
GÜNLÜKYazan; Biz & Siz
tokatgazetesi@hotmail.com

0356 212 61 43
www.tokatgazetesi.com

21 Ocak 2020 3469 Günümüz

Beklenen kar...
Tokatlılar uzun zamandır karın yağmasını bekledi ve 

nihayet beklenen kar geldi. Yağan kar öncelikle iyi bir 
mahsul alabilmesi için tarlaların karla kapsanmasını 

bekleyen çiftçiyi ve kartopu oynamak isteyen çocukları 
sevindirdi. Şehrimizin doğal güzellikleri ile birleşen kar 

büyüleyici manzaralar oluşturdu. Tokatlılar kartpostalları 
aratmayan güzel görüntülerin fotoğraflarını çekti, sosyal 

mecralardan paylaştı. Beyazlığıyla insanın ruhunu 
dinlendiren, toprağa can suyu olan kar şehrimiz için 

bereketli olsun. 
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GÜVENLİ ÖZER 

TOKAT'A BEKLENEN 
KAR YAĞDI

okat'ta günlerdir 

Tbeklenen kar yağışı dün 
gece itibariyle başladı. 

Mevsim normallerinin üzerinde 
sıcaklıklarla devam eden hava 
yerini kar yağışına bıraktı. 
Gece saatlerinde başlayan 
yoğun kar yağışı etrafı kısa 
sürede beyaza bürüdü.
 Tokat'ta önceki gece 

yarısı başlayan kar yağışı 
aralıklarla etkisini devam 
ettiriyor. Kar kalınlığı, şehir 
merkezinde 5, yüksek 
kesimlerde 20 santime ulaştı. 
Sabah güne karla uyananlar 
şaşkınlık yaşadı. Ev ve iş 
yerlerinin önünde temizlik 
yapanlar, kar yağışından 
memnunluk duyduklarını ifade 

etti. Kar yağışı ile birlikte kent 
merkezinde kartpostallık 
görüntüler ortaya çıktı. Bazı 
vatandaşlar fotoğraf çekinerek 
bu anı ölümsüzleştirdi. 
Çocuklar aileleriyle birlikte kar 
topu oynadı. Tokat Belediyesi 
ekipleri kar yağışı ile birlikte 
mesaiye erken başladı. 
Belediye ekipleri şehir içinde 

ve kaldırımlarda tuzlama ve 
küreme çalışması yaptı. Bazı 
vatandaşlar yürümekte güçlük 
çekerken esnaflar ise karla 
kaplanan işyerlerinin önünü 
temizledi. Şehirler arası 
yollarda ise ekipler ulaşımda 
aksamalar yaşanmaması için 
yoğun mesai yaptı.

Haber-Foto: Hilal Yıldırım

Yol ve Ulaşım H�zmetler� 
Müdür Vek�l� Ömer 

Beyoğlu tarafından 
yapılan yazılı açıklamada 

Tokat'ta ulaşıma açık ve 
kapalı köy yolları �le �lg�l� 

b�lg� ver�ld�. YANGINDA MAĞDUR 
OLAN ESNAFA DEVLET ELİ

eçtiğimiz günlerde çıkan yangında maddi hasara uğra-

Gyan Yazmacılar Hanında esnaflarla bir araya gelen Vali 
Dr. Ozan Balcı, "El ele vererek,  bu olayın üstesinden 

geleceğiz.  Esnaf arkadaşların zararları tespit edilecek, bunları 
telafi yoluna gideceğiz. İnşallah sizi eski yerinize ve güzel 
günlerinize kavuşturacağız." dedi.

“KANAL TOKAT” PROJESİ'NE
ULUSLARARASI ÖDÜL

okat Belediyesince yapılan Kanal Tokat Projesi 100'ü 

Taşkın proje içerisinde ilk 13 arasında yer alarak, 
İdealkent ödülünün sahibi oldu.UNESCO'nun Paris'te yer 

alan merkez binasında düzenlenen törenle ödülünü Yerel ve 
Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Barbara 
Toce'dan alan Tokat Belediyesi Başkanı Eyüp Eroğlu, ödülü 
Tokatlılara armağan ettiğini söyledi.

