n çocuğu olan Âr�f N�hat ASYA, 07 Şubat 
1904'te Çatalca'da dünyaya gelm�şt�r. Henüz 
yed� günlükken babasını kaybetmes�, annes�n�n de 
başka b�r�yle evlenmes� üzer�ne çocukluğunu 
akrabalarının yanında geç�rmek zorunda kalmıştır. 
Balkan Savaşı sonunda İstanbul'a gelm�ş İlk 
tahs�l�n� Kocamustafapaşa ve Hasek� mahalle 
mektepler�nde tamamlamıştır. Sonra da Gülşen-� 
Maâr�fRüşd�yes�'ne devam etm�şt�r. Buradan Bolu 
Sultânîs�'ne, oradan da Kastamonu Sultânîs�'ne 
geçm�şt�r. L�se yıllarında Kastamonu'nun İst�klâl 
Savaşı'nı destekleyen heyecanlı havasını 
yaşamıştır. B�r süre sonra İstanbul 
Dârülmuall�mîn-� Âl�yes�'ne g�rm�ş, b�r yandan da 
İstanbul Postahanes� ve Anadolu Ajansı'nda 
çalışmıştır. İstanbul Yüksek Muall�m 
Mekteb�nden mezun olduktan sonra değ�ş�k 
yerlerde edeb�yat öğretmenl�ğ� ve �darec�l�k 
yapmıştır. 1928'de okulun edeb�yat bölümünü 
b�t�rm�ş ve öğretmen olarak Adana'ya tay�n 
ed�lm�şt�r. Adana L�ses� �le Kız ve Erkek 
Öğretmen Okullarında on dört yıl edeb�yat 
öğretmenl�ğ� ve �darec�l�k yapmıştır. 1950-1954 
yılları arasında Adana m�lletvek�l� olmuş, 1954'te 
tekrar öğretmenl�ğe dönmüştür. 1959-1961 
yıllarında Kıbrıs'ta çalışmıştır. 1962'de emekl� 
olmuş; 05 Ocak 1975'te Ankara'da Hakk'ın 
rahmet�ne kavuşmuştur.
Edebî Şahs�yet�
Değ�ş�k türlerde eserler veren Âr�f N�hat Asya, 
edeb�yatımızda şa�r olarak tanınmıştır. İlk ş��rler�, 
1921 yılında l�se öğrenc�s�yken yayımlanmıştır. 
Bu yıllarda İst�klâl Savaşı'nın uyandırdığı m�llî 
heyecanın ve Türkçülük cereyanının etk�s� 
altındadır. Daha sonraları Türk m�ll�yetç�l�ğ� ve 
kahramanlık duygusunu �şleyen eserler verm�şt�r. 
Az da olsa d�nî ve tasavvufî ş��rler de yazmıştır. 
Destanlar, halk h�kâyeler�, d�n ve tasavvuf 
büyükler�, esk� şa�rler, hükümdarlar, tar�hî 
zaferler, esk� müz�ğ�m�z, gelenekler�m�z, d�nî ve 
m�llî heyecanlar, aşk, felsefe, yurt ve m�llet 
meseleler�, tar�hî mekânlar, Türk�ye'n�n tab�î 
güzell�kler�, Türk m�llet�n�n yücel�ğ�, maz�ye 
karşı duyulan özlem, Türk dünyasının 
meseleler�, onun eserler�ndek� başlıca konulardır.

Ş��r yazmaya pek erken yaşta başlayan Âr�f 
N�hat'ı ş��rle �lg�lenmeye yönelten �lk örnekler, I. 
Dünya Savaşı yıllarında bazı destancıların 
Hasek�'de okuyarak sattıkları harp destanları 
olmuştur. Daha çok ş��r, mensur ş��r, fıkra, 
deneme ve vec�zeler�yle şöhret kazanan Âr�f 
N�hat, edeb�yat hayatına ş��rle başladı. Ş��r ve 
mensur ş��rler�n� Hayat, Çağlayan, Türk Yurdu, 
H�sar, El�f, Defne, Türk Sanatı ve Devlet g�b� 
derg�lerde yayımladı. Görüşler ve Başak adıyla �k� 
de derg� çıkardı. Bazı fıkra, deneme ve 
vec�zeler�n� �se Türk Sözü, Demokrat, Yen� 
İstanbul ve Memleket gazeteler�nde neşrett�.
Âr�f N�hat Asya, sanatın topluma yabancı 
olmaması gerekt�ğ�n� düşünür. Fakat bunun 
yanında sanat zevk�n�n de �hmal ed�lmemes�n� 
şart koşar. Bu sebeple sadece ş��rler�nde değ�l, ne-
s�r yazılarında da sanat kaygısını da�ma muhafaza 
etm�şt�r. Eserler�nde, günlük konuşma d�l�ne 
yakın çok sade b�r d�l kullanmıştır. Edebî tür 
olarak ş��r, mensur ş��r, mektup, deneme, fıkra, se-
yahat ve kısa nes�r yazıları yazmıştır. Ş��r ve 
mensur ş��rler�nde şahsî duygu ve düşünceler�n�, 
nes�rler�nde günlük hayata a�t tesp�tler�n�, sosyal 
tenk�t ve pol�t�k görüşler�n� �şlem�şt�r. Ş��rler�nde 
b�r vezne bağlı kalmamış, aruzla b�rl�kte hece ve 
serbest vezn� dekullanmıştır. Kısa nes�r 
yazılarında vec�ze, nükte ve h�c�v unsurlarından 
faydalanarak �fadeler�n� güçlend�rm�şt�r.
Âr�f N�hat Asya'nın edebî yönünü bel�rleyen başat 
konular, vatan, m�llet ve kutsal değerlerd�r. Onu 
z�h�nlerde bayraklaştıran ve “Bayrak şa�r�” 
olarak da anılmasını sağlayan �se, Adana'nın 
kurtuluş günü olan 05 Ocak günü yazdığı ünlü 
Bayrak ş��r�d�r. Bu ş��rdek� yüksek duygu ve 
heyecan yanında, ş��rdek� müz�kal�te nes�ller 
üzer�nde büyük etk�ler uyandırmıştır. Aynı şek�lde 
“Fet�h Marşı” ve “Naat” adlı ş��rler�nde 
toplumun hafızasında gen�ş ve sev�ml� yerler 
ed�nm�şt�r. 
Aruzla başladığı ş��rde ruba�ler ve gazeller de 
yazmıştır. Özell�kle ruba�lere büyük önem 
verm�şt�r. Ruba�lerden oluşan 5 ayrı k�tabı 
yayımlamıştır.  Âr�f N�hat, nazmın her tür ve 
şekl�yle eserler verm�şt�r. F�kr�n ağır bastığı 
ş��rler�nde m�ll�yetç�l�k konusu büyük b�r yer 
tutar. Çok renkl� ve değ�ş�k b�ç�ml� ş��rler yazmış 
olan Asya, son ş��rler�nde b�raz da m�st�s�zme 
yönelm�şt�r. Ş��r�nde da�ma b�r yen�leşme çabası 
�ç�nde olan şa�r, etk�lerden uzak kalarak kend�ne 
özgü bol renkl� ş��r dünyasını yaratmıştır. Bununla 
beraber, pek b�l�nmemes�ne rağmen, baş örtüsü �le 
�lg�l� yazdığı ş��r de kend� görüşünü yansıtan 
güz�de b�r eser�d�r.
Edebî şahs�yet�n�n en kuvvetl� yönü şâ�rl�ğ� 
olmakla beraber, ş��rler� kadar güzel ve kuvvetl� 
nes�rler� de vardır. İlk yazısını M�llî Mücadele 
sırasında Kastamonu L�ses�nde öğrenc� �ken 
yazmıştır. B�rçok derg� ve gazetelerde yazılar da 
yazmıştır. Çok ver�ml� ve üretken b�r kalem 
erbabı olarak 25 eser ortaya koymuştur. Güzel ve 
zar�f benzetmeler�n yanı sıra, kesk�n zekâsının, 
şakacı m�zâcınınmahsûlü olan nükteler�, h�c�vler�, 
kel�me oyunları üslûbunu tamamlayan öneml� 
unsurlardır. Tar�h�m�z�n şanlı sayfalarını 
ş��rleşt�ren şa�r, Ruba� türünün yen� Türk 
edeb�yatında öneml� şahs�yetler�nden kabul ed�l�r. 
Bayrak ve vatan, onun mısralarında en usta 
anlatıcısını bulmuştur.
Âr�f N�hat Asya,1933 yılından �t�baren Üsküdar 
Mevlevîhânes�'n�n son şeyh� Ahmed Remz� 

Akyürek'le sıkı b�r münasebet kurmuş ve onun 
teşv�kler�yle, ş��r�nde gen�ş b�r ak�s bulacak olan 
Mevlevî kültürünü yakından tanıma �mkânı 
bulmuştur. Kubbe-� Hadrâ adlı k�tabındak� ş��rler� 
bütünüyle Mevlânâ ve Mevlevîl�k'le �lg�l�d�r. 
Aruz, hece ve serbest vezn� başarıyla kullanan 
Âr�fN�hat'ın ş��r�ne uyguladığı vez�nlerde görülen 
bu çeş�tl�l�k nazım şek�ller�nde de kend�n� 
göstermekted�r. Onun ş��r�nde halk ve d�van 
edeb�yatı nazım şek�ller� yanında modern 
edeb�yatın nazım şek�ller� de yer almıştır. En çok 
kullandığı nazım şekl� �se rubâîd�r. İşlem�ş olduğu 
başlıca temalar arasında kahramanlık ve tar�h 
duygusu, d�n, aşk, tab�at ve memleket güzell�kler� 
önde gelmekted�r. Ş��rler� arasında, ebced 
hesabıyla tar�h düşürdüğü manzumeler de öneml� 
b�r yer tutar. Âr�fN�hat'ın m�llî değer ve 
şahs�yetler� konu alan ş��rler�yle d�nî �man ve 
heyecanı �şleyen ş��rler�, 1950'den sonra yet�şen 
yen� nes�llerde tar�h şuurunun ve d�nî duyguların 
uyanmasında ve gel�şmes�nde öneml� rol 
oynamıştır. “Bayrak”, “B�r Bayrak Rüzgâr 
Bekl�yor”, “Fet�h Davulları”, “Sel�mler”, 
“Kubbeler”, “Süleyman�ye” g�b� ş��rler� bu 
konuda yazılmış olanların en tanınmışlarıdır. 
“Naat”ı �se duygu ve estet�k bakımından son 
dev�rlerde bu vad�de kaleme alınmış en 
mükemmel örnekler arasında yer alır. 
Edebî Üslûbu
Âr�f N�hat Asya, kend�ne özgü kesk�n, zek�, 
nüktedan, h�c�vc� ve şakacı b�r üslûba sah�p 
olan özgün b�r sanatkârdır.Ş��rler�nde günlük 
Türkçey� b�r sanat d�l� hal�ne get�rerek kullanan 
Âr�f N�hat'ın rahat, akıcı, özent�s�z ve sade b�r 
üslûbu vardır. O, Anadolu'nun dupduru havasını 
ve berrak Türkçes�n� ş��r ve nes�rler�nde âdeta 
nefis b�r şal örtü g�b� dalgalandırmış, 
okuyucularına muhteşem lezzetler sunmuştur. 
Takıntısız ve akıcı d�l� �le hem kend�s� 
bayraklaşmış hem de Türkçey� bayraklaştırmıştır. 
Türkçen�n güzel sözler� onun ş��r�nde dalgalı b�r 
suda ahenkle raks eden kuğular kadar estet�kt�r. 
Ş��r ve düz yazılarıyla Türk m�llet�n�n gönül 
dünyasına aynalık etm�şt�r. Ş��r ve yazılarını 
okurken tasv�r ed�len ortam ve duyguların es�r� 
olmaktan kend�n�z� alıkoyamazsınız. Asya, b�r 
duygu ve coşku sel�d�r. Önüne duranı yıkıp geçer. 
Söz konusu vatan ve m�lletse, mukaddesat �se, 
h�çb�r bent onu durduramaz. Sözüne ve kalem�ne 
sınır koymamıştır.  
Örnek Şahs�yet�
Özüyle sözü özdeş b�r şahs�yet olan Âr�f N�hat 
Asya, Türk gençl�ğ� �ç�n örnek ve model b�r 
karakterd�r. Onun yaşadığı sıkıntılı hayat, onurlu 
duruşu, hayat mücadeles�, kalem�n� m�llet� ve 
ülkes� �ç�n kullanması, yüksek şahs�yet�, özgün 
üslubu ve tümüyle eserler�, çocuklarımıza ve 
gençler�m�ze yol açacak n�tel�kte ve örnekl�kted�r. 
B�lhassa; duyguların zayıfladığı, mekan�kleşme 
ve d�j�talleşmen�n yükseld�ğ� çağımızda duygusal 
yoğunluk arayanlar �ç�n, o b�r maden ocağı 
g�b�d�r. D�nî, m�llî ve �nsanî hassas�yet� olan 
herkes�n bu müstesna şahs�yet� okuması, tanıması 
ve anlaması zarurett�r. B�lhassa, onun Bayrak, 
Fet�h Marşı ve Naat adlı ş��rler�, genler�m�z�n 
mutlaka ezberlemes� ve yüreğ�nde taşıması 
gereken ş��rler�ndend�r. 
Ş��rler�
Heykeltraş, B�r Bayrak Rüzgâr Bekl�yor, Kubbe-� 
Hadrâ,Rubâ�yyât-ı Âr�f, Kıbrıs Rubâîler�, N�san, 
Kökler ve Dallar, Emz�kler, Kova Burcu, Duâlar 

