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Acılar...
Geride bıraktığımız hafta sonunun önemli gündemleri, yürek 
yakan acı gelişmeleri vardı. Şehidimizin acısı yaşanırken, bir 
annenin önce çocuğuna sonrasında kendi canına kıymasının 
derin sarsıntısı derken, dün de Yazmacılar hanındaki yangın 

içimizi yaktı. Bir yanda can kaybı bir yanda mal zararıyla 
yüzleştik. Böylesi zor günlerde, yardımlaşmayı, acıları 

paylaşabilmeyi başaran toplumlardan olmaktır bize yakışan. 
Ateş düştüğü yeri yakarken, yaralarını sarabilecek gönüller 

çıkmasıdır bizleri güçlü kılan. Cenab-ı Allah sabırlar versin. Yeni 
bir haftaya başlamışken zorlukları aşacak dirayeti, feraseti 

gösterelim. Kalın sağlıcakla…
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YAZMACILAR HANINDA
KORKUTAN YANGIN

Tokat Yen�yurt Mahalles� Yaş Sebze ve Meyve Hal� yanında bulunan Yazmacılar Hanı üret�m tes�s�nde 
sabah saat 06.00 c�varında henüz bel�rlenemeyen b�r nedenle yangın çıktı. Tokat Beled�yes� �tfa�ye 

ek�pler�n�n yanı sıra, çevre �lçelerden gelen �tfa�ye ek�pler� �le Pol�s tomalarının müdahale ett�ğ� yangın 
kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken �şyerler�nde büyük 

madd� hasar meydana geld�.

MADDİ VE MANEVİ YANINIZDAYIZ
ali Dr. Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve İl 

VEmniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile birlikte Tokat Sebze 
Halinin yanında bulunan Yazmacılar Hanında meydana gelen 

yangının söndürme çalışmalarını inceledi ve itfaiye yetkililerinden 
bilgi aldı. Yeniyurt Mahallesi Yazmacılar Hanında meydana gelen 
yangında can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu kaydeden 
Vali Dr. Ozan Balcı “Yangında zarar gören esnaflarımızın yanındayız. 
Belediye Başkanımızla birlikte, esnafımıza maddi ve manevi her 
türlü desteğe hazırız. Buradaki esnaflarımıza gereken desteği en 
kısa sürede sağlayacağız. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi 
iletiyorum.” dedi. 

VALİ
DR. OZAN
BALCI

BAŞKAN
AV. EYÜP
EROĞLU

Haber: Şule Şahin

İş insanı Ahmet Orhan Gürgünoğlu ve 
ekibi seçimleri kazandı

okat Organize Sanayi Bölgesi Mütevelli Heyeti'nde 

Tyer alacak 8 kişilik sanayi temsilcilerini belirleyecek 
olağanüstü genel kurul geride bıraktığımız hafta 

Cuma günü yapıldı. Seçimlere Yürütme Kurulu Başkan 
vekili olarak giren Ahmet Orhan Gürgünoğlu 
öncülüğündeki 8 kişilik ekip 59 oy, Dr. Bilal Durmaz 
öncülüğündeki ekip 42 oy aldı. 

OSB'de seç�mler yapıldı

Ahmet Orhan 
Gürgünoğlu Haber: Şule Şahin

HEM OĞLUNA HEM KENDİNE KIYDI
innet getiren Anao-

Ckulu öğretmeni Tuğ-
ba Uzun (37), 10 

yaşındaki oğlunu 12 bıçak 
darbesiyle öldürdükten 
sonra kendisini doğal gaz 
borusuna asarak intihar et-
ti. Anne ve oğlunun cena-
zesi dün Sivas'ta toprağa 
verildi. 

ŞEHİDİMİZİN OĞLUNA 
DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI 

okat İl Emniyet 

TMüdürlüğü 
tarafından 

şehit polis memuru 
Emrah Bayın'ın oğlu 
Yusuf Bayın (9) için 
doğum günü 
kutlaması düzen-
lendi. 

Haber: Hilal Yıldırım
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Yargı reformu kapsamında 
genç avukatların yılda 180 
bin olayda 360 bin dosya 
sahibi olduğunu söyleyen 
Türkiye Barolar Birliği 
Başkanı Metin Feyzioğlu, 
"Bu avukata iş ve istihdam 
yaratmak ve aynı zamanda 
da vatandaşı korumaktır. 
Vatandaşın menfaati ile 
avukatın menfaati 
çatışamaz. Avukatın bir 
yerde hakkı ihlale 
uğruyorsa, vatandaşın 
hakkı ihlale uğruyordur. 
Avukat korunuyorsa 
vatandaş korunuyordur." 
dedi.

T
okat Barosu tarafından 
avukatlar ve stajyer avukatlar 
meslek eğitimi semineri 

düzenlendi. Seminerde meslekte 40 
ve 50'nci yılını dolduran avukatlara 
plaket takdim edildi. Tokat Dedeman 
Otelde düzenlenen program saygı 
duruşunda bulunulması ve İstiklal 
Marşı'nın okunmasıyla başladı.
 Seminerin ardından 
değerlendirme yapan Tokat Baro 
Başkanı Av. Melih Yardımcı, başarılı 
bir eğitim çalışması olduğunu 
belirterek, Türkiye genelinde 
düzenlenen bu seminerlerin meslek 
açısından önemli olduğunu ifade etti. 
Tokat Merkez Adliyesinde Tokat 
Barosu için yeni bir tahsis edildiğini 

söyleyen Melih Yardımcı, "Tokat 
Merkez Adliyesinde Tokat Barosu için 
yeni bir yer tahsis edildi. Geçen hafta 
tadilatına başlandı. Hem tadilat hem 

tefrişat konusunda bize maddi 
destekte bulunan Türkiye Barolar 
Birliğine teşekkür ediyorum." dedi.

YARGI REFORMUNUN 
KAZANDIRDIKLARI
 Daha sonra konuşan Türkiye 
Barolar Birliği Başkanı Metin 

Feyzioğlu, yargı reformunun kazan-
dırdıklarını ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. Yargı reformu kapsamında 
genç avukatların yılda 180 bin olay-
da 360 bin dosya sahibi olduğunu 
söyleyen Feyzioğlu, "Yargı reformu 
kapsamında müdafi bulundurma 
zorunluluğu geldi. Aynı müdafiler o 
soruşturmanın devamında yapılacak 
olan asliye cezadaki tek celselik 
talepnamenin görüşülüp hüküm 
verildiği, duruşmada da yine 
avukatlık yapacaklar. Dolayısıyla bu 
reform kapsamında bugün biraz 
sonra konuşacağımız konu 
çerçevesinde tam 180 bin olayda; 
yılda ki artabilir; vatandaşımız adliye 
koridorunda savcılıktan mahkemeye 
yıllarca maddi manevi tükenmekten 
kurtuldu. 50 binin üzerindeki 
gencecik meslektaşımız da; 180 bin 
çarpı 2; tam 360 bin yeni dosya 
sahibi oldu. 1 yılda! Bu avukata iş ve 
istihdam yaratmak ve aynı zamanda 
da vatandaşı korumaktır. Hep 
söylediğim şu; vatandaşın menfaati 
ile avukatın menfaati çatışamaz. 
Avukatın bir yerde hakkı ihlale 
uğruyorsa, vatandaşın hakkı ihlale 
uğruyordur. Avukat korunuyorsa 
vatandaş korunuyordur." diye 
konuştu.
 Daha sonra meslekte 40 ve 
50 yılını dolduran avukatlar ile 
hayatta olmayan avukatların 
yakınlarına Türkiye Barolar Birliği 
Başkanı Metin Feyzioğlu tarafından 
plaket takdim edildi. Programın 
basına kapalı olan 2'inci kısmında 
Metin Feyzioğlu, katılımcı avukatlara 
yargıda zaman tasarrufu sağlayan 
seri muhakeme ile dava konusunda 
bilgilendirme yaptı.

Türk Eğitim-Sen Tokat 
Şube Başkanı Hakan 
Akkaya 2019-2020 yılı 
eğitim-öğretim yılı ilk 
dönemine ilişkin 
değerlendirmelerde 
bulundu. 

ğitim-öğretim yılı başında 

Eeğitimin sorunlarını 
sıraladıklarını, çözüm 

istediklerini ancak birçok sorunun 
çözüme kavuşmadığını kaydetti. 
Öğretmen atama sayısının sorunların 
en önemlilerinden olduğuna dikkati 
çeken Hakan Akkaya, şubat ayında 
20 bin atamaya ek olarak 40 bin 
atama daha yapılması gerektiğini 
belirterek, değerlendirmesinde şu 
başlıklara değindi.
 "Bilindiği gibi MEB, Şubat 
ayında 20 bin sözleşmeli öğretmen 
alımı yapacak. Tabi bu atama ne 
eğitim hayatımıza katkı sağlayacak 
ne de atama bekleyen öğretmenlerin 
beklentilerini karşılayacak. Ayakları 
yere sağlam basan tedbirler 
alınmazsa, önümüzdeki yıllarda 
atama bekleyen öğretmen sayısı 
belki 1 milyona dayanacaktır. 
Ataması yapılmayan öğretmen 
problemi başka işlere yönelen ya da 
yıllarca işsiz kaldığı için bunalıma 
giren hatta intihar eden öğretmen 
vakaları ile karşılaşmamıza da yol 
açmaktadır. Bu aynı zamanda sosyal 
bir sorundur. Şu anda valiliklerimizin 
beyanları üzerine yaptığımız 
tespitlere göre 69 ilde norm kadro 
açığı 103 bin 527'dir. 81 ilden veriler 
elimize ulaşsaydı, bu sayının çok 
daha yüksek olduğunu 
görebilecektik. Hal böyleyken 2020 
yılı için öğretmen atama sayısını 

sadece 20 bin olarak belirlemek 
sağlıklı bir yaklaşım, doğru bir atama 
politikası değildir. 20 bin atamayı 
kabul etmiyoruz. Eğitimin şu anki 
atama ihtiyacı en az 100 bindir. Bu 
minvalde yapılması gereken Şubat 
ayında 20 bin atamaya ilave olarak 
40 bin atama daha yapılmasıdır. 
2020 yılı için hedefimiz 100 bin 
atamadır."
ÖĞRETMENLER KPSS 
PUANLARINA GÖRE ATANMALI
Öğretmenlerin mülakatsız, sadece 
KPSS puan üstünlüğüne göre 
kadrolu olarak atanmasını talep 
ettiklerini dile getiren Hakan Akkaya, 
"Farklı türde istihdam modellerine 
karşıyız. Sözleşmeli-kadrolu-ücretli 
öğretmen ayrımı; öğretmenleri 
bölen, parça parça eden, velinin 
öğretmen seçmesine neden olan, 
verim ve kaliteyi düşüren en önemli 
hususlardır. Aynı işi yapan 
çalışanların farklı statülerde istihdam 
edilmesi adil ve hakkaniyete uygun 
değildir. Bu, öğretmenlik mesleğini 
de rencide eden bir uygulamadır. 
Sorunun kökten çözümü için 
sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılması 
şarttır. Bu noktada talebimiz, 
öğretmenlerin mülakatsız, sadece 
KPSS puan üstünlüğüne göre 
kadrolu olarak atanmasıdır. Bunun 
dışındaki tüm istihdam türleri 
kaldırılmalıdır. 
 İktidar destekli hormonlu 
büyüyenler ve devlet gücünü 
kullanarak, kadroların torpil ve 
yandaş kayırarak doldurulmasını 
sağlayanlar ters esen ilk rüzgâra 
karşı duramayacaktır. 2014 yılından 
beri mülakatla yönetici atayan 
Bakanlık, adeta önemli bir kısmı 
ehliyetsiz insanlardan oluşan bir 
makam düzeni kurmuştur. Ancak son 
atamalarda Milli Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk'un yönetmelikte yaptığı 