KAYSERİ ŞEKER TURHAL'DA
PANCAR BEDELLERİNİ ÖDEDİ

ayseri Şeker'in 2018 yılında 

Kbünyesine dahil ettiği 3. 
Fabrika olan Turhal Şeker 

Fabrikası'nda, sözleşmeli pancar 
ekimi yapan çiftçilerin pancar 
bedelleri ödendi. Emeklerinin 
karşılığını, üreticisinin alın teri 
kurumadan ödeyen Kayseri Şeker, 
pancar bedeli olarak Turhallı pancar 
çiftçisine 125 milyon 238 bin 482 TL 
ödedi.

2'de
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Geçtiğimiz günlerde çıkan 
yangında maddi hasara 
uğrayan Yazmacılar 
Hanında esnaflarla bir 
araya gelen Vali Dr. Ozan 
Balcı, "El ele vererek,  bu 
olayın üstesinden 
geleceğiz. Öncelikle size 
yer bulacağız. Esnaf 
arkadaşların zararları 
hemen tespit edilecek, 
bunları telafi yoluna 
gideceğiz. İnşallah sizi 
eski yerinize ve güzel 
günlerinize 
kavuşturacağız." dedi.

V
ali Dr. Ozan Balcı, geçtiğimiz 
günlerde çıkan yangında 
maddi hasara uğrayan 

Yeniyurt Mahallesindeki Tokat Sebze 
Hali yanında bulunan Yazmacılar 
Hanında esnaflarla bir araya gelerek 
yangın bölgesinde incelemelerde 
bulundu.
 Tokat Milletvekilleri Mustafa 
Arslan, Kadim Durmaz, Belediye 
Başkanı Eyüp Eroğlu TESOB Başkanı 
Fehmi Çankaya ile Yazmacılar 
Hanında yangında zarar gören 
işyerinde incelemelerde bulunan Vali 
Dr. Ozan Balcı, esnaflara geçmiş 
olsun dileklerini iletti.
 Devlet olarak her zaman 
vatandaşların yanlarında olduklarını 
ifade eden Vali Dr. Ozan Balcı, 
“Öncelikle büyük geçmiş olsun 
diyorum. Burada sadece mallarınız 
yanmadı, hatıralarınız da var, 
yaşanmışlığınız var. Hepimiz çok 
üzüldük.  Tek tesellimiz can kaybının 
olmaması. Kimsenin burnu 
kanamadı.  Kayıplarınızı devletimizin, 
milletimizin imkanları ile yerine 
koyarız.” dedi.
 Vali Dr. Ozan Balcı, “Sizler 
sadece birer esnaf değilsiniz. Sizler 
aynı zamanda Tokat'ın kültürüne, 
turizmine, aşına, istihdamına, 
Tokat'ın tanıtıma katkı sağlayan birer 

sanatçısınız.  Türkiye'deki en önemli 
kültürlerden biri olan yazmacılık 
kültürünü yaşatan birer sanatçısınız. 
Biz de hep beraber el ele vererek,  
bu olayın üstesinden geleceğiz. 
Öncelikle size yer bulacağız. Esnaf 
arkadaşların zararları hemen tespit 
edilecek, bunları telafi yoluna gide-
ceğiz. Can kaybı olmaması tek tese-
llimiz. İnşallah sizi eski yerinize ve 
güzel günlerinize kavuşturacağız. 
Hepinize tekrar geçmiş olsun dilek-
lerimi iletmek istiyorum, üzüntünüzü 
paylaşıyorum, devletimizin milletimi-
zin sizi ayağa kaldıracak gücü 
imkanı var.” diye konuştu.
TOKAT'A DEĞER KATAN 
ESNAFLARIMIZIN YARASINI 
BİRAN ÖNCE SARACAĞIZ 
Tokat'a değer katan ve yazmacılık 
sanatını sürdüren esnafların 
yararlarını biran önce saracaklarını 
söyleyen Belediye Başkanı Eyüp 
Eroğlu ise, "tek tesellimiz can kaybı 
olmamasıdır." dedi.