ve Âm�nler, Yürek, Köprü, Kundaklar, Avrupa'dan 
Rubâîler, Aynalarda Kalan, Dîvânçe-� Âr�f, Ba-
samaklar, Büyüyün Kızlar Büyüyün, Fât�hler 
Ölmez, Yerden-Gökten, Ses ve Toprak, Takv�mler.
Nes�rler�
Yastığımın Rüyası, Âyetler, Kanatlar ve Gagalar, 
En�kl� Kapı, Teraz� Kend�n� Tartamaz, Tehd�t 
Mektupları, Onlar Bu D�lden Anlar, Aramak ve 
Söyleyememek, Ayın Aynasında, Kubbeler, Sevg� 
Mektupları.
Âr�f N�hat Asya'nın, daha önce yayımlanmamış 
yazılarıyla beraber bütün eserler� 1975-1977 
yılları arasında yed�s� ş��r, beş� nes�r olmak üzere 
on �k� k�taplık b�r küll�yat hâl�nde Ötüken 
Neşr�yat tarafından basılmıştır. Bayrak şa�r�m�z 
Âr�f N�hat Asya'yı, ölümünün 45. Yıl 
dönümünde rahmetle yad ed�yor, üstadın 
unutulmaz ş��r�n� s�zlerle paylaşıyoruz:

BAYRAK
 
Ey,mav� gökler�n beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeş�m�n gel�nl�ğ�, şeh�d�m�n son örtüsü!
Işık ışık, dalga dalga bayrağım,
 Sen�n destanını okudum, sen�n destanını 
yazacağım.
 
Sana ben�m gözümle bakmayanın
mezarını kazacağım.
Sen� selamlamadan uçan kuşun
yuvasını bozacağım.
 
Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...
Gölgende bana da, bana da yer ver !
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar.
Yurda ay yıldızın ışığı yeter.
 
Savaş b�z� karlı dağlara götürdüğü gün.
Kızıllığında ısındık,
Dağlardan çöllere düşürdüğü gün.
Gölgene sığındık.
 
Ey, ş�md� süzgün, rüzgârlarda dalgalan;
 Barışın güverc�n�, savaşın kartalı...
Yüksek yerlerde açan ç�çeğ�m;
Sen�n altında doğdum,
Sen�n d�b�nde öleceğ�m.
 
Tar�h�m, şerefim, ş��r�m, her şey�m:
Yer yüzünde yer beğen !
Nereye d�k�lmek �stersen,
Söyle, sen� oraya d�key�m !
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Tokat Çerkes Derneği ve Kızılay 
Tokat Şubesi işbirliğinde kök 
hücre ve kan bağışı etkinliği 
düzenlendi.  

okat Çerkes Derneği ve Kızılay 

Tişbirliğinde kemik iliği yetersizliği teşhisi 
konulan 3 yaşındaki Adige ile Mustafa 

Janberk ve kök hücre bekleyen diğer hastalara 
umut olmak için kan bağışı etkinliği 
gerçekleştirildi. 
 Kızılay'ın kan toplama aracı Tokat 
Çerkes Derneğine gelerek 18 ile 50 yaş arası 
vatandaşlardan kan örnekleri aldı.  Kan bağışı 
etkinliği ile ilgili konuşan Tokat Çerkes Derneği 
Başkan Yardımcısı Tayfun Koç, “Kızılay ile 
ortaklaşa kemik iliği yetersizliğinden dolayı ilik 
nakli bekleyen insanlar için donör olmak aynı 
zamanda kan bağışı yapmak için bir program 

düzenledik.  Gün boyu sürdü. 26 kişi kök hücre 
için donör oldu, yaklaşık yirmi kişide kan 
bağışında bulundu.” Dedi.
 Tokat Çerkes Derneği eski Başkanı 
Oğuzhan Alma, “Tokat Çerkez Derneği olarak 
Kızılay ile beraber bir çalışma başlattık. Nu 
kapsamda kök hücre donörü olmaya geldik.” 
İfadelerini kullandı. 
 Tokat Çerkes Derneği Gençlik 
Komisyonu Başkanı Buğra İnan ise, “Kafkas 
Dernekleri Federasyonunun Kızılay ile yaptığı 
proje kapsamında kemik iliği yetersizliği teşhisi 
konulan Mustafa ve onun gibi kök hücre 
bekleyen birçok hastaya umut olabilmek için bir 
proje gerçekleştirdik.  Bu projede Tokat'taki 
insanlara ulaşmaya çalıştık. Tokat Çerkes 
Derneği olduğumuz için Çerkeslere ulaştık. 
Mustafa Janberkgibi kök hücre bekleyen 
hastalara bende içerisinde olmak üzere umut 
olmaya çalışıyoruz. Yeterli sayıda kan ve kök 
hücre bağışı yaptığımızı düşünüyorum.” 
Şeklinde konuştu.

ADİGE VE MUSTAFA JANBERK
İÇİN UMUT ARAYIŞI SÜRÜYOR

Mustafa Işık



3TOKAT

Bugün Yar n

08/-3 10/-2
tokatgazetes�@hotma�l.com www.tokatgazetes�.com 14 Ocak 2020 Salı

Çok
bulutlu

Çok
bulutlu

Bak gardaş, her dalda b�r başka türkü,
Her dağ yamacında b�r destan uyur
F�rez firez olmuş kader�n yükü,
Her yığın d�b�nde b�r aslan uyur.! (Abdurrah�m 
Karakoç)
Selam olsun Tokat'tan, Çamlıbel'den, Topçam'dan, 
S�vas'ın Kangal �lçes�n�n ALACAHAN köyüne.
ALACAHAN, sözün özle harmanlandığı güzell�kler 
d�yarıdır. Dağa düşen kırağıların, gönle düşmüşçes�ne 
baş üstü tutulduğu �nsanların d�yarıdır. Tan vakt�, otları 
şerbetleyen ç�sen�n, ağarmış saçlarda, yarınların 
aydınlatıldığı umutlar ve hasretler otağıdır. B�r türkünün 
b�n nazla söylend�ğ�, Türkülerle coşan, ağıtlarla yanan, 
ezg�lerle yürüyen, umutlarla söyleşen tenha �nsanların 
toprağıdır. Taşa b�le canlı nazarıyla bakıp, onla dertleşe 
b�len soylu �nsanlar vatanıdır.
 Güzell�kler�n� hang� b�r�n� s�zlere yazayım d�ye 
çokça düşünüyorum. Düğünler� başkadır, bayramları 
başkadır, yasları başkadır, hasretler� başkadır. Başkadır 
yüreğ�n zamansız şakıması. Başkadır gurbet�n �çler� 
yakan ray�hası. Velhasıl �nsanı başkadır..
 İk� gözün ve gözyaşının arasındak� sırrı 
b�l�yorsunuz. Onlar her şey� beraber görür, beraber 
güler, beraber ağlar, b�rl�kte uyur, beraber hareket eder, 
fakat b�r b�rler�n� h�ç göremezler..
Alacahanlılık da gözyaşı g�b� b�r şeyd�r. İnsanın soyu 
sopu Alacahanlı �se, Alacahan da doğmasa da, yaşamasa 
da, görmese de, Alacahanlı b�rb�r�n� �y� b�l�r, b�rb�r�n� 
�y� tanır, acıları üzüntüler� b�rd�r. B�r b�rler�yle her 
zaman hem hâld�rler, hayırda da şerde de b�rl�kte güler, 
b�rl�kte ağlarlar.
- Alacahanlılar hayata sıfırın altında başlar…!
- Gayret ederler, sabrederler, �nat ederler ve başarırlar.
 Düşünün k�, b�rçok ün�vers�tede, Hocalık yapan 
Profesöründen Doçent�ne, Bakanından M�lletvek�l�ne, 
Bürokratından Genel Müdüre, Doktorundan Hâk�me, 
Savcıdan Avukata, Mühend�s den Öğretmene, 
Sanay�c�s�nden İş adamına, şa�r ve yazardan memura, 
esnaftan sanatkâra daha b�rçok meslek gurubunda 
başarıları �le adından söz ett�ren, nev-� şahsına münhasır 
�nsanların yet�şt�ğ� b�r köyün adıdır ALACAHAN...
 Tab� son yıllarda daha da yoğun şek�lde, gerek 
bürokras�de gerek s�yasette hatta t�car� alanda çok 
sayıda başarılı Alacahanlının olması, d�kkatler� 
Alacahan'ın üzer�ne çekm�şt�r. Alacahanlı olmayanlar 
bunun sırrını araştırıp durmaktadırlar.
 Alacahanlının başarısının arkasında da b�r sır 
vardır, kavl�m�z gereğ� bu sır açıklanmaz, o sırra eren 
herkes başarılı olur ve sırrı �le ölür.
 Yöredek� köylerde şöyle gerçekç� b�r �nanış 
vardır. Yet�ş�p tahs�l çağına gelm�ş çocuğu eğ�t�m �ç�n 
Alacahan'a gönder�l�p Alacahanın ve Alacahanlının 
Rahle-� tedr�satından geçerse,
�ler�de �y� okulları kazanıp �y� avukat çıkacağına 
�nanırlar.
 Alacahan da �lk tedr�satı gören çok sayıda çevre 
köylünün çocukları da, bu sebeple çok başarılı olmuştur.
 ALACAHANLI; Edep b�l�r, adap b�l�r, 
büyüğünü b�l�r, küçüğünü b�l�r, konuşmayı b�l�r, 
susmayı b�l�r, yol b�l�r, yordam b�l�r, sofrada kuralı b�l�r, 
yolda yürümey� b�l�r, hadd�n� b�l�r, hukukunu b�l�r ve en 
öneml�s� kend�n� b�l�r.
 Alacahanlının özell�kler�nden b�r�de, farklı 
s�yas� ve sosyal görüşte olan �nsanların b�r arada, b�r 
b�r�ne saygı duyarak yaşamasıdır. Alacahanlı bu 
farklılığı zeng�nl�k olarak görür.
 Alacahanlılar duyarlıdır, gurbette koyun koyuna 
yatarlar, herkes b�r b�r�n�n eks�kl�ğ�n� tamamlar, b�rl�k 
beraberl�kler� perç�nlenm�şt�r. Dışarıya karşı 
d�klenmeden d�k duruşları herkes tarafından b�l�n�r.
 Alacahanın y�t�k zamanlarını bu güne kayıt 
düşmek �ç�nd�r bu yazılarım. Anılar zamanın fend�ne 
yen�lse de, her anımsamada gönüller� ısıtan güzell�kler 
olarak yaşayacaktır. K�m b�l�r belk� de yen� yet�şen 
çocuklar bu anlatılanları b�r masal zannedecekler, 
babaları zorlanacak, bu anlatılanlar masal değ�l gerçekt� 
demeye k�mse cesaret edemeyecek. H�ç k�mse, yaşanan 
o güzell�ğ� b�r daha yaşayamayacak.. Sadece bu yazılar 
kalacak yarınlara…..
 Alacahanı s�zde merak ett�n�z değ�l m�? Tokatlı 
hemşer�ler�m. Tüm Tokatlı hemşer�ler�m�z� S�vas �l� 
Kangal �lçes� Alacahan köyüne bekler�z.