düzenleme ile yazılı sınav başarısına 
göre yönetici atamaları 
gerçekleştirilmiştir. Nitekim öğretmen 
atamalarında da mülakatın etkisi 
sıfırlanmıştır. Ancak bu kati çözüm 
değildir. Zira mevzuatta mülakat hala 
vardır. Bakan değiştiğinde uygulama 
da değişebilecektir. Dolayısıyla 
MEB'in mutlaka mülakatı kaldırarak, 
yönetici atamalarını sadece yazılı 
sınav puanına göre yapması 
gerekmektedir." şeklinde konuştu. 
OBJEKTİF TARAMA YAPILMALI
 İdeolojiler, siyasi ve sendikal 
tutumlar ışığında değil, objektif 
tarama yapılarak eğitim kalkınma 
planı oluşturulması gerektiğini 
vurgulayan Akkaya, şunları kaydetti:
 "Sadece belli sendikal, siyasi 
yapıların, cemiyetlerin 
desteklenmesi, hak edenin 
görmezden gelinmesi yıkıcı bir 
düzeni beraberinde getirecektir. 
Bölgeler arası farklılıklar hala 
giderilemediği için okullarımız çok 
farklı düzeyde eğitim vermektedir. 
Hal böyle olunca, bölgelerin eğitim 
haritalarının çıkarılması, mevcut 
durumun saptanması, müfredattan, 
yönetici kademesine kadar tüm 
hususlar dikkate alınmalıdır. 
İdeolojiler, siyasi ve sendikal 
tutumlar bu süreçten uzak tutulmalı, 
objektif şekilde tarama yapılarak, 
eğitim kalkınma planları 
oluşturulmalıdır. Bu bölgeler için 
ihtiyaçlar belirlenip, yatırımlar buna 
göre yapılmalıdır.
YENİ DERSLİKLER ÜRETİLMELİ
 4+4+4 sisteminin ilk 
mezunlarının bu yıl lise kapısına 
dayanacağını ve yığılmaların söz 
konusu olacağını ifade eden Türk 
Eğitim Sen Tokat Şube Başkanı 
Hakan Akkaya, "Hatırlanacağı üzere 
geçen yıl adrese kayıt sistemi 
nedeniyle LGS tercihlerinin ardından 

Anadolu liselerinin kontenjanları 
kapasitelerinin üzerinde dolmuş, 
MEB de bu sorunu, birçok 
okulumuzda ikili öğretime geçerek 
aşmaya çalışmıştır. Oysaki MEB'in 
hedefi 2019 yılının sonuna kadar ikili 
öğretim yapan okul kalmamasıydı. 
Ancak Anadolu liselerinde 
kontenjanın iki katı hatta daha fazla 
öğrenci kayıtları nedeniyle bu hedef 
gerçekleşemediği gibi, ikili eğitim 
yapan okul sayısı artmıştır. 4+4+4 
sisteminin ilk mezunları bu yıl lise 
kapısına dayanacaktır. Dolayısıyla 
yaklaşık 800 bin ilave öğrenci bu 
sene LGS'ye girecektir. Bu da 
yığılmanın geçen yıldan daha fazla 
olacağını ortaya koymaktadır. MEB'in 
ivedi olarak yeni derslik üretmesi 
gerekir. Ayrıca yapılacak en önemli 
iş; kapasitesinin çok altında eğitim 
hizmet veren okul türlerinin, bu atıl 
kapasitesinin o eğitim bölgesinde 
ihtiyaç olan okul türlerine tahsis 
edilmesidir. Bu da pansuman bir 
tedbir olacaktır." diye konuştu.
MEB PROTOKOLLERİNİ GÖZDEN 
GEÇİRMELİ
 MEB'in yaptığı protokolleri 
gözden geçirmesi gerektiğine işaret 
eden Hakan Akkaya, "Okullarda 
değerler eğitiminin öğretmen 
olmayan kişiler tarafından MEB'in 
yaptığı protokollere binaen verilmesi 
bu yıl da büyük bir sorun olarak göze 
çarpmaktadır. MEB'in bu 
protokollerle okullara farklı cemiyet, 
dernek, vakıflar aracılığıyla 
öğretmenlikle ilgili olmayan kişileri 
dahil etmesi biz eğitimcileri 
kaygılandırmaktadır. Donanımını, 
yeterliliğini bilmediğimiz kişi ve 
kuruluşlar ne yazık ki okullarımızda 
cirit atmaktadır. Türk Eğitim-Sen 
olarak MEB'in değerler eğitimi 
konusunda kaygılı olmasını anlıyor, 
gayret ortaya koymasına olumlu 

bakıyoruz. Ancak MEB bu eğitimi 
kendi öğretmenleri vasıtasıyla 
vermelidir. Değerler eğitimi 
konusunda protokoller yapılması, bu 
kuruluşların partner olarak kabul 
edilmesi ve dışarıdan hizmet satın 
alınması, 'Öğretmenlerle bu eğitimi 
kazandıramıyorum' demektir ve bu 
tavır öğretmenlerimize hakarettir. 
Eğitim kurumlarımız kimsenin tarlası 
değildir. Ülkemizi 15 Temmuz 
felaketine sürükleyen nedenlerin 
başında kamu gücünün bir gruba 
mensubiyet üzerinden tanzim 
edilmesi geliyordu. Ülkemizin 
yeniden bu tecrübeyi yaşama lüksü 
yoktur. Bu noktada MEB'in yaptığı 
protokolleri gözden geçirmesi ve 
kendi öğretmenine güvenmesi 
gerekmektedir. Değerler eğitimini 
verebilecek donanıma sahip yüz 
binlerce öğretmenimiz 
bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Feyz�oğlu, yargı reformunun avukatlara yılda 180 b�n olayda 360 b�n dosya kazandırdığını söyled�

"AVUKAT KORUNUYORSA VATANDAŞ KORUNUYORDUR"

TÜRK EĞİTİM-SEN'DEN YARIYIL DĞERLENDİRMESİ

Hilal Yıldırım

Hilal Yıldırım
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eh�rler coğrafi güzell�kler�yle ve bu güzell�kler�n günümüze kadar Ştaşıdıkları tar�h� özell�kler�yle daha görkeml� duruşlar serg�lerler. O 
güzell�kler k� yöresel olarak ver�len �s�mlerle, adlarla o şehr�n onuru 