 Başkan Eroğlu yaptığı 
açıklamada, "Şahsım adına halen 
olayın tesiri üzerimde. Sabah erken 
saatlerinde başlayan yangın, 
hepimizi derinden üzdü. Hepimiz 
birlikte bu yaraları saracağız. 
Belediyemiz ve diğer kurumlarımızla 
ortaklaşa elimizi taşın altına koyarak, 
Tokat'ın sembolü olan, Tokat'a değer 
katan esnaflarımızın yanlarında 
olacak, bu işi saracak ve yoluna 
koyacağız. Tokat yardım edenler, 
yardım etmeyi sevenler diyardır. 
Bizler de tüm Tokatlılar olarak 
burada esnafımın her daim yanında 
olacağız. Tesellimiz herhangi bir cana 
bir şey olmamasıdır. Tüm 
esnaflarımıza geçmiş olsun” dedi.
 Tokat Milletvekili Kadim 
Durmaz ve Esnaf Odaları Birlik 
Başkanı Fehmi Çankaya, yazmacılar 
esnafının yaralarını sarmak için ne 
gerekiyorsa yapmaya hazır 
olduklarını belirtirken, Milletvekili Av. 
Mustafa Arslan ise buradaki esnafları 

öncelikle acilen bir yere taşıyarak, 
üretime başlamalarını sağlayacağız 
dedi.
ESNAFLARIMIZIN ÜRETİME 
BAŞLAMASINI SAĞLAYACAĞIZ
 Milletvekili Av. Mustafa 
Arslan yaptığı konuşmada, “Buradaki 
esnaf kardeşlerimizin yıllardır 
biriktirdiği, bir araya getirdiği 
sermayeleri, emekleri bir anda gitti. 
Yerel yönetim olarak belediyemiz, 

Merkezi yönetim olarak 
Cumhurbaşkanımızı temsilen Sayın 
Valimiz bütün ihtiyaçlarını gidermek 
için her türlü gayreti sarf ediyorlar. 
Bizler de yaraları sarmak için bir an 
önce çalışmalarımıza başladık. 
Öncelikle buradaki esnafımızı biran 
önce yeni bir alana taşıyarak, 
üretime, imalata yeniden 
başlamalarını sağlamaktır. Sayın 
Valimiz ve Belediye Başkanımızın 
koordinasyonunda bu alanı 
yenileyerek daha güzel bir çalışma 
ortamı sağlayacağız. Bu bizim, 
Tokatlıların boynunun borcudur. Tüm 
Tokatlılar sizin yanınızda sizinle 
birlikte” dedi.
 Tokat Milletvekili Kadim 
Durmaz ise, "Anadolu'da bir kültür 
olan 400 deseniyle otantik üretim 
yapılan Tokat Yazmacılar hanında 
çıkan yangın sonucu esnaflarımız 
büyük zarar gördü. Esnaflarımızın 
yanında olmak ve inceleme yapmak 

için kullanılamaz hale gelen 
yazmacılar hanındayız. İlimize ve 
yazmacı sanatkarlarımıza çok büyük 
geçmiş olsun. Can kaybı olmaması 
tek tesellimiz. En kısa sürede 
Yazmacılar hanının onarımı ve emeği 
ile geçinen sanatkarımızın üretime 
başlaması için üzerimize düşeni 
Valilik, Belediye, Meslek odaları, sivil 
toplum kuruluşları ve bizler 
yapacağız." ifadelerini kullandı.

Hayvancılıkta ve tarımda 
durumun her geçen gün 
kötüye gittiğini, 
uygulamaya konulan 
politikalardan sonuç 
alınamadığını ifade eden 
MHP Turhal İlçe Başkanı 
Hakan Karslı, “Hayvancılık 
ve tarımın sürekli geriye 
gitmesi, zarar etmesi, 
riskler barındırması 
sebebiyle köylümüzün, 
çiftçimizin kendine güveni 
kalmamıştır” dedi.