İhsan Genç
�hsangenc@hotma�l.com.tr
Şehr-� TOKAT

İhsan Genç
MİSAFİR KALEMLER

TOPRAĞINDAN 
ADAM FIŞKIRAN 

KÖY
“ALACAHAN”Memur Sen İl 

Temsilcisi ve Sağlık 
Sen Tokat Şube 
Başkanı Suat Mantar, 
“Yerel basının güçlü 
olmasına önem 
verilmeli. Yerel 
basının güçlü olması 
haberlerin kalitesini 
artırır. Sorunlarınızı 
dertlerinizi biliyoruz 
ve her zaman sizin 
yanınızdayız”

M
emur Sen İl Temsilcisi 
ve Sağlık Sen Tokat 
Şube Başkanı Suat 

Mantar Tokat'ta faaliyet 
gösteren ulusal ve yerel basın 
temsilcileri ile kahvaltıda bir 
araya geldi. 
“BASINA SONUNA KADAR 

DESTEK VERİYORUZ”
 Basının güçlü olmasını 
önemsediğini belirten Mantar, 
“İnsanların daha özgür 
düşünmesi, ülkemizde 
demokrasinin tam manasıyla 
yerleşip güçlenmesi adına 
sendika olarak hareket 

ediyoruz. Sendikayız, sivil 
toplum örgütü olmamız 
münasebeti ile sivil toplumu 
ilgilendiren her alan bizim 
çalışma alanımız. Medya 
mensuplarının işi ile sivil 
toplum örgütü kanadında 
yapmak istediğimiz işler aynı. 

Siz özgür basın diyorsunuz, 
bizde özgür birey diyoruz. Ba-
ğımsız, demokratik hak diyor-
sunuz, biz ülkemize demokra-
sinin yerleşip güçlenmesi diyo-
ruz yani amacımız aynı. Bunun 
için  sizi daha iyi anlıyoruz. Bu 
anlamda basına verilmesi 
gereken desteğin çok altında 
destek aldığını düşünüyoruz. 
Biz Memur Sen ve Sağlık Sen 
ailesi olarak gerçekten ortak 
hareket edilmesi gereken, 
basının desteklenmesi ge-
reken ne varsa sonuna kadar 
destek veriyoruz. Basına mad-
di ve manevi destek olunmalı. 
Sivil Toplum Örgütü olarak 
desteğim sonuna kadar 
sizlerle. Haberi olduğu gibi net 
bir şekilde bildiriyorsunuz, kar 
demiyorsunuz kış 
demiyorsunuz, işinizin 
zorluğunu biliyoruz. 
Dertlerinizi sıkıntılarınızı çok iyi 
biliyoruz.” Dedi.

Tokat İl Müftüsü 
Ömer Faruk Bilgili 
Osmanlı'da 
zenginlerin esnaftan 
“zimem” denilen 
veresiye defterini 
satın alması 
geleneğinin 
sürdürülmesi 
amacıyla Tokat 
Bakkallar, 
Manifaturacılar ve 
Tuhafiyeciler Odası 
Başkanlığınca 
başlatılan çalışma 
kapsamında veresiye 
defterlerinin satışa 
çıkarılması 
kampanyasına yapılan 
her yardımın hayır ve 
zekat yerine 
geçeceğini onayladı.

T
okat Bakkallar, 
Manifaturacılar ve 
Tuhafiyeciler Odası 

Başkanı Şaban Kaya, 
Osmanlı'da zenginlerin 
esnaftan “zimem” denilen 

veresiye defterini satın alması 
geleneğinin yaşatılması ve zor 
durumda olan vatandaş ve 
esnafın durumunu bir nebze 
rahatlatmak adına bir çalışma 
başlatıldığını duyurmuştu. 
Konuya ilişkin yapılan 
açıklamada, Tokat İl Müftüsü 
Ömer Faruk Bilgili'nin veresiye 
defterlerinin satışa çıkarılması 
kampanyasına yapılan her 
yardımın hayır ve zekat yerine 
geçeceğini onayladığı 
duyuruldu.
 Tokat Bakkallar, 
Manifaturacılar ve 

Tuhafiyeciler Odası Başkanı 
Şaban Kaya, yaptığı 
açıklamada, "Mahallelerimizde 
bulunan yardıma muhtaç, dul, 
yetim ve geçim sıkıntısı çeken 
komşularımızın daha rahat 
alışveriş yapabilmeleri için 
bugünlere kadar onları idare 
eden mahallenin emini, 
koruyucusu bakkal amcalarının 
veresiye defterindeki borçlarını 
satıyoruz. 
 Bu kampanyayla 
hedeflediğimiz esnafımızın 
ihtiyaç sahiplerini koruma ve 
idare etmesi güçlenecek zor 

durumda kalan 
vatandaşlarımızın da rahat 
alışveriş imkânı sağlayacaktır. 
 Bu kampanya zengin 
fakir arasındaki sevgi, 
merhamet dayanışmasının 
sağlam köprü oluşmasına, 
fakir ve muhtaç ailelerin onuru 
kırılmadan ve rencide 
edilmeden sağ elin verdiğini 
sol elin görmeden geçmişten 
gelen bu yardım geleneğini 
ecdadımızın yaptığı gibi Tokat 
şehrinde mahallesinde, 
sokaklarında hayata 
geçirmektir. 
 Başlatmış olduğumuz 
bu kampanya daha önce 
bireysel olarak yapılmıştır. Biz 
bunu Tokat Bakkallar 
Manifaturacılar ve 
Tuhafiyeciler Odası olarak 
Tokat'ın her mahallesinde her 
sokağında bulunan esnafımızla 
Tokat şehrini zengin ve 
fakiriyle hep birlikte güzel, 
yaşanır bir hale getirmeyi 
hedefliyoruz.  Değerli 
hayırsever halkımızdan 
başlatmış olduğumuz 
kampanya ya desteklerinizi 
bekliyoruz. Tokat İl Müftümüz 
Ömer Faruk Bilgili bu 
yardımların hayır ve zekat 
yerine geçeceğini 
onaylamıştır." diye konuştu.

Vali Dr. Ozan Balcı,  
KYK kız ve erkek 
yurt müdürleri ile bir 
araya geldi. 

alilik Toplantı 

VSalonunda 
gerçekleşen toplantıda 

yurtlarda kalan çocukların 
yaşam ve hayatlarını 
kolaylaştırmak için alınacak 
tedbirler ile yapılacak işler 
değerlendirildi. 
 Vali Dr. Ozan Balcı, 

yurtlarda kalan çocukların 
devlete ve millete emanet 
olduklarını belirterek, 
“Çocuklarımızın hayatlarını 
ve yaşamlarını kolaylaştırmak 
için elimizden gelen her şeyi 
yapacağız.” diye konuştu. 
 Öğrencilerin derdi ile 
dertlenilmesini önemsediğini 
kaydeden Vali Dr. Ozan Balcı, 
“Öğrencilerimiz bizlere 
emanet. Öğrencilerimize 
sahip çıkacağız.” dedi. 
 Toplantıya Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 
Cemil Çağlar ile KYK Yurt 
Müdürleri katıldı.

Başkan Mantar, çalışan gazetec�ler gününü kutladı:

YEREL BASIN GÜÇLÜ OLMALI

ALINAN VERESİYE DEFTERLERİ
HAYIR VE ZEKAT YERİNE GEÇECEK

YURT MÜDÜRLERİYLE TOPLANTI

Şule Şah�n

Hilal Yıldırım

Haber Merkez�
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Tokat Belediyesi ile Hizmet-İş 
Sendikası arasında Toplu İş 
Sözleşmesi imzalandı.

okat Belediyesi Sosyal Tesislerinde 

Tgerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi imza 
törenine; Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 

Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ile 
Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri ve Tokat 
Belediyesi'nde görev yapan işçi personeller katıldı.
 2020 ve 2021 Yıllarını kapsayan Toplu iş 
Sözleşmesi; 2020 Yılı için %11, 2021 Yılı için %10, 
bayramlar için ikramiye, sosyal haklar ve enflasyon 
farklarının uygulanması şeklinde imzalandı.
 Toplu İş Sözleşmesi imza töreninde 
konuşma yapan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 
"Şehir ve insan birbiriyle bağlantılıdır. Tokat, insanı 
ve havası güzel bir şehirdir. Güzelliği yapan, güzelliği 
yakıp yıkan da insandır. Bizler imar eden, mamur 
eden bir şeyler ortaya çıkartan bir nefer olarak 
yıllardan beri beraberce çalışıyoruz. Çalışmaktan 
elleri nasır tutmuş birçok kardeşimiz var. 
Belediyenin vizyonu şehrin vizyonudur. Böylesine 
önem atfettiğimiz kurumumuzda alın teri akıtan 
değerli kardeşlerimize verdiği hizmetlerden dolayı 
tek tek teşekkür ediyorum. Daha çok yapılacak iş 

var. Önemli olan değer katmaktır, verilen görevi 
layıkıyla yapmaktır. Önemli olan gücümüzün 
yettiğince bu görevi yerine getirmektir. 
Peygamberimiz İşçinin alın terini kurumadan ödeyin 
demiştir. Bize düşen görevimizi en iyi ve layıkıyla 
yapmak alın terimizi bu şehre akıtmak ve başımızı 
yastığa koyduğumuzda huzurla uyuyabilmek 
evlatlarımızın yüzlerine bakabilmektir. Toplu İş 
Sözleşmemizi hep beraberce imzaladık. Bugüne 
kadar işçimizin hak ettiği parayı asla 
geciktirmemeye gayret ettik. Toplu İş 
Sözleşmemizin hayırlı olmasını dilerim" diye 
konuştu.
 Daha sonra konuşma yapan Hak İş 
Konfederasyonu Hizmet İş Sendikası Tokat Şube 
Başkanı Resul Demir, sözleşmede emeği geçen 
başta Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu olmak üzere, 
Başkan Yardımcılarına, birim müdürlerine ve tüm 
sendika üyesi emekçilere teşekkür etti.
 Hizmet İş Sendikası Tokat Şube Başkanı 
Resul Demir yaptığı konuşmada, “Her şeyde olduğu 
gibi çalışanın hakkının korunması konusunda da 
Tokat bir ilki, Başkanımız Eyüp Eroğlu döneminde 
yaşamıştır. Birçok belediye çalışanlarının maaşını, 
ikramiyesini ödeyemezken hamdolsun Tokat 
Belediyesi'nin çalışanlarına borcu yoktur. Tüm işçi 
arkadaşlar adına Başkanımıza teşekkür ediyor, her 
zaman yanında olduğumuzu beyan ediyorum” dedi.