ve gururu olurlar. Bu eserler ölümsüzlük adına ulusal kültürün 
devamlılığıdır k� yöresel zeng�nl�k kaynaklarının da lokomot�fler�d�r. 
Tokat böyle güzell�klerden nas�b�n� alan na�f şeh�rlerdend�r. Asırlar boyu 
altı meden�yete ev sah�pl�ğ� yapmış sevecen, sosyal ve kültürel 
değerler�yle �ç �çe yaşayan bu şeh�r, geçm�ş�n� geleceğ�ne taşıyan devasa 
su yolu Yeş�lırmak'ın cömertçe suladığı topraklardır. Yeş�lırmak bu 
topraklara candır, hayattır.
Lak�n b�r Tokatlı olarak da�ma sorguladığım, eğ�t�mc� olarak cevap 
bulamadığım çözümsüzlük �ç�ndey�m hep. Anadolu'nun gerdanlığı, nefes� 
olmasına rağmen, bu şehr�m�z� kulaç kulaç kucaklayarak bağrına basmış 
bu solu yolumuza b�zler hala Yeş�lırmak d�yem�yoruz. Ama neden?
K�m�ler� Yeş�lırmak deseler de, b�z hala Hıdırlık d�yoruz. Okullarımız b�le 
k�m� zaman Hıdırlık k�m� zaman Yeş�lırmak d�ye öğret�yorlar. İşte o vak�t 
çocuk soruyor; “Pek�, Yeş�lırmak nerede?” Çünkü atlaslar hep Yeş�lırmak 
yazıyor. Şaşırmamak mümkün değ�l. Turhal, Amasya bu akarsuya 
Yeş�lırmak d�yorsa, konumuyla, suladığı topraklarıyla Yeş�lırmak adı 
Tokat'ımıza çok daha yakışır olmaz mı? 
İlg�nç olanı da ned�r; Coğrafi özell�kler�yle k�tap, derg� ve atlaslarda bu 
suyoluna Yeş�lırmak den�l�yorsa, b�zler köprümüze, akarsuyumuza ve 
sosyal tes�sler�m�ze neden Hıdırlık adını vererek Yeş�lırmak'ı başka 
yerlerde yaşatıyoruz k�? Bu söylemler yıllardır hep aklımın, yüreğ�m�n 
köşes�nde soru �şaret� olarak kalmıştır. Rahmetl� olan büyükler�m de hep 
bu ırmağa Hıdırlık derlerd�. D�l�m�ze b�raz değ�ş�k b�r ş�ve olarak mı 
gel�rd� ne çocuk kalb�m�zle hep güler, şakalaşırdık bu söze o vak�tler. 
Lak�n zaman �çer�s�nde çok düşündüm. Ne demekt� hıdırlık? 
B�r defasında duymuştum. “Yeş�ll�kler, su kenarları, ağaçlık alanlar” 
demekm�ş. O aklımda kalmış olacak k� “Eh bar� öyle olsun” ded�m ve 
zaman �çer�s�nde beklemeye koyuldum. Epey zaman sonraydı k� Hıdırlık 
kel�mes�n�n anlamını araştırma �steğ� doğdu bende. Önce Türk D�l 
Kurumu sözlükler� �le sonrasında Türk�ye Türkçes� ağızları sözlüğündek� 
Hıdırlık kel�mes�n�n anlamına ulaştım. Müth�ş şaşırdım. H�ç de �ç açıçı b�r 
anlam değ�ld�. S�zlerle yazının sonunda paylaşmayı uygun gördüm. Ve 
sözlük anlamını öğren�nce yıllar önce dedem�n b�ze anlattığı o h�kâye �le 
hıdırlık sözcüğünün anlamına özel aralarında b�r bağlantı kurdum. 
Olab�l�r ya da olamaz düşünce farklılıklarına sonsuz saygım var elbette… 
H�kâyey� s�zlerle de paylaşmak �sted�m. 
Rahmetl�k dedem 1896 doğumluydu. O Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları 
Gaz�s� Mehmet Kemal Efend� cumhur�yet�n yet�şt�rd�ğ� öğretmenlerdend�. 
O h�kâyey� şöyle anlatmıştı. B�z torunlarına “9-10 yaşlarındaydım. 
Kaşıkçıbağları'ndak� ev�m�zden Al�paşa Cam��ne hafızlık dersler�ne 
gel�yordum. Yol yok, araba yok, ışık yok… Taban kuvvet sabah gün 
doğmadan yola çıkar, ırmak boyuna �nerd�m. Taş köprüye kadar yürümek 
�ş�me gelmez, paçalarımı sıvar ırmağın öte tarafına geçerd�m. Irmak 
yatağı o kadar gen�şt� k� taşların üstüne basarak, sığ yerlerde suya g�rerek 
yol alırdım. Hep karşıya geç�nce de yoluma devam eder, cam�ye 
ulaşırdım. B�r gün ıslak paçalarımı gören cam� hocası bana sorduğunda 
anlattım. Bana çok kızdı ve bundan böyle �ler�dek� Çoban Köprüsünden 
yan� Taşköprü'den geçmem� �sted� ve 8-10 arkadaştık. B�ze o köprünün 
h�kâyes�n� anlattı.”
Hoca efend� şöyle b�r anlatım yapmıştı; “Çok yıllar önce buralarda b�r 
yerlerde hayvancılıkla uğraşan zeng�n b�r adam varmış. Hem büyükbaş 
hem de küçükbaş hayvanlarının bakımı �ç�n b�r çoban tutar. Hayvanları 
tesl�m alan çoban her sabah sürüyü önüne katarak ırmaktan geç�r�r. Yeş�l� 
bol olan karşı taraftak� otlak bölgeye –ş�md�k� Malkayası bağları ve 
çevres�- götürür. Akşamley�n aynı şek�lde ger� döner. Lak�n zaman 
geçt�kçe sürü çoğalır. Çoban tek başına zorlandığı anlayarak sürü 
sah�b�nden yardımcı �ster. Adam yet�şk�n üç oğlunu çobana yardımcı 
olarak görevlend�r�r. Üç oğul ve çoban hayvanlarla b�rl�kte her sabah 
ırmaktan geçer, otlaklara g�der. Akşamley�n aynı yoldan dönerler. 
Günlerden b�rgün hayvanlar otlaktayken hava kararır. Rüzgar-fırtına 
derken yağmur başlar. Üç oğul ve çoban hemen sürüyü toplayıp b�ran 
önce ırmaktan geçmey� �sterler. Sürü ırmak boyuna gelerek çabucak 
karşıya geçmek �ç�n sulara dalar. Tam bu sırada gelen büyük b�r sel 
dalgası sürüyü de, üç oğlu da, çobanı da alır götürür. Bu olay yalnız bu 
çevrelerde değ�l tüm bölgede, her yörede duyularak büyük hüzün ve acı 
yaşatır. Bu trajed�k olay taa zamanın hükümdarına kadar ulaşır. Çok 
etk�lenen hükümdar gönderd�ğ� b�r dolu altınla oraya hemen b�r köprü 
yapılmasını emreder. Ve �şte o köprüye Çoban Köprüsü adı ver�l�r.” 
H�kâye burada b�t�yor. Araştırdığımda hıdırlık sözcüğünün anlamının 
mezar olarak geçmes� şaşkınlık yarattı bende. H�kâyen�n de ana temasına 
bakacak olursak akla yatkın b�r �s�m. Üç oğul ve çoban, üstel�k de onlarca 
sürünün yok oluşu bu ırmağa hıdırlık -yan� mezar- denmes�ne neden 
olmaz mı? Elbette k� bu b�r varsayım. Ama b�r h�kâyes� de var d�ye 
düşünmek lazım. B�zler hıdırlık anlamını her ne kadar yeş�ll�k, ağaçlık 
anlamıyla kabul etsek de b�l�msell�ktek� anlamı kes�n ve belgelerle 
yapılmıştır. Z�ra �ç açıcı b�r anlam taşımamaktadır. İşte bu yüzden bu 
düşünce ve nedenlerle Yeş�lırmak'ımıza bu gözle bakmak ben� üzüyor. 
B�lmeyenler �ç�n hoş; olsa ne, olmasa ne d�ye düşünüleb�l�r. Lak�n 
Yeş�lırmaksızlık ben�m canımı acıtıyor. Arkadaşlarımla, dostlarımla hatta 
coğrafyacılarla da çoğu kez bu konu hakkında tartışıyoruz ve ben haklı 
oluyorum. Hatta bu düşünceler�m� değerl� Beled�ye Başkanımız Sayın Av. 
Eyüp Eroğlu �le de b�r sohbet şekl�nde paylaşmayı çok �stem�ş�md�r. Ben� 
�lg� �le d�nleyeceğ�nden de çok em�n olmama rağmen benden kaynaklanan 
�let�ş�ms�zl�k neden�yle buradan paylaşmak nas�p oldu. Sonuç olarak 
d�yorum k�; sevg�l� Yeş�lırmak sen b�zlere bakma verd�ğ�n onlarca n�met�n 
külfetler�y�z. B�z�m sana sevg�m�z sonsuz. Bu toprakların bereket�s�n. 
Asırlar önce üzer�ne kurulan çoban köprüsünün �nşa neden� bugünlere 
yakılan çoban ateş� değ�l de ned�r. Sana �hanet� asla düşünmed�k. Ama 
meden�yet�n kullanış eks�kl�ğ�ndek� korkunç çehres�, acımasızlıkla 
örtüşünce sen� değ�ş�me zorladık. Otağını, yatağını el�nden aldık. Sen�nle 
yaşayan canlıların haklarını gasp ett�k affet b�zler�.
Hıdırlık tar�hsel lakabın olab�l�r ama sen b�z�m �ç�n ab-u hayat 
Yeş�lırmak'sın Yeş�lırmak'ımızsın… Ne olur akmana, coşmana, 
köpürmene devam et… Esen kalın…

Cinnet getiren 
Anaokulu öğretmeni 
Tuğba Uzun (37), 10 
yaşındaki oğlunu 12 
bıçak darbesiyle 
öldürdükten sonra 
kendisini doğal gaz 
borusuna asarak 
intihar etti. Anne ve 
oğlunun cenazesi 
dün Sivas'ta toprağa 
verildi. 

O
lay Cuma günü 
akşam saatlerinde 
Büyükbeybağı 

Mahallesinde gerçekleşti. 
Vakıflar Bölge 
Müdürlüğünde mühendis 
olarak görev yapan Mustafa 
Uzun, Fatih Camisi 
karşısında bulunan 
lojmandaki evine geldi 
ancak kapıyı açan olmadı. 
Mustafa Uzun'un çilingir 
çağırması üzerine çilingir 
gelerek kapıyı açtı. Çilingirin 
kapısını açtığı eve giren 

Mustafa Uzun, eşini 
mutfakta doğal gaz 
borusunu asılı vaziyette, 
oğlu Kayra'yı ise yatak 
odasında hareketsiz şekilde 
buldu. İhbar üzerine eve 
polis ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. Eve giren ekipler 
anne ve oğlunun hayatını 
kaybettiğini belirledi. 
Yapılan inceleme sonrasında 
cesetler Tokat Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırıldı.
 Daha önce kentteki 
23 Nisan Ana Okulu'nda 
öğretmen olarak görev 
yapan Tuğba Uzun'un, 3 ay 
önce Tokat Devlet 
Hastanesi Ana Okulu'na 

Müdür Yardımcısı Vekili 
olarak atandığı öğrenildi. 

Uzun'un anksiyete 
bozukluğu dolayısıyla ilaç 
tedavisi gördüğü bildirildi. 
Tuğba Uzun, cuma günü 
karne töreni için özel bir 
okulda 4'üncü sınıf öğrencisi 
oğlu Kayra'nın okuluna gitti. 
Burada oğlunu ve karnesini 
aldıktan sonra okuldan 
ayrılarak evine gelen  Uzun, 
ilerleyen saatlerde eşi 
Mustafa Uzun'u telefonla 
arayarak "Evde temizlik 
yapacağım saat 21.00'den 
sonra gel" dedi.

12 YERİNDEN 
BIÇAKLANMIŞ
 Cumhuriyet 
savcısının incelemesinin 
ardından cenazeler otopsi 
yapılmak üzere Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırıldı. Kayra'nın yapılan 
otopsisinden 12 yerinden 
bıçaklandığı, anne Uzun'un 
ise otopsi işlemleri uzun 
süre devam etti. Anne 
Tuğba ve oğlu Kayra Uzun 
otopsi işlemlerinin ardından 
dün memleketi Sivas'ta 
toprağa verildi.

Haber Merkez�

GÖNÜLDEN NAĞMELER

HIDIRLIK MI? 
YEŞİLIRMAK MI?

Tokat İl Jandarma 
Komutanlığınca 
Erbaa'da şüpheli bir 
şahsın valizinde 
yapılan aramada 
390 paket kaçak 
sigara ele geçirdi.

dinilen bilgiye göre, 

ETokat İl Jandarma 
Komutanlığı 

ekiplerince D-100 karayolu 
üzerinde sigara kaçakçılığı 

yapıldığı bilgisi alındı. 
Yapılan çalışma ve takip 
neticesinde Erbaa D-100 
karayolu üzerinde yol 
emniyet ve kontrol devriyesi 
icra edildi. Yol emniyet ve 
kontrol devriyesinde, İran 
plakalı yolcu otobüsünde 
yapılan aramada, İran 
uyruklu bir şahsa ait valizde 
gizlenmiş vaziyette toplam 
390 paket kaçak sigara ele 
geçirildi. Şüpheli şahsa 27 
No'lu ÖTV Genel Tebliği 
kapsamında 5 bin 460 lira 
idari yaptırım cezası 
kesildiği bildirildi.

Yağışlı Yağışlı

HEM OĞLUNA HEM KENDİNE KIYDI

ŞEHİDİMİZİN OĞLUNA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI 

TOKAT'TA KAÇAK SİGARA OPERASYONU

EĞLENCE MEKANINDA KAÇAK ALKOL

Hilal Yıldırım

Hilal Yıldırım

Haber Merkez�
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20 Ocak 2020 Pazartesi