M
HP Turhal İlçe Başkanı 
Hakan Karslı yaptığı yazılı 
açıklamada, “Tarımın temel 

girdileri olan mazot, gübre, tohum, 
ilaç, yem ve elektrikte fiyat artışları 
enflasyonun çok üzerinde olmuştur. 
Öyle ki bazı girdilerdeki artış yüzde 
100'ün üzerine çıkmıştır. Masraflarla 
baş edemeyen köylümüz tarlasını 
boş bırakmaya, besicimiz ahırını 
boşaltmaya başlamıştır. Yapılan işin 
zor olması, büyük riskler 
barındırması sebebiyle hayvancılık ve 
tarım artık ülkemizde yapılmak 
istenilmeyen sektör haline gelmiştir” 
ifadelerini kullandı.

"OĞLUM SEN DE BENİM GİBİ 
YANMA"
 Çiftçi ve köyünün 
istikrarsızlık sebebiyle çocuklarına 
(Oğlum oku, git kurtul, benim gibi 
sen de yanma) dediklerini ifade eden 
Hakan Karslı, “Oysa çiftçi, köylü, 
besici çocuğunu kendi işini 
büyütecek alanlarda okumasını 
teşvik edebilmelidir. Köyde artık 
üretim durma noktasına gelmiştir. 
Bunun da ötesinde köylerimiz 
neredeyse boşalmıştır. Babadan 
kalma yöntemlerde hayvancılık ve 
çiftçilik tarih olmuştur. Yeni sistemi 
inşa etmek ise köylünün kendi 
başına başarabileceği bir durum 
değildir. Yapılan teşvikler, verilen 
krediler çözüm olmamış, ortaya yeni 
bir sistemin konulamaması da 
sektörü bu noktaya getirmiştir. 
Hayvancılık ve çiftçiliğe yeni bir bakış 
açısı geliştirilememesi sebebiyle 
Türkiye yakında kendi kendine yeten 
bir ülke olmanın da ötesinde 
tamamen ithalata bağımlı hale 
gelecektir” diye konuştu.
"MARKETTE FİYATLAR YÜKSEK"
 Fiyat artışı nedeniyle çiftçinin 
gübre kullanamaz hale geldiğini, 
hayvancılıkta et fiyatlarının belirsizliği 
sebebiyle birçok yerde üretimin 
durduğunu kaydeden MHP Turhal 
İlçe Başkanı Hakan Karslı, “Tarımda 
üretim azalırsa fiyatlar artar. Fiyatlar 
artarsa ithalat başlar. Maliyetler 

yükselirse, satışlar da kesilirse, 
ithalat umut haline gelirse ülkemde 
iflaslar başlar. Çiftçi tarlasını ipotek 
ettirerek aldığı krediyi ödeyemez. 
Kredinin uzun vadeye yayılması, 
faizin silinmesi de çözüm olmaz. 
Çözüm girdi maliyetlerinin azaltılarak 
üretimin artırılması ve pazarın 
açılmasıdır. İhracatta devletin öncü 
olması gerekmektedir. Her köyün bir 
kooperatif, her köylünün de o 
kooperatifin üyesi gibi görülmesi 
gerekmektedir” şeklinde konuştu.
KÖYLÜMÜZ TOPRAĞA GERİ 
DÖNMELİ
 Köylüyü toprağa geri döndü-
recek, üretimin bir parçası haline ge-
tirecek, onların hayatlarını garantiye 
alacak şekilde sosyal güvenlik 
sistemini çalıştıracak bir yapının 
oluşturulması gerektiğini belirten 
Hakan Karslı, “Besiciler, yüksek yem 
fiyatlarından şikâyet etmektedir. 
Besicilik artık Kurban Bayramı'na 
endeksli hale gelmiştir. Canlı hayvan 
ve et ithalatı ülkeye fayda 
sağlamamaktadır. Ülke hayvancılığı 
ancak iç üretim geliştirilerek 
sağlanabilir. Süt ve süt ürünleri 
ihracatı daha fazla desteklenmelidir. 
Çiftçinin tarlada kalması ve üretimini 
sürdürebilmesi için verilen destekler 
kesinlikle artırılmalıdır. Tüm bunları 
yaparken girdilerin ucuzlatılması 
gerekmektedir” diyerek açıklamasını 
tamamladı.