“Tohum sızısı” ş��r k�tabını yayınlayan 
şa�re Günay Uysal: ”Okumak ve 
yazmak, h�ssedeb�lmek, düşünüp fark 
edeb�lmek kıvamına ulaşmak çok 
emek, epey de zaman �st�yor. İstemek, 
hedef doğrultusunda da çalışmak her 
alanda olduğu g�b� yazın dünyasında 
da öneml�.”
SORU-Merhaba, b�ze kısaca kend�n�z� 
tanıtır mısınız? Hang� okullarda 
okudunuz bugüne kadar?

GÜNAY UYSAL- Doğma büyüme 
İzm�rl�y�m, Erzurum kökenl� b�r a�len�n 
kızıyım. İlkokul, ortaokul ve l�sey� İzm�r'de 
okudum. Ün�vers�te eğ�t�m�m� Balıkes�r 
Ün�vers�tes� Necat�bey Eğ�t�m Fakültes�'nde 
Türk D�l� ve Edeb�yatı Öğretmenl�ğ�nde 
tamamladım. Buradan mezun olur olmaz 
İzm�r'de öğretmenl�k görev�me başladım. 
Baba ev�m İzm�r'de olduğu �ç�n güzel b�r 
başlangıçtı ben�m adıma. Daha sonra İstanbul 
ve Tokat'ta görev�me devam ett�m. Halen 
Tokat Erbaa'da Türk D�l� ve Edeb�yatı 
Öğretmen� olarak çalışmaktayım. Evl�y�m ve 
üç çocuğum var.
SORU-Ş��r yazmaya ne zaman başladınız? 
Yazmaya başlama h�kâyen�z� anlatır 
mısınız?

GÜNAY UYSAL- Klas�k b�r cevap 
olacak b�l�yorum ancak �lkokulda, �lkokul 3. 
Sınıfta yazdığım b�r ş��r�m� okuyunca sınıf 
öğretmen�m Aysel Hanım'ın ben� kutladığını, 
onurlandırdığını hatırlıyorum.

Edeb�yatta sadece ş��r yazmak değ�l, 
yazma eylem�n�n kend�s� ben� hep 
cezbetm�şt�r. Hep yazdığımı ve yazdıklarımın 
da öğretmenler�mce beğen�ld�ğ�n� 
hatırlıyorum. Hayatımın farklı dönemler�nde 
günlük tutmaya da çalışmıştım, hâlâ da öyle.
 İçl� b�r �nsanım, tab�r� ca�zse her şey 
ben�m derd�m olab�l�r. Pek çok �nsanın 
gözden kaçırdığı küçük şeyler, aslında küçük 
değ�l fark etmed�kler� veya önemsemed�kler� 
demek �st�yorum, ben�m derd�m olab�l�yor: 
uzaktak� �nsanların acısı, b�tk� veya hayvan 
tüm canlılardak� örselen�ş, adalets�zl�k, 
merhamets�zl�k g�b�. Çoğu kez bu yorucu, 
yıpratıcı, üzücü düşünceler ya da tam ters� 
rastladığım nezaket ve �ncel�k, güzell�k, �y�l�k 
dolu b�r tavır, davranış veya bu n�tel�klerdek� 

�nsanlar ben� etk�ley�nce yazmak �y� gel�yor. 
Yaşadıklarım, gördükler�m, h�ssett�kler�m 
k�tap cümleler� olarak z�hn�mden geç�yor. 
Dönem dönem bunu görmezden gelmeye 
çalıştım, yazıp yazıp yarım bıraktım. Baktım 
olmuyor yazmaya başladım.

SORU-İlk k�tabı çıkarma h�kâyen�z� 
anlatır mısınız?

GÜNAY UYSAL- Aslında ne zaman 
başladı, nasıl gel�şt� b�lm�yorum. Sürekl� 
k�tap yazmamla �lg�l� sorular alıyordum. Ara 
ara farklı ortamlarda yazdıklarımı 
paylaşıyordum. B�r yerel gazetede köşe 
yazıları yazdım, ş��rler�m� bazı ş��r s�teler�nde 
paylaştım, yerel ş��r yarışmalarında dereceler 
aldım. Bazı ş��rler�m farklı derg�lerde 
yayımlandı. Türk kültürü ben�m �lg� 
duyduğum b�r alandır. Bununla �lg�l� olarak 
yazdığım bazı makaleler� kongre ve 
sempozyumlarda sunma fırsatım oldu. 
Geçm�şte de İstanbul'da Dünya 
Klas�kler�nden y�rm� k�tabı ortaokul 
düzey�nde sadeleşt�rme, düzenleme çalışması 
yapmıştım, bu k�taplar basıldı. Kend� çocuk 
k�taplarıma başladım, h�ç beklemed�ğ�m b�r 
şek�lde b�raz da tal�hs�zl�k ve acem�l�k 
demel�y�m, yazdıklarım ortadan kayboldu. 
Bu kayboluş ben�m yazma �steğ�m� kırdı, b�r 
dönem �ç�me döndüm, ney� bekled�ğ�m� 
b�lmeden bekled�m. 
 Yazmak bana �y� gel�yor, fakat bunu 
başkalarıyla paylaşmak çok zor, cesaret 
�steyen b�r durum. İnsanlara, tanıdık- 
tanımadık, yazdıklarınızı paylaşarak  
aklınızın ve gönlünüzün kapılarını açmış 
oluyorsunuz. Eleşt�r�lmekten öte b�r 
kabullen�lmemekle karşı karşıya da 
kalab�l�rs�n�z b�r kadın olarak, ülkem�zde 
hele de b�r �lçede bunun ak�sler�n� �nsanların 
tavırlarında görüyorsunuz. Kader�n ve 
gönlümün kes�şt�ğ� noktada bu k�tap �ç�mdek� 
sızılar, b�r doğuşun muştusu g�b� Tohum Sızısı 
olarak fil�z verd�, d�yeb�l�r�m. Ş��r k�tabım 
yazın hayatına �lk adımım olarak gel�şt�. Bu 
oturup planlanmış b�r durum değ�ld�, kader 
demel�y�m.

SORU-Yazmak mı yayınlamak mı zor?
GÜNAY UYSAL- B�z kültürel 

açıdan çok okumayan b�r m�llet olarak 
kend�m�z� sınıflandırıyoruz, evet bu konuda 
d�ğer ülkelere bakınca çok da �ç açıcı b�r 
durumda değ�l�z. Ancak b�zde kend� 
d�l�m�zde Türkçe k�tap basılıp 
yayımlanab�lme tar�h� Avrupa �le 
kıyaslanamayacak b�r durumda. Onlar 16.- 
17.yüzyıllarda B�bl�yoman� g�b� kavramlar 
varken b�z�m Türkçe k�tap basan b�r 
matbaamız dah� yok. Hal�yle Tanz�mat'tan 
sonra b�z gerçek anlamda kend� d�l�m�zde 
yazan ve bunu yayımlayan b�r ortamı ancak 
görüyoruz. Yan� b�z�m k�tap basıp herkese 
ulaşab�lecek düzeyde yayımlayab�lme 
tar�h�m�z çok da esk� değ�l. Alışkanlıklar ve 

kültür kolay kazanılmıyor. B�zde de çok �y� 
okuyan; yazarları, Dünya Edeb�yatını tak�p 
eden c�dd� b�r k�tle var tab�. Türk okur sayısı 
üm�t ed�yoruz her geçen gün kal�tel� b�r 
şek�lde artsın. Yayınevler� de sayıca çoğaldı, 
bu da k�tap çıkartab�lmek adına �şler� 
kolaylaştırab�l�yor. Asıl zor olan yazma 
eylem�n�n kend�s� ve bu eylem�n ürünler�n� 
onu doğru değerlend�reb�lecek k�tleye 
ulaştırab�lmek.

SORU-Yazarken nelerden 
beslen�yorsunuz? Hang� şa�rler� 
okursunuz?

GÜNAY UYSAL- Çok farklı türde 
severek okuduğum yazarlar, şa�rler, 
araştırmacılar var. Ş��r yaşamak ve duymakla 
�lg�l� kanımca. Ancak çok sevd�ğ�m şa�rler, 
bazı şa�rler�n de çok sevd�ğ�m ş��rler� var 
tab�. Beslenme derken kend� kültürümüzden, 
Türk kültüründen, türküler�m�zden 
d�yeb�l�r�m. Babam çocukluğumuzda halk 
ozanlarımızı d�nlerd�; âşıklık geleneğ�n� 
d�nleyerek, �zleyerek ve okuyarak büyüdüm 
d�yeb�l�r�m. Şunu gördüm k� Türk ş��r�nde az 
sözle çok şey anlatma veya tem�z b�r 
Türkçeyle yalın, duru b�r anlatımla kend�n� 
�fade etmen�n zar�f b�r yolunu bulmuş halk 
ozanlarımız. Yapaylık yok, �çten ve tutarlı. 
Dolayısıyla Türk halk ş��r� ve müz�ğ�n�, TRT 
sanatçılarını tanıyarak o kal�te ve zarafet� 
görerek büyüdük. Dönem dönem yaşımın, 
yaşantılarımın da etk�s�yle farklı sanatçılara 
yönelm�şl�ğ�m olmuştur. Dönüp baktığımda 
D�laver CEBEC�, özell�kle “S�tare” ş��r 
k�tabını h�ç el�mden bırakmadığım zamanlar 
olduğunu hatırlıyorum. At�la İlhan'dan 
Özdem�r Asaf'a, Sabahatt�n Al�'den Cah�t 
Küleb�'ye, Orhan VELİ'ye, Erzurumlu 
Emrah'tan Murat ÇOBANOĞLU'na öncel�kle 
Türk sanatçılar başta olmak üzere ya tüm 
ş��rler�yle ya da b�r tek ş��r� b�r tek d�zes�yle 
hayranı olduğum çok sanatçı vardır. Türk 
edeb�yatı zaten har�ka sanatçılar yet�şt�rm�ş, 
yet�şt�rmekte.

SORU-Öğretmen olarak ş��r yazmanız  
öğrenc�ler�n�z üzer�nde ve s�zde ne g�b� 
etk� bırakıyor?