2020 YILI MERKEZ LABORATUVARI KAN BANKASI BİRİMİ İÇİN 4 GRUP 8 KALEM CİHAZ 
KARŞILIĞI KİT KULLANIMI VE MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 
uncu maddes�ne göre açık �hale usulü �le �hale ed�lecekt�r.  İhaleye �l�şk�n ayrıntılı b�lg�ler aşağıda yer 
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası  :2020/14161
1-İdaren�n
a) Adres�   :TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK 
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ C BLOK İDARİ KAT KALEARDI MAH. 
MUHITTIN FISUNOGLU CAD. 60100 TOKAT MERKEZ/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası :3562129500 - 3562133830
c) Elektron�k Posta Adres� :h.sat�nalma@gop.edu.tr
ç) İhale dokümanının görüleb�leceğ� �nternet adres� (varsa):https://ekap.k�k.gov.tr/EKAP
2-İhale konusu malın
a) N�tel�ğ�, türü ve m�ktarı  :4 GRUP 8 KALEM CİHAZ KARŞILIĞI KİT KULLANIMI VE 
MALZEME ALIMI
Ayrıntılı b�lg�ye EKAP'ta yer alan �hale dokümanı �ç�nde bulunan �dar� şartnameden 
ulaşılab�l�r.
b) Tesl�m yer�   :Tokat Gaz�osmanpaşa Ün�vers�tes� Sağlık Araştırma ve 
Uygulama Merkez� Müdürlüğü
c) Tesl�m tar�h�   :Sözleşme �mzalandıktan sonra hastanem�z �ht�yacına göre 
k�tler/malzemeler peyderpey sözleşmen�n b�t�m tar�h� olan 31.12.2020 tar�h�ne kadar s�par�ş 
ver�lecekt�r. K�tler/malzemeler �ht�yaca b�naen, s�par�ş vermeye yetk�l� personel tarafından 
�mzalanmış yazılı talepler (Faks/ma�l/elden) yüklen�c�ye ulaştırılacak, �let�len s�par�şler/ta-
lepler doğrultusunda bel�rt�len m�ktarda olmak üzere tebl�ğ tar�h� �t�bar�yle 20 (y�rm�) gün 
�çer�s�nde peyderpey tesl�m ed�lecekt�r. Tesl�m alınan k�tler�n tamamı b�tene kadar k�tlere a�t 
c�haz/c�hazlar �darem�zde bulundurulacaktır. İhale üzer�nde kalan firmalar, c�hazın test 
başına ürett�ğ�, atık sıvı m�ktarını ve atık kategor�s�n� belgeleyecekt�r. F�rmalar otoanal�zör 
c�hazının sıvı atığı �ç�n, tehl�kel� veya tehl�kes�z atık olduğunu Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı 
tarafından yetk�lend�r�lm�ş laboratuarlarda yapılan anal�zler� sözleşmen�n �mzalanmasından 
sonra en geç 2 (�k�) ay �ç�nde �dareye sunacaklardır.
3- İhalen�n
a) Yapılacağı yer  :Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez� Müdürlüğü C Blok 
�dar� kat toplantı salonu Kaleardı Mah. Muh�tt�n F�sunoğlu Cad. TOKAT
b) Tar�h� ve saat�   :05.02.2020 - 14:00
4. İhaleye katılab�lme şartları ve �sten�len belgeler �le yeterl�k değerlend�rmes�nde 
uygulanacak kr�terler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve �sten�len belgeler:
4.1.2. Tekl�f vermeye yetk�l� olduğunu gösteren �mza beyannames� veya �mza s�rküler�;
4.1.2.1. Gerçek k�ş� olması hal�nde, noter tasd�kl� �mza beyannames�,
4.1.2.2. Tüzel k�ş� olması hal�nde, �lg�s�ne göre tüzel k�ş�l�ğ�n ortakları, üyeler� veya kurucuları �le tüzel 
k�ş�l�ğ�n yönet�m�ndek� görevl�ler� bel�rten son durumu göster�r T�caret S�c�l Gazetes�, bu b�lg�ler�n 
tamamının b�r T�caret S�c�l Gazetes�nde bulunmaması hal�nde, bu b�lg�ler�n tümünü göstermek 
üzere �lg�l� T�caret S�c�l Gazeteler� veya bu hususları gösteren belgeler �le tüzel k�ş�l�ğ�n noter tasd�kl� 
�mza s�rküler�,
4.1.3. Şekl� ve �çer�ğ� İdar� Şartnamede bel�rlenen tekl�f mektubu.
4.1.4. Şekl� ve �çer�ğ� İdar� Şartnamede bel�rlenen geç�c� tem�nat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya b�r kısmı alt yüklen�c�lere yaptırılamaz.
4.2. Ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:
İdare tarafından ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n kr�ter bel�rt�lmem�şt�r.
4.3. Meslek� ve Tekn�k yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:
4.3.1. Yetk�l� satıcılığı veya �malatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı �se �malatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetk�l� satıcı veya yetk�l� tems�lc� �se yetk�l� satıcı ya da yetk�l� tems�lc� olduğunu gösteren belge 
veya belgeler,
c) Türk�ye'de serbest bölgelerde faal�yet göster�yor �se yukarıdak� belgelerden b�r�yle b�rl�kte 
sunduğu serbest bölge faal�yet belges�.
İstekl�ler�n yukarıda sayılan belgelerden, kend� durumuna uygun belge veya belgeler� sunması 
yeterl� kabul ed�l�r. İstekl�n�n �malatçı olduğu aşağıdak� belgeler �le tevs�k ed�l�r.
a) Aday veya �stekl� adına düzenlenen “Sanay� S�c�l Belges�”,
b) Adayın veya �stekl�n�n üyes� olduğu meslek odası tarafından aday veya �stekl� adına 
düzenlenen “Kapas�te Raporu”,
c) Adayın veya �stekl�n�n kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya �stekl� adına 
düzenlenen “İmalat Yeterl�k Belges�”,
ç) Adayın veya �stekl�n�n kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya �stekl� adına 
düzenlenm�ş ve tekl�f ett�ğ� mala �l�şk�n “Yerl� Malı Belges�”,
d) Tıbb� c�haz üret�c�s�, OEM (Or�g�nal Equ�pment Manafacturer – Or�j�nal Malzeme Üret�c�s�) 
tarzı ürün ürett�rmek suret�yle üret�c� n�tel�ğ�n� kazanmış �se bu üret�me �l�şk�n sözleşme,
e) Adayın veya �stekl�n�n alım konusu malı ürett�ğ�ne �l�şk�n olarak �lg�l� mevzuat uyarınca 
yetk�l� kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya �stekl�n�n üret�c� veya �malatçı 
olduğunu gösteren belgeler.
NOT: Bu �halede yeterl�l�k kr�ter� olarak �sten�len “TİTUBB Ürün veya Sağlık Bakanlığı Ürün 
Tak�p S�stem� (ÜTS) ürün” ve “TİTUBB Yetk� veya Sağlık Bakanlığı Ürün Tak�p S�stem� (ÜTS) 
yetk�” belgeler�n� sunan �stekl�ler �ç�n, yukarıda bel�rt�len belgeler aranmayacaktır.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetk�l� kurum ve kuruluşlara kayıtla �lg�l� belgeler:
a)  Tıbb� C�haz Yönetmel�ğ�, Vücuda Yerleşt�r�leb�l�r Akt�f Tıbb� C�haz Yönetmel�ğ�, Vücut 
Dışında Kullanılan (�n v�tro) Tıbb� Tanı C�hazları Yönetmel�ğ�  kapsamındak�  tüm 
malzemeler�n TİTUBB/ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt �şlem�n�n tamamlanmış 
olması gerekmekted�r. Tüm �stekl�ler�n (tedar�kç� ya da bay��) TİTUBB/ÜTS s�stem�nde kayıtlı 
olması zorunludur. İstekl�, tekl�f ed�lecek malzemen�n tedar�kç�s� değ�l �se tekl�f dosyasında 
tekl�f edeceğ� ürünün bay�s� olduğunu belgelend�rmel�d�r. Ayrıca bahsed�len tüm kayıt 
�şlemler�n�n tamamlanmış UBB/ÜTS numaralarına a�t çıktılar veya bu b�lg�ler� �çeren 
dokümanları (Ürünlere ve İstekl�lere a�t ) �hale dosyasında sunulacaktır.
b) Ürüne a�t  tekn�k şartnamede tanımlanan özell�kler farklı UBB/ÜTS kaydı gerekt�r�yorsa her 
ürüne a�t UBB/ÜTS Barkod numaralarının b�r�m fiyat tekl�f cetvel� ek�nde l�ste hal�nde 
ver�lmel�d�r.
c) Tıbb� c�hazların, Tıbb� C�haz Yönetmel�ğ�, Vücuda Yerleşt�r�leb�l�r Akt�f Tıbb� C�haz 
Yönetmel�ğ� kapsamındak� ürünler�n  Türk�ye İlaç ve Tıbb� C�haz Kurumu'nun �lg�l� �nternet 

adres�nden kontroller� yapılacak olup, kullanımları ve p�yasaya arzları durdurulan c�hazlar 
değerlend�rme dışı bırakılacaktır. 
d) B�r�m F�yat Tekl�f Cetvel�nde bel�rt�len alıma esas malzemen�n dışında, tekn�k şartnamede 
alıma esas malzemeyle b�rl�kte ver�lmes� �stenen Tıbb� C�haz Yönetmel�ğ�, Vücuda 
Yerleşt�r�leb�l�r Akt�f Tıbb� C�haz Yönetmel�ğ� ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbb� Tanı C�hazları 
Yönetmel�ğ� kapsamı dışındak� ürünler tekl�f ed�lecekse, bu ürünler�n söz konusu 
yönetmel�kler�n kapsamı dışında olduğuna da�r üret�c�n�n/�thalatçının yazılı beyanı 
ver�lecekt�r. Beyan ver�len ürünler �ç�n TİTUBB/ÜTS kaydı aranmayacaktır. 
e) İhale üzer�nde kalan firmalar, c�hazın test başına ürett�ğ�, atık sıvı m�ktarını ve atık 
kategor�s�n� belgeleyecekt�r. F�rmalar otoanal�zör c�hazının sıvı atığı �ç�n, tehl�kel� veya 
tehl�kes�z atık olduğunu Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı tarafından yetk�lend�r�lm�ş 
laboratuarlarda yapılan anal�zler� sözleşmen�n �mzalanmasından sonra en geç 2 (�k�) ay 
�ç�nde �dareye sunacaklardır.
4.3.3. Tedar�k ed�lecek malların numuneler�, katalogları, fotoğrafları �le tekn�k şartnameye 
cevapları ve açıklamaları �çeren doküman:
1-İstekl�ler, tekn�k şartnamey� madde hal�nde cevaplandırarak ve marka, model yazarak 
tekn�k şartnameye uygunluk belges� düzenleyeceklerd�r. Tekl�f �le b�rl�kte broşür veya 
katalogların ver�lmes� ve tekl�f ed�len c�hazın şartnameye uygunluk belges�nde bel�rt�len 
özell�kler�n katalog ve broşür �le tey�t ed�lmes� gerekmekted�r.
2.C�hazların otomasyon s�stem�ne bağlanıp b�lg� akışının sağlanması yüklen�c�n�n 
sorumluluğundadır. C�haz bağlantısı �le �lg�l� d�ğer hususlar tekn�k şartnamede yer 
almaktadır.
3. İhale B�ld�r�m Yazılımı (EKAP �ç�n hazırlanan) tarafından hazırlanmış tekl�f dosyası (KIK 
uzantılı XML dosyası) CD olarak sözleşme yapılırken sunulacakır.
5.Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f sadece fiyat esasına göre bel�rlenecekt�r.
6. İhale yerl� ve yabancı tüm �stekl�lere açık olup yerl� malı tekl�f eden �stekl�ye �halen�n tamamında % 
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmes�:
7.1. İhale dokümanı, �daren�n adres�nde görüleb�l�r.
7.2. İhaleye tekl�f verecek olanların �hale dokümanını EKAP üzer�nden e-�mza kullanarak �nd�rmeler� 
zorunludur.
8. Tekl�fler, �hale tar�h ve saat�ne kadar Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez� Müdürlüğü C Blok 
�dar� kat toplantı salonu Kaleardı Mah. Muh�tt�n F�sunoğlu Cad. TOKAT adres�ne elden tesl�m 
ed�leb�leceğ� g�b�, aynı adrese �adel� taahhütlü posta vasıtasıyla da gönder�leb�l�r.
9. İstekl�ler tekl�fler�n�, mal kalem-kalemler� �ç�n tekl�f b�r�m fiyatlar üzer�nden vereceklerd�r. İhale 
sonucu, üzer�ne �hale yapılan �stekl�yle her b�r mal kalem� m�ktarı �le bu mal kalemler� �ç�n tekl�f ed�len 
b�r�m fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzer�nden b�r�m fiyat sözleşme �mzalanacaktır.
Bu �halede, kısmı tekl�f ver�leb�l�r.
10. İstekl�ler tekl�f ett�kler� bedel�n %3'ünden az olmamak üzere kend� bel�rleyecekler� tutarda geç�c� 
tem�nat vereceklerd�r.
11. Ver�len tekl�fler�n geçerl�l�k süres�, �hale tar�h�nden �t�baren 120 (yüz y�rm�) takv�m günüdür.
12. Konsors�yum olarak �haleye tekl�f ver�lemez.
13. Bu �halede elektron�k eks�ltme yapılmayacaktır.
14.D�ğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 �nc� maddes�nde öngörülen açıklama �stenmeks�z�n ekonom�k açıdan en 
avantajlı tekl�f üzer�nde bırakılacaktır.