YANGINDA MAĞDUR OLAN ESNAFA DEVLET ELİ

“ÇİFTÇİ VE KÖYLÜMÜZ KENDİNE GÜVENİ KAYBETTİ”

Haber Merkez�

Haber Merkez�
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Yağışlı Yağışlı

Tokat Belediyesince 
yapılan Kanal Tokat 
Projesi 100'ü aşkın proje 
içerisinde ilk 13 arasında 
yer alarak, İdealkent 
ödülünün sahibi oldu.

U
NESCO'nun Paris'te yer alan 
merkez binasında düzenlenen 
törenle ödülünü Yerel ve 

Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan 
Yardımcısı Barbara Toce'dan alan 
Tokat Belediyesi Başkanı Eyüp 
Eroğlu, ödülü Tokatlılara armağan 
ettiğini söyledi.

BAŞKAN EROĞLU, PARİS'TE 
TOKAT'I TANITTI
 Tokat'ı Fransa'nın Başkenti 
Paris'te, UNESCO Merkezinde 
tanıtmanın heyecanını yaşadığını 
belirten Başkan Eroğlu, UNESCO 
İdealkent ödülünü aldıktan sonra 
Avrupa'dan ve Türkiye'den katılan 
heyete, UNESCO yetkililerine Tokat'ı, 
Kanal Tokat'ı anlatarak, Tokat'a 
davet etti.

ANADOLU'NUN MAYASI 
TOKAT'TIR
 Başkan Eroğlu, “Tokat, 1073 
yılında fethedilerek Türk-İslam 
hâkimiyetine girmiştir. Tokat'ın 
Danişmentliler devletiyle başlayan 
tarihi serüveni, Anadolu'da en çok 
tarihi eserin bir arada yer almasını 
sağlamıştır. Bugün Tokat'ta 900 
adımda 900 Yıllık tarihi eserleri bir 
arada görebilirsiniz. Bu özelliği ile 

birçok tarihçi tarafından şehrimiz 
Anadolu'nun Mayası olarak 
anılmaktadır.
 Yüzyıllar boyunca Darun 
Nusret olarak anılan şehrimiz, birçok 
Türk-İslam düşünürü, ilim ve fikir 
insanı tarafından övgüyle anılmıştır. 
Hz. Mevlana'nın; “Tokat'a gitmek 
gerek, çünkü Tokat'ta insan ve iklim 
mutedil" diye övdüğü tek şehirdir. 
Bizler de; Mevlana'nın sözleri ile 
herkesi Tokat'a davet ediyor, Tokat'a 
gelmeniz gerek diyoruz” dedi.

KANAL TOKAT, ÇEVRE DOSTU, 
CANLI HAYATINA SAYGILI BİR 
PROJEDİR
 Kanal Tokat Projesini 
yaparken çevre faktörüne hassasiyet 
gösterdiklerinin altını çizen Başkan 
Eroğlu şunları söyledi:
 Kanal Tokat etrafındaki 
ekosistemi muhafaza ederek, canlı 
hayatının olumsuz etkilenmemesi için 
ana gövdesi üzerinde balık geçidi ile 
her türlü canlının set içerisine giriş 
ve çıkış yapmasına olanak sağladık. 
Aynı zamanda Rubber-Dam seddinin 
üstünden akan su şelalesi, suyu 
oksijenle buluşturduğu için canlı 
hayatına katkı sağlıyoruz.
 Rubber-Dam şişirme tekniği 
ile ırmak seviyesini aynı düzeyde 
tutuyor, akı debisini kontrol altına 
alıyoruz. Kontrol altına aldığımız bu 
alanda vatandaşlarımız bir yandan 
Osmanlı Kayıkları ile gezinti yaparken 
bir yandan da ışıklı su fiskiyeleri ile 
görsel bir şölen oluşturduk. Yine 
Kanal Tokat kenarında rekreasyon 
(eğlen-dinlen) alanları ile ağaçları 
koruma altına alarak, modern 
dinlenme mekanları, gezi, koşu ve 
bisiklet yolları yaparak Yeşilırmak'ı 
cazibe merkezi haline getirdik.