GÜNAY UYSAL- Hem mesleğ�m 
hem de alanım sebeb�yle edeb�yata yazmaya 
yatkın, okumayı hayatının öneml� b�r parçası 
gören öğrenc�ler b�r şek�lde s�z� bulup yazma 
eylem� hakkında arayışlarında fikr�n�z� almak 
�st�yor. Yazdıklarını paylaşmak �steyen veya 
bu tutkusunu paylaşan �nsanlarla b�r araya 
gelerek okuduklarından, etk�lend�kler�nden 
ve yazdıklarından konuşab�lecekler� b�r� 
olduğunuz �ç�n yanınızda çevren�zde 
olab�l�yorlar. Ben de çok mutlu oluyorum 
açıkçası destekleyeb�leceğ�m yardımcı 
olab�leceğ�m b�r durumda el�mden gelen� 
yapmak �ster�m, her öğretmen g�b� 
öğrenc�ler�m�z�n yetenekler� konusunda 
destek olmaya çalışmak da görev�m�z�n b�r 

parçası zaten. 
SORU-Oldukça sosyals�n�z, sosyal 
olmanızın  ş��r�n�ze yansıması nasıl 
oluyor?

GÜNAY UYSAL-Çok fazla �nsanla 
tanışıyor ve farklı ortamlarda yer 
alıyorsunuz. Bunlar �nsana daha çok h�kâye 
get�r�yor, b�lg�n�z ve tecrübeler�n�z artıyor. 
Ayrıca hayata farklı açılardan bakmanız 
gerekt�ğ�n� görüyorsunuz, duygudaşlık kurma 
yeteneğ�n�z de gel�ş�yor d�yeb�l�r�m. Her 
�nsan ayrı b�r dünya, dolayısıyla herkeste 
onlardan öğreneb�leceğ�m hayata da�r b�r 
şeyler bulab�l�yorum.
SORU- Yazmak ve k�tap çıkarma 
�steyenlere ne tavs�ye eders�n�z? 

GÜNAY UYSAL- Bu b�r tutku. 
Açıkçası yolun daha çok başında b�r� olarak 
bu konuda söz söylemek bana düşer m� 
b�lem�yorum. Okumakla yazmak kardeş �k� 
eylem. Bu eylemler duygu ve düşünceler�n�z� 
törpülüyor, bazen okuduklarınızda daha önce 
h�ç farkında olmadığınız b�r duygunun 
farkına varıyorsunuz. Mesela yıllar önce 
Stefan Zwe�g'�n “Merhamet” adlı eser�n� 
okuduğumda ben�m �ç�n yepyen� b�r bakış 
açısı, yepyen� b�r duygu bulmuştum eserde. 
Bu ben� çok etk�lem�şt�, o h�ss� h�ssetmek, 
yazarın k�tabın sonunda kahramanına �ç 
monologla söylett�kler� ben�m �ç�n – k�tabı 
okuduğum o yıllarda- taze b�r duygu, 
düşünceyd�. Bunu keşfetmey� sev�yorum. 
Sel�m İLERİ' n�n, kend�s�n� tanımayı çok 
�sted�ğ�m değerl� yazarlarımızdan, “Sona 
Ermek” eser� öyle �ncel�klerle ve hoş 
sözcüklerle doluydu k� eser�n bıraktığı �z, 
benl�ğ�me kazıdıkları, atmosfer, keşfett�ğ�m 
sözcükler hal�yle paha b�ç�lemez. Bu g�b� 
keş�f ve öğrenmeler ben�m �ç�n haz�ne g�b�. 
Bunu yapab�lmek fark edeb�lmek, 
h�ssedeb�lmek, tecrübe edeb�lmek okurken 
tattıklarınızı kend�n�z�n yapab�lmes�, 
yapmaya çalışması bu süreç ve düş çok 
değerl�. 

Okumak ve yazmak, h�ssedeb�lmek, 
düşünüp fark edeb�lmek kıvamına ulaşmak 
çok emek, epey de zaman �st�yor. İstemek, 
hedef doğrultusunda da çalışmak her alanda 
olduğu g�b� yazın dünyasında da öneml�.

GÜNAY
UYSAL İLE
RÖPORTAJ

TOKAT BELEDİYESİNDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

Haber Merkez�
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Tokat Sanayi ve 
Teknoloji İl 
Müdürlüğünce, sanayi 
işletmelerine yıllık 
işletme cetveli uyarısı 
yapıldı.

anayi ve Teknoloji İl 

SMüdürlüğünce yapılan 
açıklamada 6948 sayılı 

Sanayi Sicil Kanunu'na göre sanayi 
sicil belgesi alan işletmelerin, yıllık 
işletme cetveli verme zorunluluğu 
olduğunu bildirdi.
 Sanayi Sicil Belgeli 
kuruluşların, 2019 yılı faaliyet-
lerinin yer aldığı yıllık işletme 

cetvellerini tanzim ederek, 30 
Nisan 2020 günü mesai bitimine 
kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı web sayfası Sanayi Sicil 
Bilgi Sistemi üzerinden elektronik 
ortamda vermeleri gerektiği 
belirtilen açıklama şöyle oldu:
 " 
(https://sanayisicil.sanayi.gov.tr) 
adresinden Sanayi Sicil Bilgi 
Sistemi'ne girerek işlemlerinizi 
yapınız. Yıllık İşletme Cetvelinde 
yer alan uyarıları okuyunuz. Son 
günlerde yapılan yoğun girişler 
nedeniyle sorun yaşamamanız 
açısından işlemlerinizi son güne 
bırakmamanız önem arz 
etmektedir.
 Sistem 7 gün 24 saat 
hizmet vermektedir. Gün içinde 

yaşanabilecek yoğunluk sebebiyle 
mesai saati dışında da (Hafta sonu 
dahil, evinizden, işyerinizden) Yıllık 
İşletme Cetveli girişi yapabilirsiniz.
 Yıllık İşletme Cetvelini 
doldurduktan sonra “İL 
MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDER” 
butonunu kullanarak, gönderme 
işlemini tamamlayınız.
 Gönderme işlemi yapılmaz 
ise Yıllık İşletme Cetveli verilmemiş 
sayılacağından, mutlaka gönderme 
işlemini tamamlayınız. Yıllık 
İşletme Cetvelini göndermeniz 
durumunda bu uyarıyı dikkate 
almayınız.
 Destek için 09.00-17.00 
saatleri arasında 444 61 00'ı 
arayarak ilgili ilin plaka numarasını 
kodlayıp ulaşabilirsiniz."

Kayseri Şeker'in son 
yıllarda yakaladığı başarı 
grafiği ve sektördeki 
hacminin giderek 
büyümesi, ülke içi ve 
dışındaki firmaların 
olduğu kadar, Ülke'deki 
köklü bankaların da 
dikkatini çekmeye başladı.

İlk ziyaret QNB Finansbank'tan
 İlk olarak Finansbank Genel 
Müdür Yardımcısı İpek Hekimoğlu 
ve beraberindeki heyet, Kayseri 
Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı 
Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret 
ederek, Kayseri Şeker'in bölge ve 
Ülke ekonomisine katkıları nedeniyle 
teşekkürlerini iletti. Başkan Akay ise 
Kayseri Şeker'in her geçen gün, 
daha emin adımlar ile kendisini 
geleceğe hazırladığını ifade ederek, 
şirketin büyüyen ekonomisinin, 
Kayseri Şeker'in iç ve dış pazardaki 

aktif rolü ve sektöre rehberlik etme 
anlayışının bir sonucu olarak ortaya 
çıktığını kaydetti.
Vakıfbank'tan Başkan Akay'a 
üst düzey ziyaret
 Vakıfbank Genel Müdür 
Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, 
Kobi Bankacılığı Başkanı Tevfik 
Erpek, Tarım Bankacılığı Pazarlama 
ve Satış Koordinasyon Müdürü 
Yıldıray Çınar ile Orta Anadolu Bölge 
Müdürü Cihad Akyol, Kayseri Pancar 
Ekicileri Kooperatif Başkanı Hüseyin 
Akay'ı makamında ziyaret etti. 
Ziyarette konuşan Vakıfbank Genel 
Müdür Yardımcısı Muhammet 
Çelebi, Kayseri Şeker'in son 
yıllardaki başarısından ve İç 
Anadolu tarımı ile şeker sektörüne 
sağladığı büyük katkılardan dolayı 
Başkan Akay'ı tebrik etti. Kayseri 
Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı 
Hüseyin Akay ise Vakıfbank'ın çok 
köklü ve başarılı bir banka olduğunu 
ifade ederek, yapılan ziyaretten 
dolayı duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.
Denizbank heyeti Kayseri 

Şeker'de
 Günün diğer ziyaretçileri ise 
Denizbank'tan oldu. Denizbank 
Genel Müdür Yardımcısı Burak 
Koçak, Orta Anadolu Bölge Müdürü 
Cem Turgut Gelgör, Tarım 
Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü 
Canan Aytekin ve Tarım Bankacılığı 
Bölge Satış Müdürü Özgür İnan, 
Başkan Akay'la makamında bir 
araya gelerek, tarım, üretim ve 
Kayseri Şeker hakkında karşılıklı 
görüş alışverişinde bulundular. 
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim 
Kurulu Başkanı Turhan Özer ve 
Genel Müdür Osman Canıtez'in de 
hazır bulunduğu ziyarette konuşan 
Denizbank Genel Müdür Yardımcısı 
Burak Koçak, Kayseri Şeker'in 
güçlenen kurumsal yapısı ile birlikte 
sektörde çok önemli bir noktaya 
geldiğini ifade etti. Başkan Akay ise 
Kayseri Şeker'in sektöre rehberlik 
edici çok önemli projelere imza 
attığını kaydederek, üreticinin güçlü 
olması ve onlara layık olduğu 
değerin verilmesi için var güçleriyle 
mücadele ettiklerini ifade etti.

SANAYİ İŞLETMELERİNE
YILLIK İŞLETME CETVELİ UYARISI

ÇEDAŞ KESİNTİSİZ ENERJİ İÇİN SAHADA

KAYSERİ ŞEKER'E BANKALARDAN YOĞUN İLGİ

Haber Merkez�

Hilal Yıldırım

Haber Merkez�
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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

24 Aralık 2019 Tarihinde 
Hak-İş Konfederasyonu 
Hizmet-İş Sendikası Tokat 
Şube Başkanlığı'na 
yönetim kurulu kararı ile 
tekrar atandı.

izmet-İş Sendikası Tokat Şube 

HBaşkanlığı'nı yürüten Resul 
Demir, kendisini tekrar bu 

göreve layık gören Hak-İş 
Konfederasyonu Genel Başkanı 
Mahmut Arslan başta olmak üzere 
tüm yönetim kuruluna teşekkür etti.

 Bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da işçinin, emekçinin, 
çalışanın haklarını korumak, sendikal 
faaliyetleri layığı ile yaparak, gerek 
üyelerinin gerekse sendikanın asla 
mahcup olmayacağını belirten 
Başkan Demir, “Tokat'ta 
emekçilerimize yönelik yaptığımız 
çalışmalar Türkiye'de örnek 
niteliktedir. Genel Merkezimizin 
takdiri bizleri fazlasıyla mutlu 
etmiştir. İşçi ve emekçilerimiz için, 
yönetim ve temsilcilerimizle birlikte 
her zamankinden daha çok 
çalışacağız omuzlarımıza yüklenen 
yük ve sorumluluk artmıştır. Bundan 
da son derece onur ve gurur 
duydum” diye konuştu.