DAR-8 Tuvenan malzeme �le  filtre (Ft) dolgu yapılması

DAR-33 Açıkta 0 �la 10m uzunlukta kaya bulonu tes�s ed�lmes�

DAR-35 Açıkta Ankraj ve kaya bulonu del�ğ� açılması

DAR-32 Açıkta püskürtme beton �malatı yapılması

DAR-26 Vantuz vanaların tem�n� ve yer�ne montajı

DAR-34 Açıkta ankraj dem�r� konulması

DAR-15 Enjeks�yon bünyes�ne g�ren benton�t

DAR-21 Dem�r kapı,pencere, kepenk, merd�ven, mesnet, profil, korkuluklar, bas�t dem�r �şler�

DAR-12 Ocak moloz taşıyla anroşman yapılması

%8 (eş�t) �le %15 (eş�t) ve arasında �se  4,02

A.3. Toplam puan (TP)

Toplam puan, fiyat puanı �le kal�te ve tekn�k değer n�tel�k puanının toplamıdır.

TP= FP + KTP

B. Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f

Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f, toplam puanı en yüksek olan �stekl�ye a�t tekl�f bedel�d�r.

Düzenlemes� yapılmıştır.

6. İhaleye sadece yerl� �stekl�ler katılab�lecekt�r.

7. İhale dokümanının görülmes�

7.1. İhale dokümanı, �daren�n adres�nde görüleb�l�r.

7.2. İhaleye tekl�f verecek olanların �hale dokümanını EKAP üzer�nden e-�mza kullanarak �nd�rmeler� 

zorunludur.

8. Tekl�fler, �hale tar�h ve saat�ne kadar DSİ 7.Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt Serv�s� - Bahçel�evler 

Mah. İst�klal Cad. No:138 55070 İlkadım / SAMSUN adres�ne elden tesl�m ed�leb�leceğ� g�b�, aynı 

adrese �adel� taahhütlü posta vasıtasıyla da gönder�leb�l�r.

9. İstekl�ler tekl�fler�n�, Her b�r �ş kalem�n�n m�ktarı �le bu �ş kalemler� �ç�n tekl�f ed�len b�r�m fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzer�nden tekl�f b�r�m fiyat şekl�nde ver�lecekt�r. İhale sonucu, 

üzer�ne �hale yapılan �stekl�yle b�r�m fiyat sözleşme �mzalanacaktır.

Bu �halede, �ş�n tamamı �ç�n tekl�f ver�lecekt�r.

10. İstekl�ler tekl�f ett�kler� bedel�n %3'ünden az olmamak üzere kend� bel�rleyecekler� tutarda geç�c� 

tem�nat vereceklerd�r.

11. Ver�len tekl�fler�n geçerl�l�k süres�, �hale tar�h�nden �t�baren 90 (doksan) takv�m günüdür.

12. Konsors�yum olarak �haleye tekl�f ver�lemez.

13. Bu �halede elektron�k eks�ltme yapıl-mayacaktır.

14.D�ğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Tekl�fi sınır değer�n altında kalan �stekl�lerden Kanunun 38 �nc� maddes�ne göre açıklama 

�stenecekt�r.
16.07.2015 tar�h 29418 sayılı Resm� Gazete
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MHP'den "nakliyecilerin 
sorunları çözülsün" çağrısı 
yapıldı. MHP'li 15 
milletvekili Meclis'te 
düzenledikleri basın 
toplantısında nakliyeci 
esnafın sorunlarının 
çözülmesini istedi. Tokat 
Milletvekili Yücel Bulut'un 
kamyoncu esnafının 
sorunlarına sahip çıkması, 
yurt genelinde büyük 
karşılık buldu.

M
HP'li 15 Milletvekili Meclis'te 
düzenledikleri basın toplan-
tısında nakliyeci esnafın 

sorunlarının çözülmesini istedi. 
Toplantıda konuşan Tokat Milletvekili 
Yücel Bulut, “MHP'nin kamyoncularla 
ilgili önergeye ret verdiği yalanıyla 
istismardan beslenenlere cevapları-
mızdır. Önerge adı altında kamyoncu-
larımızın sorunlarını aylarca sürecek 
bir çözümsüzlüğe sürüklemek 
pahasına şov yapanları yalanlarıyla 
baş başa bırakıyoruz. İşin çözümü 
uyum ve birliktelik içerisinde 
sağduyulu ve kararlı çözüm 
aramaktan geçiyor. MHP sözde 
önergeye ret vermemiştir. Ayrıca 
sorunun çözümü için önergeye değil, 
uyum içerisinde yapılacak 
düzenlemeye ihtiyaç vardır” dedi.
 Tokat Milletvekili Yücel Bulut 
da kamyoncuların hayatın her 
alanına dokunduğunu, günlerce 
ailelerinden uzak kalmak pahasına 
vatandaşlara hizmet ettiğini, bu 

sektörde yaşanan sorunların 
çözülmesi gerektiğini ifade etti.
846 BİN KAMYONCU VAR
 TÜİK verilerine göre Türki-
ye'de 846 bin kamyoncunun bulun-
duğuna işaret eden İzmir Milletvekili 
Tamer Osmanağaoğlu, "Kamyoncu-
ların katılımıyla birilikte geniş kap-
samlı istişareler gerçekleştirdik. Bu 
çalışmalarımızın sonucunda gördük ki 
kamuoyuna yansıyan sorunların 
dışında çözüm bekleyen birçok sorun 
olduğunu gördük. K1 Belgelerinin 
devir sorunu, C2 belgesiyle yurt 
dışında faaliyet gösteren esnafın yurt 
içinde çalışamaması gibi problemlerin 
çözülmesi gerekir" diye konuştu.
Kanunlarda yapılacak değişikliklerin 
uygulanabilmesi için önce altyapının 
hazırlanması gerektiğini vurgulayan 
Osmanağaoğlu, kamyoncuların 

mevcut şartlarda çalışamaz hale 
geldiğini savundu.
UCUZ MAZOT İMKANI OLMALI
 Malatya Milletvekili Mehmet 
Celal Fendoğlu da son zamanlarda 
yapılan düzenlemelerin uygulanma-
sında bazı aksaklıkların olduğunu be-
lirterek, dijital takometre uygulama-
sının tekrar gözden geçirilmesi ve 
kamyoncu esnafının, ucuz mazot 
başta olmak üzere imkanlarının ge-
nişletilmesini istedi. MHP Eskişehir 
Milletvekili Nurullah Sazak ise kam-
yoncu esnafının darboğazda olduğu-
nu, geniş bir esnaf kesimini teşkil 
eden bu gruba sağlanan imkanların 
arttırılması gerektiğini dile getirdi.
 Şanlıurfa Milletvekili İbrahim 
Özyavuz, kamyon ve tır 
taşımacılığından gelen bir siyasetçi 
olduğunu vurgulayarak, bu sektörde 

yaşanan sorunların giderilmesini 
istedi. Özyavuz, nakliyecilerin, ton ve 
kilometre bazında fiyat belirlenmesi, 
ücretlerin peşin veya aynı gün 
içerisinde ödenmesi gibi taleplerinin 
olduğunu dile getirdi.
5 MİLYON İNSANI 
İLGİLENDİREN BİR SORUN
 Ordu Milletvekili Cemal 
Enginyurt, 850 bin esnaf ve yaklaşık 
5 milyon insanı ilgilendiren soruna 
karşı hassasiyetlerini ortaya koymak 
için bu basın toplantısını düzenledik-
lerini ifade etti. Kamyoncu esnafının 
vatan ve bayrak aşkıyla yaşadığını 
vurgulayan Enginyurt, karayolu 
taşımacılığına ilişkin yapılan 
düzenlemeleri eleştirdi.
 Enginyurt, "Mevcut 
uygulama sadece büyük lojistik 
firmaların işine yarıyor. Küçük 

esnaflar araçlarını satmak zorunda 
kalıyor. Bu insanlarımızın feryatlarının 
görülmesi gerekir." 
değerlendirmesinde bulundu.
 Enginyurt, kamyoncu esna-
fının en önemli sorunlarından biri 
olan akaryakıt sorununu ile ilgili 
kanun teklifi hazırladıklarını da anım-
satarak, "Dünya Müslümanlarıyla 
dertlenen Cumhurbaşkanımızın kam-
yoncu esnafımızın derdiyle de dertle-
neceğine olan inancımız tamdır." 
dedi.
GEREKEN ALTYAPI 
HAZIRLANMALI
 Yozgat Milletvekili İbrahim 
Ethem Sedef, şoför esnafının kışlık 
lastiklerini bile alamayacak duruma 
geldiğini ileri sürerek, "Yapılan 
düzenlemeler nakliyeci esnafın can 
güvenliğini sağlamak için yapıldı 
ancak bu kanunun uygulamaya 
geçebilmesi için gereken altyapı 
hazırlanmadı" ifadelerini kullandı.
 Aksaray Milletvekili Ramazan 
Kaşlı ise Türkiye'de mal 
taşımacılığının yüzde 90'a yakının 
kara yoluyla yapıldığını belirterek, 
"Nakliyeci esnafın ticaretini huzurlu 
bir şeklide yapabilmesi için girdi 
maliyetlerinin azaltılması ve haksız 
rekabet şartlarının ortadan 
kaldırılması gerekiyor." ifadesini 
kullandı.
MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, 
şoför esnafının alın teriyle ekmeğini 
kazandığını, son zamanlarda yapılan 
düzenlemeler nedeniyle bu esnafın 
emeğinin karşılığını alamadığını 
söyledi. Seçim bölgesinin Türkiye'nin 
ikinci büyük tır filosuna sahip 
olduğuna işaret eden Kaşıkçı, dijital 
takometre uygulaması için gereken 
altyapının hazırlanmadığını savundu.