KANAL TOKAT, ŞEHRİN 
EKONOMİSİNE CAN SUYU OLDU
 Vizyon projelerimiz arasında 
yer alan ve yaklaşık 16 Milyon 
(TL)`ye mal olan Kanal Tokat'ın 
2018 yılında faaliyete başlaması ile 
şehrimizde turizm sektörü önemli 
ölçüde etkilendi. Turist sayımız her 
geçen gün artmaya devam ediyor ve 
şehrin ekonomisi gelişiyor. 
Şehrimizdeki turizm potansiyelini 
yaklaşık 4 katına çıkarmayı 
kendimize hedef edindik. Çevre il ve 
ilçelerden özellikle yaz aylarında 
şehrimize Kanal Tokat'ı görmek, 
sosyal imkânlardan faydalanmak için 
birçok insan geliyor. Çevre illerden ve 
ilçelerden gelen misafirlerimiz ışıklı 
su gösterisi eşliğinde, bir yandan 
semaverde çay keyfi yaparken bir 
yandan da Osmanlı Gondolları ile 
1250 yılında yapılan Hıdırlık 
köprüsünün altından geçerek 
Yeşilırmak'ta gezinme imkânı 
buluyorlar.
 Yine yaz aylarında Kanal 
Tokat'ta birçok su sporu yarışları 
yapıldı. Türkiye'nin önde gelen 
sporcuları Jet Ski ve Flyboard 
gösterisi yapma imkânı buldu. Bizler 
bu ödülü Tokat Halkımızla birlikte 
kazandık. İdealkent ödülünü Tokat 
halkına armağan ediyor, herkesi 
Tokat'a davet ediyorum” dedi.
 Kanal Tokat Projesi,
kentteki sosyal hayata, ekonomiye 
ve turizme katkı sağlaması ve şehrin 
dokusuna uygunluğu açısından 
çevre düzenlemesine örnek bir proje 
olarak değerlendirilerek 100'ü aşkın 
proje arasından ödül almaya 
layık ilk 13 proje arasına girmiş ve 
2019 Uluslararası İdealkent 
Ödülü almaya layık görüldü.

Soğuk ve kapalı kış 
aylarının kendine özgü 
şartları nedeniyle 
hamilelik yaz aylarına göre 
çok daha farklı ve zorlu 
yaşanabiliyor. Kapalı ve 
kalabalık mekanlarda 
solunum ve damlacıklar 
nedeniyle kolayca bulaşan 
virüsler hastalıkların hızla 
yaygınlaşmasına neden 
olurken, güneşli günlerin 
azalmasıyla D vitamini 
eksikliği artıyor, hamilelik 
dönemindeki ruhsal 
değişikliklere bir de kışın 
kasvetli yapısının getirdiği 
sorunların eklenmesi anne 
adaylarını daha da 
zorlayabiliyor. 