Sağlık-Sen Amasya, 
Çorum, Tokat Teşkilat 
toplantısına katılan Sağlık 
Sen Tokat Şube Başkanı 
Suat Mantar, toplantıda 
sağlık çalışanlarının 
sorunlarına ilişkin yapılan 
değerlendirmeleri paylaştı.

S
ağlık-Sen Amasya, Çorum, 
Tokat Teşkilat toplantısı Sağlık 
Sen Genel Başkanı Semih 

Durmuş, Genel Başkan yardımcıları 
Şemsettin Karadoğan, İdris Baykan, 
Mahmut Faruk Doğan ve Samsun 
şube başkanı İlyas Biçer, Yozgat şube 
Başkanı Atakan Erciyas ile şube 
yönetim kurulu üyeleri, Tokat, 
Amasya ve Çorum şube yönetimleri 
ve temsilcilerin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Toplantıya katılan 
Sağlık Sen Tokat Şube Başkanı Suat 
Mantar, toplantıda sağlık 
çalışanlarının sorunlarına ilişkin 
yapılan değerlendirmeleri paylaştı.
 Sağlık-Sen Amasya, Çorum, 

Tokat Teşkilat toplantılarında 
konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Semih Durmuş, "Her geçen gün iş 
yükü artan, maddi ve sosyal 
haklarında günden güne erime 
yaşayan sağlık çalışanlarının sesine 
duyarsız kalınmamalı. Masada 
bekleyen yıllardır çözülmeyen 

sorunlar biran önce ortadan 
kaldırılmalı ve gece gündüz çalışan 
sağlık çalışanlarının mağduriyetleri 
giderilmelidir." dedi. Durmuş; 
birikmiş mevcut sorunların çözümü 
için genel merkez nezdinde her türlü 
çalışmaları yaptıklarını ve konuları 
sürekli takip ettiklerini dile getirerek 

şunları kaydetti:
 Her bir sağlık çalışanı kutsal 
gördükleri görevlerini büyük özveri 
ile yerine getirmeye çalışırken aşırı iş 
yükü, sağlıkta şiddet, bölünmüş aile 
sorunları ve yanında mali kayıplarla 
mücadele etmek zorunda 
bırakılmıştır. Sağlık kurumlarında 
hasta memnuniyeti artırılırken 
çalışan sorunları göz ardı edilemez..
Toplantımızda Sağlık ve Sosyal 
Hizmet Çalışanlarımızın;
* 3600 Ek gösterge ile ilgili durumları
* Döner sermayelerde ki adaletsizliği
*Görevde yükselme ve Ünvan 

değişikliği sınavlarının gerekliliği
*Yıpranma payının dağılımının 
herkesi kapsaması gerektiği
*Vekil Ebe ve Hemşire'lerin kadroya 
geçirilmesi
*Sözleşmeli personellerin kadroya 
geçirilmesi
* Özellikli birimlerin sayısının 
artırılması
 *Seyyanen zam yapılmasının 
gerekliliği
*Döner sermayenin emekliliğe 
yansıtılması gibi konularda iştişare 
edilmiştir."

RESUL DEMİR, HİZMET-İŞ TOKAT İL TEMSİLCİLİĞİNE TEKRAR ATANDI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI, TÜKENMİŞLİK SENDROMU YAŞIYOR

Haber Merkez�

Haber Merkez�
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Bay� Dağıtımı
Turkuvaz Dağıtım

YÖNETİM VE BASKI YERİ

Tokat Gazetes� 
Tes�sler�

Yeş�lırmak Mah. 
Bosna Cad. 

4. Sokak 
B�na No:10/A

Gazete ve ekler�ndek�
yazı, haber ve fotoğrafların

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

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

13.01.2020 
Fadime ELİBOL 

Bedirkale Köyü / Öğle Namazı /
Yakınları: Salim Elibol'un kızı. 

Mehmet Elibol'un kardeşi. Osman ve 
Mustafa Elibol'un yeğenleri.

**
13.01.2020 

Fadime KAYA 
Ortaören Köyü / Öğle Namazı /

Yakınları: Duran Kaya'nın eşi. Sabri, 
Metin, Çetin ve İbrahim Kaya'nın 

anneleri.
**

13.01.2020 
Kıymet ALKAN 

Kümbet Camii / Öğle Namazı / 
Doğancıbağları Mezarlığı

Yakınları: Merhum Osman Alkan'ın 
eşi. Hasan Alkan'ın annesi. Mehmet 

Aykul, Mustafa Alkan ve Davut 

Alkan'ın yengeleri.
**

13.01.2020 
İdris KARACA 

Ali Paşa Camii / İkindi Namazı / 
Şeyhi Şirvani Mezarlığı

Yakınları: Murat Karaca'nın babası. 
İlhan Geyraslı ve Bekir Acar'ın 

kayınpederleri. Mehmet Geyraslı ve 
Emre Acar'ın dedeleri. Ali Sarı'nın 

dayısı.
**

13.01.2020 
Sündüs ÖZDEN 

Ali Paşa Camii / Öğle Namazı / 
Beybağı Camii

Yakınları: Merhum Hüseyin Özden'in 
eşi. Zeki, Seyit ve Zihni Özden'in 

anneleri.
**

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. 
**

09.01.2020 
Celal ULUKAYA 

Behsat Camii / Öğle Namazı / Şeyhi 
Şirvani Mezarlığı

**

VEFAT
EDENLER
İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raci'un

Vefat Eden Hemşehrilerimize
Cenab-ı Hak’tan Rahmet,

Yakınlarına Başsağlığı Dileriz.

Spor Sayfasından devam...

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANMA 
ETKİNLİĞİ
 “Önümüzdeki hafta inşallah 
Sarıkamış Şehitlerimizi Anma 
etkinliği gerçekleştireceğiz. Bu 
etkinlik kapsamında bu sene 
Bakanlığımız tarafından belirlenen 
“Beyaz Hüzün” filmine toplamda 
1200'e yakın gencimizi sinemaya 
götürmeyi düşünüyoruz. Kendi 
tarihini, kendi değerlerini ve kendi 
atalarını çektiği sıkıntılarını bizim 
için canlarını feda eden 

şehitlerimize bir vefa olsun 
anlamında, gençlerimizi sizin 
aracılığınızla bu filme davet 
ediyorum. Bu vesileyle Şehitlerimizi 
yâd etmiş olalım.”
GENÇLİK HİZMETLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN
ARALIK AYINDA, AYIN 
GENÇLİK MERKEZİ TOKAT 
SEÇİLDİ

“2019 yılını bu kadar 
anlattık, finali güzel olsun istedik. 
Allah'ta bunu bize bunu nasip 
eyledi. Türkiye'de 81 ilde bulunan 
320 Gençlik Merkezi arasında 
yapılan atölye, kulüp, proje, sanat, 
sosyal ve kültürel çalışmalarda 

gösterdiği başarıdan dolayı Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Gençlik 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
tarafından Aralık Ayında, Ayın Tokat 
Gençlik Merkezi seçildik. Biz de bu 
kapsamda cidden emek harcadık, 
ciddi bir çaba gösterdik. 2019 yılı 
gönüllülük yılıydı biliyorsunuz. 
Gönlümüzü ortaya koyduk ve 
bunun sonucunda da Aralık ayında 
Türkiye'de Gençlik Merkezi seçildik. 
Bu bizi onurlandırdı, gururlandırdı 
ve çok mutlu etti. Tabii ki başarı bir 
tesadüf değildir, bunun da 
farkındayız. Bu kapsamda başta 
Gençlik ve Spor İl Müdürümüz 
Cemil Çağlar'ın, Koordinatör 

Müdürümüz Erol Öktem'in, Şube 
Müdürümüz Ahmet Soğukpınar'ın, 
diğer şube arkadaşlarımız, bu işin 
kahramanları gençlik liderlerimiz ve 
gönüllü gençlerimizin çok büyük 
katkısı vardı. Ekip olarak inandık 
çabaladık ve en sonunda da Allah 
bu ödülü bize nasip etti. Tokat için 
de güzel bir etkinlik bir başarı 
olduğunu düşünüyoruz.”
GENEL MÜDÜRLÜKTEN DAVET 
GELMESİNİ BEKLİYORUZ

“Ödülümüzü ne zaman 
alacağız onu genel müdürlük 
bizlere haber verecek, şuanda net 
bir tarih belirtilmedi. Bizler en geç 
bir ay içerisinde Genel Müdürlükten 

bir davet gelmesini bekliyoruz. 
Onların uygun gördüğü bir tarihte 
Ankara'ya çağıracaklar. Bizler de 
kurumumuz adına inşallah 
gençlerimizle birlikte ödülümüzü 
Ankara'da alacağız.”
BASIN BİZİM OLMAZSA 
OLMAZIMIZDIR

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

İlimizi TFF 3. Lig 2. 
Grup'ta temsil eden 
Erbaaspor ikinci yarının 
ilk maçını Erbaa'da 
oynadı. Pazar günü 
oynanan maçta rakibi 
Ofspor A.Ş. ile 1-1 
berabere kaldı.

E
rbaa İlçe Stadyumu'nda 
13.30'da başlayan 
karşılaşmayı Ankara bölgesi 

Klasman Hakem Alper Akarsu 
yönetti. 
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI
 9'uncu dakikada ceza 
sahası içerisinde topla buluşan 
İsmail Baydil'in düzgün vurduğu 
top, Ofspor A.Ş kalesi Sercan 
Çobanoğlu'nun kontrolünde kaldı. 

12'inci dakikada 
Erbaaspor'un 17 numaralı 
oyuncusu Ömer Demircan, penaltı 
bölgesinde kaleci ile karşı karşıya 
kaldı. Ömer'in vurduğu topu kaleci 
iyi sezerek kontrol etti ve 
Erbaaspor %100'lük gol 
pozisyonundan yararlanmadı.

20'inci dakikada Erbaaspor 
oyuncusu Hüseyin Fıstıkçı ceza 
sahası içerisinde kaleye çektiği 
şutta, Ofspor A.Ş. defansı golü 
engelleyerek Erbaaspor adına 
korner kazandırdı.