İş insanı Ahmet Orhan 
Gürgünoğlu ve ekibi 
seçimleri kazandı

T
okat Organize Sanayi Bölgesi 
Mütevelli Heyeti'nde yer 
alacak 8 kişilik sanayi 

temsilcilerini belirleyecek olağanüstü 
genel kurul geride bıraktığımız hafta 
Cuma günü yapıldı. Seçimlere 
Yürütme Kurulu Başkan vekili olarak 
giren Ahmet Orhan Gürgünoğlu 
öncülüğündeki 8 kişilik ekip 59 oy, 
Dr. Bilal Durmaz öncülüğündeki ekip 
42 oy aldı. 
GÜRGÜNOĞLU EKİBİ SEÇİMİ 
KAZANDI

OSB toplantı salonunda 
gerçekleştirilen kongrede Ahmet 
Orhan Gürgünoğlu öncülüğündeki 
ekip (Ali Er, Levent Seyfi Ülker, 
Mustafa Maden, Ömer Akyüz, 
İbrahim Maden Hasan Özcan ve 
Mehmet Mutlu Kılınç), Dr. Bilal 
Durmaz öncülüğündeki ekipten daha 
çok oy alarak (59 oya 42 oy) seçimi 
kazandı. 
KURUMSALLAŞMA ÇABALARI 
DEVAM EDECEK

Tokat Organize Sanayi 
Bölgesi temsilci seçimini kazanan 
Ahmet Orhan Gürgünoğlu sosyal 
medya hesabından yaptığı 
paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“17 Ocak 2020 tarihinde 
olağan üstü genel kurul gerçekleşti. 

İki liste ile gidilen seçimlerde 
şahsımın da bulunduğu liste daha 
fazla oy alarak; önümüzdeki yaklaşık 
26 aylık bir dönem için sorumluluk 
üstlendi.

Seçimlerin sağduyu içinde ve 
karşılıklı saygı içinde gerçekleşmesi 
en büyük kazancımızdır. Dolayısı ile 
başta dostumuz, arkadaşımız Dr. 
Bilal Durmaz olmak üzere tüm 
arkadaşları kutluyorum. Görevler 
gelip geçer ama dostluk ve 
arkadaşlıklar baki kalır diye 
düşünüyorum.

20 aydır görev yaptığımız 
dönemde sıkı tasarruf önlemleri ve 
bütçe disiplininden ödün vermeden 
uygulamaya çalıştığımız ve 
oluşturmaya çalıştığımız 
kurumsallaşma çabalarımıza aynen 
devam etme gayreti içinde olacağız. 
Biliyoruz; “Uzun yolda yük hafif 
olmaz” hep birlikte, istişare 
kültürünü hakim kılarak doğru 
icraatlar yapmak en büyük 
emelimizdir. Birlikte çalışacağımız, 
kurum ve sanayici temsilcileri ile 
Organize Sanayi Bölgesi için daha 
güzeli, daha iyiyi yapma gayreti 
içinde olmayı taahhüt ediyoruz. 
Destek veren veya vermeyen tüm 
sanayicilerimize saygı ve 
hürmetlerimizi sunuyoruz. En derin 
saygılarımla.”
GAZETECİ FATİH KILIÇ SEÇİMİ 
DEĞERLENDİRDİ

Tokat Organize Sanayi 
Bölgesinde yapılan seçimi 
değerlendiren gazeteci Fatih Kılıç da 
sosyal mecra hesabından bir 

paylaşımda bulundu ve şunları yazdı:
“Tokat Organize Sanayi 

Bölgesi için bugün önemli bir seçim 
yapıldı. OSB'nin 15 kişilik Mütevelli 
Heyetinin 8 tanesi iş insanlarının 
oylarıyla seçilecekti. Bugün o seçim 
yapıldı ve Yürütme Kurulu Başkan 
vekili olarak seçime giren Ahmet 
Orhan Gürgünoğlu öncülüğündeki 8 
kişilik ekip, Dr. Bilal Durmaz 
öncülüğündeki ekipten daha çok oy 

alarak (59 oya 42 oy) seçimi 
kazandı.

Müteşebbis Heyette sn. Vali, 
İl Genel Meclisi Başkanı ve İl Özel 
İdaresi Genel Sekreteri (3 üye), 
Belediye Başkanı ve Belediye 
Meclisinden bir isim (2 üye), TSO 
Başkanı ve TSO'dan bir isim (2 üye) 
olmak üzere 7 doğal üyenin yanına 
sanayicinin oylarıyla Ahmet 
Gürgünoğlu öncülüğündeki 8 üye 

seçilmiş oldu. Şimdi bu 15 kişilik 
Mütevelli Heyeti arasından 5 kişilik 
OSB YÜRÜTME KURULU ve 2 kişilik 
DENETLEME KURULU oluşacak. Tam 
da burada bu şehrin ve sanayicinin, 
yatırıma davet edilecek iş insanının 
Tokat OSB'de iş ve işlemlerin 
sağlıklıca yürütülmesini beklemek 
hepimizin hakkıdır.
Sn. Ahmet Orhan Gürgünoğlu'nun ve 
birlikte hareket etmekte olduğu TSO 
Başkanı Dr. Ali Çelik'in OSB 
YÜRÜTME KURULU'nu sanayicilerden 
oluşturma fikri hepimizin malumu. 
Açıkçası seçimler üzerine bu şehrin 
bir fikir insanı, gazetecisi olarak 
beyan etmek isterim. Gönlüm arzu 
eder ki, Mütevelli Heyet sn. Vali 
başkanlığında toplandığında, 
Yürütme Kurulunda sn. Vali ve sn. 
Belediye Başkanının yer alması için 
samimi bir niyet hasıl olsun. Sn. 
Vali'nin şehrimize ve OSB'nin 
geleceğine dair samimi, gayretkeş 
bir çabası var. Bugünkü seçimi 
kazanan Ahmet Orhan Gürgünoğlu 
ve ekibinin sn. Vali'yi Yürütme Kurulu 
Başkanlığına önermesi, sn. Belediye 
Başkanı'nın yer alması ile şehir için 
çok kıymetli bir sinerji, olgunluk ve 
feraset göstergesi olur.

Az çok ortamı halisane bir 
niyetle takip eden, olumlu/olumsuz 
yanları geniş perspektifli düşünebilen 
bir isim olarak acizane fikrimi 
paylaşmak istedim. Takdir elbet her 
biri kıymetli üyelerindir.
Aklı selimle hareket etmek bu 
şehrimize çok daha faydalı 
hizmetlere vesile olur inşallah.” 

TOKAT OSB TEMSİLCİLERİ SEÇİLDİ 

MHP'DEN TBMM'DE NAKLİYECİLERİN
SORUNLARINA ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Şule Şah�n

Haber Merkez�

Ahmet Orhan 
Gürgünoğlu
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Çocuk sevmeler�m�z de değ�şt�. Çocuğa “h�tabelerken, dedem, annem, babam, teyzem, 
halam, amcam, dayım, ağabey�m… Böyle 

sevmelere s�n�r oluyorum. Çünkü çocuk böyle d�ye d�ye 
adını unutacak. “Ben, Orhan mıyım, yoksa dede, anne, 
abla mıyım?”
 F�z�k tedav�ye g�d�yorum orada sağlı sollu araç 
bolluğu oluşuyor. B�r defasında b�r�s� aracını yolun 
ortasına park ed�p g�tm�ş. Çıkmak �steyen çıkamıyor, 
g�rmek �steyen g�rem�yor. Bağırış çağırış, korna 
gürültüler� b�rb�r�ne karıştı. Adamın b�r� v�testen attı 
başladı ulu orta en gal�z küfürlere.
 Derken b�r bayan gel�p d�reks�yona yöneld�. 
Başladı mı küfürcü adamla kadın arasında ağız 
kavgası… B�r� der “buraya park edemezs�n.” Öbürü 
“memlekette özgürlük var. İsted�ğ�m yere park eder�m.” 
B�z nasıl çıkacağız o zaman?” “Bekley�n efend�m sah�b� 
gel�r elbet. Acelen�z ne?”
 Atışma devam ederken kadın aracına b�nd�. İler� 
yek�n�yor araca çarpacak, ger� v�tes, y�ne araç. Kadına 
yaklaşıyorum. “Hanımefend�. S�n�rl�s�n�z. B�r kaza 
yapma �ht�mal�n�z var. İz�n ver�n de ben çıkarayım 
aracınızı. Anahtarı ver�yor. Aracını tereyağından kıl 
çeker g�b� çıkarıp sah�b�ne tesl�m ed�yorum. Teşekkür 
ederek yoluna devam ed�yor da d�ğer sürücüler 
rahatlıyor.
 -Bunları yazsan hocam!
 -Sen n�ye yazmıyorsun?
 -Sen yumuşak yazıyorsun. Ben sert yazarım. 
Başım belaya g�rer d�ye korkuyorum. Ha b�r de şu var. 
Okul adlarının çoğunu değ�şt�rm�şler. Arayıp bulmak ya 
da b�r�ne tar�f etmek zor oluyor. Okulların esk� adlarının 
ney� vardı sank�? Memleket�m�z� yen�den 
öğren�yormuşuz g�b� h�ssed�yor, zorlanıyoruz.”
 Haklısın Mehmet Hocam, gecen�n b�r vakt�nde 
ac�lden çıktık k�, aracımızın arkasına b�r araç durmuş 
çıkmak �mkânsız. Bu saatte anons da ed�lm�yormuş. 
“Trafiğe telefon ed�n aracı çeks�nler.” Den�ld�. Sağa sola 
bakarken yanımdak� araç çıktı da �ler� ger� yaparak 
aracımı kurtardım.
 Durum böyle maalesef. K�me ne d�yeceks�n. 
Sürücülük yalnız d�reks�yon tutmak değ�l k� başaklarına 
saygı göstermed�kten sonra…

Rasim Canbolat
DÜZEY

MEHMET
ŞAHİN

DİYOR Kİ
Tokat Yeniyurt Mahal-
lesi Yaş Sebze ve Mey-
ve Hali yanında bulu-
nan Yazmacılar Hanı 
üretim tesisinde sabah 
saat 06.00 civarında 
henüz belirlenemeyen 
bir nedenle yangın 
çıktı. Tokat Belediyesi 
İtfaiye ekiplerinin yanı 
sıra, çevre ilçelerden 
gelen itfaiye ekipleri 
ile Polis tomalarının 
müdahale ettiği 
yangın kontrol altına 
alınarak söndürüldü. 
Yangında can kaybı ve 
yaralanma 
yaşanmazken 
işyerlerinde büyük 
maddi hasar meydana 
geldi.

ali Dr. Ozan Balcı, 

VBelediye Başkanı Eyüp 
Eroğlu ve İl Emniyet 

Müdürü Göksel Topaloğlu ile 
birlikte Tokat Sebze Halinin 
yanında bulunan Yazmacılar 
Hanında meydana gelen 
yangının söndürme 
çalışmalarını inceledi ve itfaiye 
yetkililerinden bilgi aldı. 
Yeniyurt Mahallesi Yazmacılar 
Hanında meydana gelen 
yangında can kaybı 
olmamasının sevindirici 
olduğunu kaydeden Vali Dr. 
Ozan Balcı “Yangında zarar 
gören esnaflarımızın 

yanındayız. Belediye 
Başkanımızla birlikte, 
esnafımıza maddi ve manevi 
her türlü desteğe hazırız. 
Buradaki esnaflarımıza gereken 
desteği en kısa sürede 
sağlayacağız. Kendilerine 
geçmiş olsun dileklerimi 
iletiyorum.” dedi. 
“HASARLARI GİDERMEK 
İÇİN ELİMİZDEN GELENİ 
YAPACAĞIZ”

Yangının kısa sürede 
kontrol altına alındığını belirten 
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 
“Yangının yanıcı maddelerin 
etkisi ile büyümesi sonucu 
çevre ilçelerimizden gelen 
takviye itfaiye ekipleri ve Polis 
tomalarımızın yardımlarıyla kısa 
sürede yangını kontrol altına 
aldık. Can kaybının olmadığı 
yangında büyük çaplı maddi 
hasar meydana geldi 
Yazmacılar Hanı esnaflarımıza 
büyük geçmiş olsun dileklerimi 
iletiyorum. Rabbim her türlü 
felaketlerden cümlemizi 
muhafaza eylesin. Sayın 
Valimiz ile birlikte ilk anlardan 
itibaren olay yerine intikal 
ederek tüm ekiplerimizle 
yangın bölgesinde esnaf 
kardeşlerimizin yanında olduk. 
Allah'ın izni ile maddi hasarları 
gidermek için elimizden geleni 
yapacağız. Tüm Tokatlı 
hemşehrilerime bir kez daha 
geçmiş olsun dileklerimi 
iletiyorum." İfadelerini kullandı. 

İşyerlerinin zarar 
gördüğü yangında herhangi bir 
can kaybı olmazken, maddi 
hasar meydana geldi. Yangınla 
ilgili incelemeler sürüyor.

YAZMACILAR HANINDA
ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Şule Şah�n
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17.01.2020 
Hatice Misafir 

Kesikbaş Cami / Turhal / Cuma 
Namazı / Çamlıbel Kasabası

Yakınları: Cahit Misafir'in hanımı. 
Hüseyin Yönden'in kızı. Şükrü ve 
Kazım Misafir'in gelini. Adem ve 
Mehmet Yönden'in kardeşleri.

**
17.01.2020 

Nadide Odabaşoğlu 
Çay Şeyh-i Şirvani Cami / Cuma 
Namazı / Şeyh-i Şirvani Mezarlığı

Yakınları: Merhum Ali 
Odabaşoğlu'nun eşi. Hüseyin ve 

Mehmet Odabaşoğlu'nun anneleri. 
Osman Taşkın, İrfan Sığırcıer ve 

Hüseyin Demirel'in kayınvalideleri. 
Ali ve Mehmet Emin 

Odabaşoğlu'nun babaanneleri. 
Yavuz Sığırcıer ve Hacı Taşkın'ın 

anneanneleri.
**

17.01.2020 
Mehmet Çıtak 

Kat Kasabası / Cuma Namazı / Kat 
Kasabası

Yakınları: Ömer ve Hasan Çıtak'ın 
babaları. Efkan Bişgin ve Turan 

Kılıç'ın kayınpederleri. Alper Fatih 
Çıtak'ın dedesi.

**
16.01.2020 

Mehmet YÜRÜDÜR 
Erbaa Merkez Büyük Camii / Öğle 

Namazı 
Yakınları: Eren ve Erhan Yürüdür'ün 

babaları. Duran ve Durak 
Durakbaşı'nın dayıları.

**
16.01.2020 

Perihan DEMİRÖREN 
Ali Paşa Camii / Öğle Namazı / Şeyhi 

Şirvani Mezarlığı
Yakınları: Salih Kükrer'in kızı. Talat 
Demirören'in eşi. Rıfat, Füsun ve 

Suat Demirören'in anneleri. Faruk, 
Ahmet ve Mehmet Ali Kükrer'in 

kızkardeşleri. Bedrettin ve Habibe 
Behzat'ın dünürleri.

**
16.01.2020 

Muhittin ERBAŞ 

Ali Paşa Camii / Öğle Namazı / 
Erenler Mezarlığı

Yakınları: Nurettin ve Hayrettin 
Erbaş'ın babaları.

**
16.01.2020 
Haşim KAYA 

Kunduzağılı Köyü / Öğle Namazı /
Yakınları: Ümit Kaya'nın babası. 
Murat Kaya'nın kardeşi. İbrahim, 

Hadi ve Özkan Kaya'nın dayıları.Baki 
Kaya'nın amcası.

**
15.01.2020 

Fikri AKBULUT 
Kömeç Köyü / Öğle Namazı /

Yakınları: Hasan, Hüseyin ve Fatih 
Akbulut'un babaları. Şenel Akbulut 

ve Şahin Akbulut'un ağabeyleri.
**

15.01.2020 
Enver YURDAKUL 

Dereköy Köyü / Öğle Namazı /
Yakınları: Mustafa Yurdakul'un 

babası. İzzet Yurdakul'un amcası.
**

15.01.2020 
Ahmet Duran ŞIK 

Bedirkale Köyü / Öğle Namazı /
Yakınları: Merhum Naim , İbrahim 

ve Bahattin Şık'ın 

babaları.Muhammet ve Mustafa 
Şık'ın dedeleri.

**
15.01.2020 

Hanife ŞAHİN / İkindi Namazı /
Yakınları: Hasan Şahin'in eşi. Duran 

Şahin'in annesi. Ali Erbaş ve 
Abdullah Vural'ın kayınvalideleri. 

Sezai Şahin'in yengesi.
**

15.01.2020 
Fehmi KORKMAZ 

Meydan Camii / İkindi Namazı / Ali 
Mezarlığı

Yakınları: Oğuzhan Korkmaz'ın 
babası. Dilaver Yurtbay, Ali 

Gökduman, Fatih Ergen ve Muzaffer 
Ateş'in kayınpederleri. 

**
14.01.2020 
Sariye SAY 

Erbaa- Hacıali Köyü / Öğle Namazı /
Yakınları: Mahmut Say'ın eşi. Caner, 

Sefa ve Serkan Say'ın anneleri.
**

VEFAT
EDENLER
İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raci'un

Vefat Eden Hemşehrilerimize
Cenab-ı Hak’tan Rahmet,

Yakınlarına Başsağlığı Dileriz.

Tokat'ta toplam konut 
satışları bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 25 
ve bir önceki aya göre 
yüzde 27,8 oranında 
artarak 841 adet oldu.

ürkiye istatistik Kurumu 

TSamsun Bölge Müdürlüğü 
2019 yılı Aralık ayı Konut Satışı 

İstatistiklerinden "Tokat ili konut 
satışı" konusunda bir basın bülteni 
hazırladı.
Tokat'ta 2019 yılı Aralık ayında 
841 konut satıldı
 TÜİK Samsun Bölge 
Müdürlüğünden yapılan açıklamaya 

göre 2019 yılı Aralık ayı itibariyle 
Tokat'ta toplam konut satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 
ve bir önceki aya göre yüzde 27,8 
oranında artarak 841 adet oldu. 
Tokat, 841 konut satışı ile Türkiye 
genelindeki toplam konut 
satışlarından yüzde 0,4'lük pay 
alarak 52'inci sırada yer aldı. 2019 
yılı Ocak-Aralık ayları arasında 
yapılan toplam konut satışı ise 5 bin 
819 adet oldu 
 Türkiye genelinde konut 
satışları 2019 Aralık ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 47,7 
oranında artarak 202 bin 74 oldu. 
Konut satışlarında, İstanbul 40 bin 
317 konut satışı ve yüzde 20 ile en 
yüksek paya sahip oldu. Satış 
sayılarına göre İstanbul'u, 20 bin 084 
konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile 

Ankara, 12 bin 284 konut satışı ve 
yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut 
satış sayısının düşük olduğu iller 
sırasıyla 29 konut ile Hakkari, 33 
konut ile Ardahan ve 103 konut ile 
Tunceli oldu. 
2019 yılı Eylül ayında Tokat'taki 
ipotekli konut satışı sayısı 233 
adet oldu 
 2019 yılı Aralık ayında 
Tokat'ta satılan konutların yüzde 
27,7'si ipotekli olarak satıldı ve 
ipotekli satış oranının en fazla olduğu 
iller sıralamasına göre 13'üncü sırada 
yer aldı. Tokat'ta 2019 yılı Aralık ayı 
itibariyle bir önceki yılın aynı ayına 
göre ipotekli satılan konut sayısı 
yüzde 288,3 oranında azaldı. 
 Türkiye genelinde 2019 
Aralık ayında ipotekli konut satışları 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 

603,4 oranında artış göstererek 50 
bin 278 oldu. Toplam konut satışları 
içinde ipotekli satışların payı yüzde 
24,9 olarak gerçekleşti. İpotekli 
satışlarda İstanbul 10 bin 137 konut 
satışı ve yüzde 20,2 pay ile ilk sırayı 
aldı. 
2019 Aralık ayında Tokat'ta 
diğer satış türleri sonucunda 
608 konut el değiştirdi 
 Tokat'ta 2019 yılı Aralık ayı 
itibariyle bir önceki yılın aynı ayına 
göre diğer satış türleri sonucunda el 
değiştiren konut sayısı yüzde 1,1 
oranında azaldı. Aynı dönemde 
Tokat, toplam konut satışları içindeki 
diğer konut satışı payı (yüzde 72,3) 
sıralamasına göre 69'uncu sırada yer 
aldı. 
Konut Satışları toplam 2018 Aralık 
ayında 675, 2019 Aralık ayında 841 

olurken değişim oranı yüzde 24,6 
oldu. İpotekli satışlar 2018 Aralık 
ayında 60, 2019 Aralık ayında 233 
olurken değişim oranı 288,3 oldu. 
Diğer kategorisinde 2018 Aralık 
ayında 615, 2019 Aralık 608 olurken 
değişim oranı yüzde -1,1 oldu.
2019 Aralık ayında Tokat'ta 
satılan konutların 371 adedi ilk 
defa satılırken, 470 konut ise 
ikinci el konut satışı ile el 
değiştirdi 
 TÜİK Samsun Bölge 
Müdürlüğünden yapılan açıklamaya 
göre Tokat'ta toplam konut satışları 
içinde ilk satışların payı yüzde 44,1 
iken; ikinci el satışlarının payı ise 
yüzde 55,9 olarak gerçekleşti. 
Türkiye genelinde ise konut satışları 
içinde ilk satışın payı yüzde 37,4, 
ikinci el satı ayı ise yüzde 62,6 oldu.

Tokat'ta ekolojik yaşamı 
desteklemek, çiftçileri yerli 
ve milli tarıma teşvik 
etmek amacıyla TOKTÜRK 
ev sahipliğinde, Tokat 
Organik Tarım ve Ekolojik 
Yaşam Paneli organize 
ediliyor. 