27'inci dakikada Ofspor A.Ş 
oyuncusu Muhammet Can, duran 
top organizasyonunda kafa 
vuruşunda top sağ üst köşeden 

auta çıktı.
 45+1´nci dakikada gelen 
Ofspor A.Ş. atağında ceza sahası 
içinde topla buluşan
Sabit Hakan Yılmaz'ın şutu kaleci 
Taylan'dan sekti. Seken topla bir 
kez daha buluşan Sabit Hakan 
Yılmaz'ın şutu ağlarla buluştu. 0-1

Golün ardından santra 
yapılmadan Hakem Alper Akarsu ilk 
yarıyı bitiren düdüğünü üfledi.
 İkinci yarıda istekli ve 
arzulu başlayan taraf ev sahibi ekip 
Erbaaspor oldu.
 49'uncu dakikada gelen 
Erbaaspor atağında ceza sahası 
dışında Bilal´in pasıyla buluşan 
Barış´ın sert şutu filelerle buluştu. 
1-1

Birçok gol pozisyonundan 
yararlanamayan iki takım 90 dakika 
sonunda sahadan 1-1 eşitlikle 
ayrıldı.
MAÇ DEĞERLENDİRMELERİ 
 Erbaaspor-Ofspor A.Ş. 
futbol karşılaşmasının ardından 
Erbaaspor Başkanı Bülent Uzun, 
Teknik Direktörü Cumhur Akbay, 
Ofspor A.Ş Teknik Direktörü Fatih 
Uygun ve Ofspor A.Ş 10 numara 
oyuncusu Barış Çiçek gazetemize 
değerlendirmelerde bulundu.
ERBAASPOR KULÜP BAŞKANI 
BÜLENT UZUN:
“TRANSFER EKSİKLERİMİZİ 
TAMAMLADIK”

Ligin erken başladığını ve 
bu nedenle transfer döneminde 
zorlandıklarını ifade eden Erbaaspor 
Kulüp Başkanı Bülent Uzun 
“Transfer döneminde federasyon 
çok doğru bir zamanlama 

belirlemedi. Lig geçen seneye göre 
bir hafta erken başladı, ondan 
dolayı da transfer sezonu kapanana 
kadar da 3 maç gitti, iki maç daha 
oynanacak. O yüzden biz de 
transferle gecikti, futbolcular da 
kendilerini ağırdan alıyor zaman 
fazla olduğundan dolayı. O yüzden 
eksiklerimiz var, aslında 
eksiklerimizi tamamladık, takıma 
katılacakların hazır hale gelmesi 
için biraz daha zamana ihtiyacımız 
var. İnşallah daha iyi olacağız. Bu 
maç da takımımız sürekli mücadele 
etti, sahamız da çok iyi değil, tarla 
gibi. Yağmur yağında çocuklar da 
ağırlaştı fakat iyi mücadele ettiler.” 
Dedi.
ERBAASPOR TEKNİK 
DİREKTÖRÜ CUMHUR AKBAY;  
“İLERİSİ İÇİN ÇOK 
ÜMİTLİYİZ”
Oyuncuların aslanlar gibi mücadele 
ettiklerini ifade eden Erbaaspor 
Teknik Direktörü Cumhur Akbay; 
“İkinci yarının ilk maçında üç puan 
ile ayrılmak isterdik ama 
çocuklarımın ayaklarına sağlık hepsi 
aslanlar gibi mücadele etti. Bu 
oyunları, bu mücadeleleri bizlere 
ilerisi için çok büyük bir ümit verdi. 

Alınan Bir puanda iyidir, her zaman 
puan almak değerlidir. Önümüzdeki 
maçlarımıza bakacağız, onlara daha 
iyi hazırlanacağız. Biz takımımıza 
güveniyoruz, inşallah ligi iyi bir 
yerde bitireceğiz.” Dedi. 
Transfer dönemi içinde bir açıklama 
yapan Akbay; “Hepsinin 
performansından memnunum. 
Haftaya aramıza katılacak iki üç 
arkadaşımız daha var onlarla daha 
da iyi bir takım olacağız inşallah. 
İlerleyen zamanda Erbaaspor'u 
daha iyi yerlere taşımak için 
çalışıyoruz herkes gibi, futbolu 
seven Erbaalıları Erbaaspor olarak 
iyi yerlerde ligi tamamlayacağız.” 
Dedi.
OFSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ 
FATİH UYGUN; “RAKİBİMİZİ 
İYİ ANALİZ ETMİŞTİK”
Saha koşullarının kötü olduğunu ve 
mücadelenin çok zor olduğunu 
ifade eden Ofspor Teknik Direktörü 
Fatih Uygun; “Öncelikle iki takımı 
da kutluyorum. Çünkü bu ağır saha 
şartlarında mücadele etmek kolay 
bir şey değil. Biz kazanmaya geldik 
işin açıkçası, rakibimizin eksiklerini 
biliyorduk ve onların üzerinde hafta 
içi çalışmalarda onların üzerinde 

durduk. Nitekim iyi pozisyonlar 
yakaladık ama o son pasları, 
hamleleri ilk ve ikinci yarı 
gerçekleştiremedik. Hal böyle 
olunca istediğimiz skoru alamadık 
ama genel anlamda yapılan 
mücadele çok iyiydi, umarım 
bundan sonrakileri istediğimiz 
skorla tamamlarız. Ofspor olarak 
hedefimiz ilk 5'e girmek ve ligde 
tutunmak.” dedi.
OFSPOR'LU BARIŞ ÇİÇEK, 
“HEDEFİMİZ ÜÇ PUANDI”
İkinci yarının ilk maçında 1 puana 
razı olduklarını ifade eden Çiçek, 
“Zor bir deplasmandı, çok zor bir 
zeminde oynadık. Ama bir puana 
razı olduk diyelim, ikinci yarının ilk 
maçından bir puan aldık. 
Önümüzdeki 1877 Alemdağspor 
maçına odaklanıp, 3 puan almaya 
çalışacağız.    Biz bu maça üç puan 
hedeflemiştik, 1 puana razı olduk. 
Ama bizim hedefimiz şampiyonluk. 
Ama ilk amacımız ilk 5'e girmek. İlk 
5'e girdikten sonra Playoff'dan daha 
önce şampiyonluk yaşadım, 
umarım bu senede aynı şekilde 
kupayı kaldırmak istiyoruz.” Dedi.

Daha önce Tokatspor 
formasını terleten Barış Çiçek 
Tokatspor'un şuan ki durumuna çok 
üzüldüğünü ifade ederken, 
“Tokatspor'da daha önce mücadele 
ettim, ama şuan ki durumuna çok 
üzülüyorum. Tokatspor büyük bir 
camia aslında biraz daha 
desteklenmesi gerekiyor 
Tokatspor'un, bu duruma düşmesi 
gerçekten çok üzücü. Umarım 
beklenen o yardım, o destek 
sağlanır.” dedi.

TOKAT GENÇLİK MERKEZİ MÜDÜRÜ KAZIM ELMAS'TAN 2019 DEĞERLENDİRMESİ (2)
Mustafa Işık

ERBAASPOR, OFSPOR'LA BERABERE KALDI

Mustafa Işık
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Tokat Gençlik Merkezi Müdürü 
Kazım Elmas: “Gönlümüzü ortaya 
koyduk ve bunun sonucunda da 
Aralık ayında Türkiye'de Gençlik 
Merkezi seçildik.”

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

Gazetesi'ne değerlendirdi.
Tokat Gençlik Merkezi Müdürü Elmas'ın 
değerlendirmeleri şöyle oldu:
“GENÇ OFİSLERİMİZDE AKIL VE 
ZEKÂ OYUN ODALARI KURDUK”
“Bizim kişisel gelişim atölyelerimiz var. Bu 
atölyelerde akıl ve zekâ oyunlarını çok 
yaygınlaştırdık. Kurumumuzda ilkokul, ortaokul 
ve lise gruplarına ayrıca tüm ilçelerimizde genç 
ofislerimizden bahsetmiştik. Genç ofislerimizde 
akıl ve zekâ oyun odaları kurduk. Malzemeler 
alarak dağıttık. Bunun yaygınlaşsın ve gelişsin 
düşüncesi içindeyiz. Yine bu sene 
başlayacağımız etkinliğimiz daha oldu. 
Bakanlığımız tarafından bize verilen bir görevdi 
bu. Münazara eğitimlerini başlattık, 
gençlerimizin yorum gücü artsın diye. Daha 
fazla kitap okuyup daha fazla kendilerini ifade 
etmeleri için münazara eğitimleri başlatıyoruz. 
İlk toplantımızı gerçekleştirdik, eğitimlerimiz 5 
Şubat itibariyle başlayacak inşallah.” 
SAĞLIKLI YAŞAM VE SPOR ATÖLYESİ

“Yine sağlıklı yaşam ve spor atölyemiz 
var. Bu Atölyemizde Basketbol, Masa Tenisi, 
Judo, Badminton ve Bilek Güreşi yapıyoruz. 
Ayrıca bu sene başlattığımız etkinlik bu 2019'un 
sonlarında başlattık. Step Aerobik yapıyoruz 
şuan. Bunu daha çok ev hanımlarına yönelik 
yapıyoruz. Onlar evde sıkılıyorlar, bizler de 
zaman geçirsinler hem de spor olsun 
anlamında Sayın Valimizin “Spor Tokat” projesi 
var, çok da sağ olsun, çaba sarf etti, emek 
harcadı. Çok da başarılı bir proje var, biz de bu 
projeye destek olsun anlamında ev hanımlarına 
yönelik Step Aerobik kursları açtık. Haftada iki 
gün bayanlar buraya geliyorlar, Step Aerobik 
kursuna katılmış oluyorlar ve kursumuz 
tamamen ücretsiz. Ayrıca her Salı ve Perşembe 
günleri saat 14 ile 16 arasında bizim sabittir bu 
hiç değişmez engelli kardeşlerimize ayırdığımız 
saatlerimizdir. Adı üstünde onlar bizim özel 
kardeşlerimizdir ve çok kıymetlidirler.”
DİL EĞİTİMLERİ ATÖLYESİ

“Dil Eğitimleri Atölyesi var bu 
kapsamda. İngilizce, İşaret Dili ve Rusça dili 
eğitimler veriyoruz. Yaptığımız bu kurslara Halk 
Eğitim Merkezimiz ve İl Milli Eğitim 
Müdürlüğümüzün çok büyük katkıları var. 
Desteklerinden dolayı kurumlarımıza teşekkürü 

borç biliriz.”
KİTAP OKUMA HALKALARI

“Kitap Okuma Halkaları okuma 
kapsamında 16 tane Ortaokul'da 14 tane 
Lise'de ve 5 tane Üniversite olmak üzere 
toplamda 35 tane Kitap Okuma Halkaları var. 
Bakanlığımızın bize önerdiği kitapları biz, 
gençlerimize bizzat bizler okullara dağıtıyoruz. 
Onlar bu kitapları okuyorlar, sonrasında 8 ay 
boyunca bunları döngü şeklinde oradan alıp 
oraya veriyoruz. Öğrencilerimiz bunları 
okuyorlar ve kritiğini gerçekleştirip sonrasında 
kitapların değişimini sağlıyoruz. 35 halka 
demek sevgili kardeşim çarpı 10, 350 öğrenci 
demektir her ay. Bu sekiz boyunca devam 
ediyor. Bunun da güzel bir hizmet olduğunu 
düşünüyorum.” 
2019 YILINDA YAPILAN FAALİYETLER

“Gençlik Merkezi olarak 2019 yılında 
toplamda 40 tane okula gidip “Hayata Değer 
Kat”  sunumu yaptık. Bu kapsamda 3578 
öğrenciye ulaştık. Değer Eğitim kapsamında 
alçak gönüllülük, paylaşma, yardımlaşma, saygı 
ve sevgi anlamında yaptığımız sunumlarla 
gençlerin gönüllerine dokunmaya çalıştık. Bu 
değerlerimizi onlara aşılamaya çalışıyoruz.” 
BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMLERİ

“2019 yılında okullarda ve KYK 
yurtlarında “Bağımlılıkla Mücadele” eğitimleri 
gerçekleştirdik. Yapılan bu eğitimler 
kapsamında 1000'e yakın gencimize ulaştık. 
Çağımızın en tehlikeli problemi, gençlerin 
bağımlılık problemleridir. Biz de bunlara bir 
nebze de olsun destek olmak için onları 
bilgilendirmek açısından KYK'ları geçtik, 
okullara gittik ve 1000'e yakın kardeşimize ve 
gencimize ulaşmaya çalıştık.” 
MEDENİYETİMİZİN KEŞFİ, KUDÜS VE
SANAL HAYATTA KAYBETTİĞİMİZ 
GERÇEKLER

“2019 yılında boş durmadık. 
“Medeniyetimizin Keşfi, Kudüs ve Sanal Hayatta 
Kaybettiğimiz Gerçekler” kapsamında birçok 
okullarda sunumlar gerçekleştirdik.”
8 AY İÇERİSİNDE 80 TANE KÖY 
OKULUNA GİTTİK

“Burası çok önemli bunun altını çizerek 
vurgulamak istiyorum. 2019 yılında sadece 8 
ay içerisinde 80 tane köy okuluna gittik. Bunun 
çok ciddi bir rakam olduğunu düşünüyorum. 
Okulların 8 ay açık olduğunu düşündüğümüzde 
ortalama 1 ayda 10 okula gitmişiz. Gittiğimiz 
bu 10 okulda neler yaptık ondan bahsetmek 
istiyorum. Tokat'a gelemeyen kırsal kesimlerde 
kardeşlerimize minik yavrularımıza ulaşmaya 
çalıştık. Oraya gittiğimizde “Genç Dönüşüm” 
projesi kapsamında merkezde topladığımız 
kalem setlerini götürdük. Bununla da 
yetinmedik, oyuncak atölyesi kurduk biz 2019 
yılında. Bu oyuncak atölyesinde ürettiğimiz 

kendi el emeği göz nuru oyuncaklarımızı köy 
okullarındaki minik yavrularımıza ulaştırdık. 
Yine bu köy okulu ziyaretlerimizde onlarla 
çeşitli oyunlar oynadık. Mini Golf götürdük 
oraya, matrak götürdük, satranç götürdük, akıl 
ve zekâ oyunları götürdük, yüz boyamaları 
yaptık, ip atladık ve top oynadık. Bunları 
yaparak onların gönüllerine dokunduk. Bir 
nebze de olsa onların yüzünde tebessüm 
oluşturduysak ne mutlu bize.”
BAKANLIK 2019 YILINI
GÖNÜLLÜLÜK YILI OLARAK KABUL ETTİ 

“2019 yılı içerisinde birçok kez yaşlı 
ziyaretleri gerçekleştirdik. Mülteci 
kardeşlerimize Ensar Muhacir buluşması 
kapsamında ziyaretler gerçekleştirdik. Sevgi 
evlerine gittik, hayvan barınağı ziyaretleri 
gerçekleştirdik, fidan dikme etkinliği yaptık ve 
ilk yardım uygulamaları eğitimleri 
gerçekleştirdik. Gönüllülük adı altında, 
biliyorsunuz Bakanlık 2019 yılını gönüllülük yılı 
olarak kabul edilmişti. Bizler aslında gönlümüzü 
koyduk ortaya. Bu işe gönlümüzü koyduğumuz 
için başta ifade ettiğim gibi 68 bin gencimize 
ulaştık. Bu çok ciddi bir rakam bizim için.” 
“GENÇLER SABAH NAMAZINDA” 
BULUŞUYOR PROJESİ

“Ayrıca Bakanlığımız tarafından her 
ayın son Pazar günü “Gençler Sabah 
Namazında” buluşuyor projesi var bizim. Bu 
proje 81 ilde olmak üzere yapılan bir proje. Her 
ay sabit son Pazar'ında Sabah Namazında 
gençlerimizle oluyoruz. Onların manevi 
duygularını önemsiyoruz ve bunu da 
destelemek adı altında her ay yapıyoruz.”
OKULLAR TATİLE GİRİNCE GENÇ 
MERKEZİMİZ BOŞ DURMUYOR

“Okullarımız 8 ay ve okullarımız bitiyor. 
Okullar tatile girince Gençlik Merkezimiz boş 
durmuyor. Yazın bu sefer öğrencilerimize 
Diyanet'le iş birliği çerçevesinde 2019'un 
yazında 120 öğrenci kardeşlerimize Kur'an-ı 
Kerim kursu açtık. Bu kapsamda onlara 
“Değerler Eğitim”, “Kur'an-ı Kerim” dersi ve 

Peygamber Efendimizin hayatını onlara 
aktardık. Tabi onlara buraya gelince bunlarla da 
yetinmedik, Kodlama Eğitimleri ve çeşitli 
kültürel geziler düzenledik. Onlarla çeşitli 
eğitsel oyunlar oynayarak sosyal ve sportif 
gelişmesine katkı sağladık.”
2019 YILINDA UYGULANAN YEREL 
PROJELER

“Bilinçli Aile Engelsiz Çocuk projemiz 
vardı. Daha önce engelli kardeşlerimizden 
bahsetmiştik. Onların ailelerine yönelik 
eğitimler yaptık. Onlar içeride eğitsel oyunlar 
oynarken biz, onlara özel eğitimler verdik. 
Onlara psikolojik destek vermeye çalıştık.” 
İLMEK İLMEK SEVGİ ÖRÜYORUZ 
PROJESİ

Yine “İlmek İlmek Sevgi Örüyoruz” 
projesi yaptık. “İlmek İlmek Sevgi Örüyoruz” 
projesi kapsamında da gönüllü gençlerimizin 
oyuncak atölyesinde olduğu gibi kendi elleriyle 
örtükleri atkıları ve bereleri köy okullarına 
götürdük. Bu da çok güzel etkinlik olarak 
hafızalarda kaldı diye düşünüyorum.”
NESİL BULUŞMALARI
 “Huzur evindeki yaşlı teyze ve 
amcalarımıza 2019 yılında birçok kez ziyaretler 
gerçekleştirdik. 2019 yılında biz oradaki yaşlı 
teyze ve amcalarımızı Gençlik Merkezi'nde Has 
odalarında misafir ettik. Değişiklik olsun istedik, 
hep biz gitmeyelim onları biz burada misafir 
edelim dedik. Bakanlığımız tarafından ilgiyle 
takip edildi bu uygulamamız. Bir nebze de olsa 
onların yüzünde tebessüm oluşturduysak ne 
mutlu bize.” 
GENÇLERİMİZE YÖNELİK
YARIŞMALARIMIZ OLACAK

“2019 yılı bizim için böyle geçti ve her 
sene olduğu gibi bu sene de Gençlerimize 
yönelik yarışmalarımız olacak. Tiyatro, Türk 
Müziği ve Şiir yarışmaları olacak. Tokat bu 
konularda çok hassas ve başarılıdır. 2017 
yılında şiir dalında Türkiye 1'cisi olmuştuk. 
2018 yılında Türk Müziği dalında Türkiye 1'cisi 
olmuştuk. 2019 yılında da bilgi yarışmasında 
Bölge 1'cisi olmuştuk. Bu anlamda Tokat 
gençlerin sosyal ve kültürel anlamdaki 
gelişimlerini her alanda her sahada karşılık 
vermeye çalışıyoruz. Yine inşallah biz bu 
yarışmaları yapacağız. Tokat Gazetesi 
aracılığıyla gençlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. 
Diyoruz ki gelin gençler kendi becerinizi ve 
yeteneğinizi ortaya koyun. Ben iddia ediyorum 
ve inanıyorum ki içimizden onlarca, yüzlerce ve 
binlerce bu konuda başarılı, becerikli ve 
yetenekli gençlerimiz vardır. Bizler o 
gençlerimize bir fırsat veriyoruz, inşallah Şubat 
ayı ortasına kadar başvurular almaya devam 
edeceğiz. Mart ayı 15'ine kadar da bu 
yarışmaları yapıp İl finallerini bitirmeyi 
planlıyoruz.”

İ
lk yarıyı istediği gibi bir yerde bitiremeyen 
Tokatspor A.Ş. ikinci yarıya da deplasmanda  
Çatalcaspor karşısında aldığı 3-1 yenilgi ile 

başladı.
Devre arası maddi imkansızlıklar 

nedeni ile transfer tahtasını açamayan ve 
transfer yapamayan Tokatspor A.Ş. bu arada 
önemli 5 oyuncusunu elinde tutamamış ve 
elinde kalan mevcut oyuncularla devam 

etmeye başlamıştır.
Öyle gözüküyor ki bu gidişle sezon 

sonu gelmeden bir alt lige düşmemiz kesinleşir. 
Tokatspor'un 50 yıllık tarihinde böyle bir durum 
ilk defa kara bir leke olarak tarihe geçecektir. 
Duruma baktığımızda hiç de iç açıcı bir 
durumda olmayan Tokatspor A.Ş.'de de bu 
gidişle değişen bir durum olmayacak gibi 
gözüküyor.

Oysa ki sayın Ufuk AKÇEKAYA ve ekibi 
başa geldiğinde ne vaatlerde bulunmuşlardı, 
takımı sözde uçuracaklar daha üst liglere 
çıkaracaklardı. Herkes de bu konuda onlara çok 
inanmışlardı ama sonuç ne oldu, hepsi bir 
hayal oldu. Bırakın bir üst liglere çıkmayı 
yerimizi koruyamadık, ilk önce 2. Ligden 3. 
Lige düştük, şimdi de 3.Ligden bir alt lige 
düşme ile karşı karşıyayız. Bu durum sporsever 

insanları çok üzüyor.
Sayın Ufuk AKÇEKAYA yarın çok geç 

olmadan bir an önce takımı devretmeli. Çünkü 
bu gidişle durumun düzelmeyeceğini 
gösteriyor, transfer tahtasını açamıyorsunuz, 
transfer yapamıyorsunuz, bir de elinizde 
bulunan 5 önemli oyuncunuzu kaybetmişimiz, 
artık yapılacak bir şey yok. Bir an önce takımı 
başkalarına devretmeniz en hayırlısı olacaktır.

En yakın takipçiniz ile aranızdaki puan 
farkı 13 ve kalan oynanacak maç sayısı 16. Bu 
şartlar altında bu durumdan kurtulmak çok zor. 
Ligin sonu gelmeden bir alt lige düşmemiz 
kesinleşir, bu da sizin eseriniz olmuş olur.

Temennimiz bu takım bu durumlara 
düşmesin ama bir de gerçekler var ki bundan 
kaçamazsanız. Şahsen benim Tokatspor 
A.Ş.'nin bu ligde kalması umudum hiç yok. Bu 

gençlere yazık oluyor.
Tokatspor A.Ş. ikinci yarının ikinci 

maçını ise kendi sahasında ligin 16. sırasında 
bulunan Yomra Spor ile yapacak. Rakip ligin 
alttan 3. sırasında bulunuyor ve 17 puanı var, 
bizden 11 puan önde, ilk yarıda Tokatspor A.Ş. 
deplasmanda 0-0 berabere kalmışlardı. Bu 
haftaki oynanacak olan maç her iki taraf için de 
zor. Rakip galip gelip aradaki 11 puan farkını 
14'e çıkarmak isteyecektir. Tokatspor A.Ş. ise 
bu kötü gidişe bir son verip maçı kazanıp 
aradaki 11 puan farkını 8'e düşürmek 
isteyecektir. Rakip geçen hafta kendi sahasında 
Artvin Hopaspor'a 2-0 yenilmişti. Yomraspor 
bugüne kadar oynadığı 18 maçta 3 galibiyet, 8 
beraberlik ve 7 mağlubiyet almış. Oynanacak 
olan bu maç tipik bir beraberlik maçı gibi 
gözüküyor.

Mustafa Işık

TOKAT GENÇLİK MERKEZİ MÜDÜRÜ KAZIM ELMAS'TAN 2019 DEĞERLENDİRMESİ (2)

GENÇ OFİSLERİ YAYGINLAŞTI

TOKATSPOR A.Ş.İKİNCİ YARIYA YENİLGİ İLE BAŞLADI…
ÇETİN 
KAMİL 
GENÇ 
 

SPOR ATEŞİ