T
okat Ticaret İl Müdürlüğü, 
Turhal Tarım ve Orman İlçe 
Müdürlüğü, Toktürk Organik 

Tarım Ürünleri, AKN Tarım, Supersol, 
BİOMEL, AKVET Veterinerlik 
katkılarıyla düzenlenecek panelde; 
gıda güvenliği oluşturmak, ekolojik 
yaşamı desteklemek,  ilimizde 
organik tarım yapmak,  tüketici 
bilinci oluşturmak, topraklarımızı ve 
çevreyi korumak, çiftçileri yerli ve 
milli tarıma teşvik etmek 
amaçlanıyor.  
26 Haziran Atatürk ve Kültür 
Merkezinde 24 Ocak 2020 Cuma 
günü saat 16.00 da düzenlenecek 
panele; Prof. Dr. Ali Kemal Ayan, 
Yüksek Ziraat Mühendisi Meltem 
Acar, Yüksek Ziraat Mühendisi Erdal 
Güncü, Ziraat Mühendisi Uğur 
Erdem, İş Geliştirme Uzmanı Yüksel 
Tokuşcu katılacak. 
TOKAT'TA ORGANİK TARIM 

YAYGINLAŞACAK  
Panel ile ilgili bilgiler veren TOKTÜRK 
(Organik Tarım, Ürün Üretimi ve 
Pazarlama Kooperatifi) Yönetim 
Kurulu Başkanı Fevzi Yılmaz, “ 
İlimizde organik tarımı yaymak, 
tüketici bilinci oluşturmak, ekolojik 
yaşamı desteklemek, çiftçileri yerel 
ve milli tarımsal üretime teşvik 
etmek, gıda güvenliğini sağlamak 
amacıyla 2016 yılında girişimci 
çiftçilerimiz ile alt yapı çalışmalarına 
başlayıp 2018 yılında resmi olarak 
kurulmuştur.  Faaliyetlerimiz; aynı yıl 
içerisinde Niksar İlçemiz Günebakan, 
Kiracı, Pazar ilçemiz Doğançalı 
köylerindeki üreticilerin ürünlerini 
İstanbul'da bulunan pazarlara 
ulaşımını sağlamıştır.  2019 yılı 

içerisinde Tokat Merkez Kemalpaşa, 
Altıntaş, Kayasuyu, Çamağzı, 
Kadıvakfı ve Yakacık köylerinde 
toplantılar tertip ederek katılımcılar 
organik tarım ve ekolojik yaşam 
konularında bilinçlendirilmiştir. 
Samsun ili; Bafra ilçesi Sürmeli 
köyünde düzenlenen 7. Ekolojik Yerel 
Tohum ve Yaşam Şenliği ile organik 
üretim yapan çiftçiler arasında yerel 
tohum takas programına 30 çiftçi ile 
katılım sağladık. Bölgemiz çiftçilerin 
hem yerel tohum konusunda hem de 
organik tarım konusunda 
bilinçlendirilmesini sağladık. İlimizi 
Ankara'da açılan 3. Türkiye 
Kooperatifleri fuarında temsil ettik. 
Turhal ilçemiz Buzluk ve Akbuğday 
köylerinin Organik Tarıma geçişi 

sağlanmıştır.” Dedi. 
100 KÖYDE 1071 ÇİFTÇİNİN 
ORGANİK TARIMA GEÇMESİ 
HEDEFLENİYOR

Hedefleri ile ilgili bilgiler 
veren Yılmaz, “Hali hazırda farklı 
köylerden yaklaşık 80 civarı çiftçilerin 
organik tarıma geçmesi için 
çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. 
Hedefimiz 2023 yılına kadar, 100 
köyde 1071 çiftçiyi organik tarıma 
geçirmektir. Üretilen tüm ürünleri 
katma değere dönüştürerek hem iç 
piyasada hem de dış piyasada 
tüketiciye ulaştırmaktır. Aynı 
zamanda yöremize ait tespit ettiğimiz 
ata tohumlarımızı tekrar çiftçiye 
kazandırmak amacıyla 
demonstrasyonlar kurarak, gerek 

arazi gezileri ile ve gerekse yapılacak 
tarla günleriyle kamuoyuna 
tanıtımın! yapmaktır. Tokat ili, 
Organik Tarım ve Ekolojik Yaşam 
Paneline ev sahipliği yapmaktayız. 
Panelimizin amacı bir farkındalık 
oluşturmak, ülkemizde bu tür 
çalışmaları çiftçilerimize anlatmak, 
tüketicilerimizi gıda güvenliği 
konusunda bilgilendirmektir. 
Panelistlerimiz; 19 Mayıs Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi öğretim Üyelerinden 
Prof. Dr. Ali Kemal Ayan, Atatürk 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim 
üyelerinden Prof. Dr. Recep Kotan, 
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
öğretim üyelerinden Yük. Ziraat 
Mühendisi Erdal Güncü, Yük. Ziraat 
Mühendisi Meltem Acar'dır.  

Panelimize katılım yapan 
misafirlerimiz; Yalova'dan Pulur 
Organik Tarım Firması sahibi Vahap 
Bektaşoğlu, Kahramanmaraş'tan 
Ziraat Mühendisi Ramazan Biricik, 
İstanbul'dan Ziraat Mühendisi Nuray 
Yücel, Ordu'dan Gün Organik Tarım 
Firmasının sahibi Ziraat Mühendisi 
İbrahim Hakan, Samsun'dan Obentar 
Tarım firması sahibi İsmail Çelikoğlu 
ve Bafra Sürmeli Köyü Organik Tarım 
Dernek Başkanı Süleyman Özata, 
İzmir'den Oğuz Gübreci, Şırnak'tan 
TARIMKON Konfederasyonu İl 
Başkanı, Bursa Kooperatifler Birliği 
Başkanımız misafirlerimiz 
arasındadır.” Dedi.  

TOKAT ORGANİK TARIM VE EKOLOJİK YAŞAM PANELİ

TOKAT'TA KONUT SATIŞLARI ARTTI

Haber Merkez�

Şule Şah�n
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YOMRA DA 3 
PUANLA DÖNÜYOR

TOKATSPOR A.Ş.: 0
YOMRA SPOR:2

Stat: Gaziosmanpaşa Stadı / Tokat
Hakemler: Abdurrahman Haymana **, Mustafa 
Yüksel **, Orhan Timurtaş ***, Metin Ateş
Tokatspor A.Ş.: Mikail Keskin **, Berkcan Aytaç 
**, Birkan Yılmaz **, Abdülbaki Şahin **, Serhat 
Kaymak **, Hüseyin Sapsağlam **, Muhammed 
Şükrü Arslan *, Ahmet Talha Yılmaz *, Tahir Mert 
Uzunsakal * (dk. 54 Metehan Bozkurt), Sabrican 
Nazlı *, Mert Yasir Yılmaz * (dk. 63 Yunus Emre 
Yılmaz)
Yedekler: Cuma Şahin, Ali Can Özer, Eray Uysal, 
Umut Eren Şenel, Tevfik Hüsame Erdoğan
Teknik Direktör: Hakan Alpay
Yomra Spor: Onur Bilgin **, Mehmetcan Köse 
**, Sinan Altınel **, Ali Özgür Basa *** (dk. 
45+1 Emre Turgut **), Emre Bayram ** (dk. 80 
Erhan Şengül), Şenol Özyurt **, Uğur Kurt **, 
Engin Berk Nebioğlu ** (dk. 54 Zafer Ergün), 
Ufukhan Bayraktar **, Kaan Güdü **, Ogün 
Çiçek **
Yedekler: Abdullah Nanim, Hüseyin Sürmeneli, 
Osman Hanoğlu, Doğukan Öksüz
Teknik Direktör: Raşit Çalık
Sarı Kartlar: Muhammed Şükrü Arslan (dk. 27), 
Serhat Kaymak (dk. 90) Tokatspor A.Ş. / Ogün 
Özçiçek (dk. 65), Onur Bilgin (dk. 79), Ufukhan 
Bayraktar (dk. 80) Abdullah Nain (yedek kaleci 
kulübede dk.83) / Yomra Spor (Tokatspor A.Ş. 
Yardımcı Antrenörü ile Yomra Spor Antrenörü ve 
iki yardımcı antrenörü de sarı kart gördüler.)
Kırmızı Kart: Yok
Goller: Ali Özgür Basa (dk. 18 / 0-1), Uğur Kurt 
(dk. 90 / 0-2)

Tokatspor A.Ş. Tokat 
Gaziosmanpaşa Stadı'nda 
rakiplerine 3 puan 
yazdırıyor
TFF 3. Lig 1. Grup'ta ikinci yarının ikinci maçı, 
ligin 19. haftası dün oynanan maçlarla 
tamamlandı. İlimizin temsilcisi Tokatspor A.Ş., 
ligde küme düşme hattında bulunan Yomra 
Spor'u ağırladı. İç saha maçlarında henüz 
galibiyete ulaşamayan Tokatspor A.Ş., rakibi 
karşısında tutunamadı ve 0-2'lik yenilgi ile 
sahadan boynu bükük ayrıldı. Yomra Spor bu 
galibiyetle küme düşme hattında yukarı 
çıkabileceğinin umudunu gelecek haftalara taşıdı.
YOMRA SPOR'DA TEKNİK DİREKTÖR 
AYRILIĞI
 Yomra Spor Teknik Direktörü Raşit Çalık 
maç sonu gazetemize açıklamasında Yomra Spor 
Yönetimi ile karşılıklı olarak sözleşmelerinin fesh 
edildiğini ve ekibinin başında son maçına çıktığı 
ortamda galibiyetle ayrılıyor olmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını vurguladı.
BİR AVUÇ TARAFTAR TAKIMI SAHİPLENDİ
 Tokatspor A.Ş. kadrosu maça çıktığında 
açık tribündeki bir avuç taraftar oyuncuları 
tribüne çağırdı ve “arkanızdayız, yanınızdayız!” 
diye teselli ettiler, moral verdiler.
 Tokatspor A.Ş., ligin 19. haftasındaki 0-
2'lik yenilgi ile 6 puanda ve 17. sırada yer almaya 
devam ederken Yomra Spor, GOP. Stadı'nda puan 
hanesine yazdırdığı 3 puan ile 20 puana ulaştı ve 
16. sırada yer aldı.

Fat�h Kılıç

Yomra Spor Teknik Direktörü Raşit 
Çalık: “Benim de 6 yıl görev 
yaptığım Yomra Spor'da son 
maçımdı.”

okatspor A.Ş. ile Yomra Spor arasında 

TTokat Gaziosmanpaşa Stadı'nda oynanan 
maçın ardından sahadan 0-2'lik galibiyetle 

ayrılan taraf konuk ekip oldu.
 Yomra Spor Teknik Direktörü Raşit Çalık 
maça dair değerlendirmesinde öncelikle bu Yomra 
Spor ile yollarının ayrıldığı maç olduğunun bilgisini 
verdi. Yönetimle görüşüp karşılıklı anlaşmaya 
vararak takımdan ayrıldığını duyuran Raşit hoca 
maça dair değerlendirmesinde “biz yukarı play-off 
oynamak için bir takım yaptık ama çok sıkıntılarla 
beraber buraya kadar geldik. Ama istediğimiz 
oyunu bir türlü sahaya yansıtamadık. Benim de 6 
yıl görev yaptığım Yomra Spor'da son maçımdı. 

Tokatspor A.Ş. maçından sonra görevimi 
bırakıyorum, Tokatspor'a başarılar diliyorum. 
Tokat şehri çok daha yukarıları hak ediyor ama 
olmadı, nasip değilmiş, biz de daha iyi yerlerde 
olmak istiyorduk ama olmadı.” dedi.

Tekn�k Adam değerlend�rmes�

Fat�h Kılıç