A
cıbadem Üniversitesi Atakent 
Hastanesi Kadın Hastalıkları ve 
Doğum, Perinatoloji Uzmanı 

Prof. Dr. Umut Dilek, bu nedenlerden 
dolayı kış mevsiminde hamilelerin 
gündelik yaşamlarından beslenme 
şekillerine dek pek çok değişiklik 
yapmaları gerektiğini belirterek, bu 
önlemlerin anne adayı ve bebeğin 
sağlıklı doğumu için önemli olduğunu 
söylüyor. Peki nelere dikkat etmeli, 
nelerden kaçınmalı? Prof. Dr. Umut 
Dilek hamilelikte 6 kış kriterini 
anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde 
bulundu.
Beslenmede bunlara dikkat edin

 Kış sebze ve meyveleri 
hamilelikte çok gerekli vitamin ve 
mineraller içerdiğinden mutlaka 
yeterince tüketin. Kış besinlerinin bol 
lif özelliği de, hamilelikte çok sık 
görülen kabızlık şikayetini azaltıyor. 
Balığı ise gerek protein gerek 
omega-3 yağ asitleri yönünden 
zengin olmasından dolayı haftada bir 
kez buğulama ya da ızgara olarak 
tüketmeyi ihmal etmeyin. Ülkemizde 
hamilelik dönemine çoğunlukla demir 
eksikliği ile başlandığından, 
hekiminizin önereceği demir 
desteğini uygulamanız çok önemli. 
Sebze ve meyveler yoluyla alınan C 
vitamini de, demir vitaminlerinin 
bağırsaklardan daha iyi emilmesini 
sağlıyor. Süt ve süt ürünleri, demirin 
emilimini azalttığından birlikte 
tüketmeyin.
Spor yapmayı ihmal etmeyin
 Kış aylarında azalan güneş 
nedeniyle D vitamini eksikliği 
arttığından, eve kapanarak bu 
sorunu daha da artırmayın. Günde 
30 dakika yürüyüş yapmaya çalışın. 
Hava sıcaklığının nispeten daha 
yüksek olduğu günlerde, öğle 
saatlerinde, açık havada mümkünse 
bir saatinizi geçirin. Kış mevsiminde 
vücudumuz soğuk havayla birlikte 
tembelleştiğinden meditasyon, yoga 
ve pilates yaparak hareketlendirin. 
Hem fiziksel hem zihinsel rahatlama 
sağlayan bu tip hafif sporlar oldukça 
fayda sağlıyor.
Öpmeyin hatta tokalaşmayın
 Kış ayları başta gribal 
enfeksiyonlar olmak üzere 
hastalıkların kolayca yayılmasına 
neden oluyor. Kalabalık ve kapalı 
mekanlar, yeterince 
havalandırılmayan ortamlar gerek 

solunum gerekse temas yoluyla 
virüslerin hızla bulaşmasına yol 
açıyor. Bu nedenle mümkün 
olduğunca kalabalık yerlerden 
kaçının, öpüşmek yerine başınızla 
selam verin hatta tokalaşmayın. 
Çünkü tokalaşmak bile bulaş riskini 
artırıyor. El temizliğine, konuşurken 
damlacık saçan kişilerle yakın 
temastan kaçınmaya özen gösterin. 
Hekiminize danışarak grip aşısı 
olmanızda fayda var.
Ayaklarınızı sıcak tutun
 Kış aylarında hamilelerin 
vücut ısılarını korumaları önemli. Bu 
nedenle giysi seçiminde dikkat 
etmeniz gereken bazı kurallar var. 
Isıyı vücuda hapseden, nem ve hava 
değişimine izin vermeyen sıkı 
dokunmuş, sentetik lifleri yoğun 
içeren giysilerden, derinin nemli 
kalmasına yol açması nedeniyle 
kaçınılması gerekiyor. Kış aylarında 

yünlü, pamuklu, havalanabilir, 
yumuşak giysiler tercih edilmeli. 
Ayaklarınızı sıcak tutmak, soğuktan 
korumak için pamuklu veya yünlü 
çorap giyin. Ayakkabınızın da 
duruşunuzu desteleyen, tabanı rahat 
ve kaymayan türde olmasına dikkat 
edin.
Ortamı nemlendirin
 Kuru havanın solunum yolları 
üzerindeki etkileri nedeni ile evlerde 
soba ve kaloriferlerin kuruttuğu 
havayı kaynayan bir çaydanlık, ıslak 
bezler gibi tedbirlerle nemlendirmek 
faydalı. Hamilelerin düzenli olarak 
her gün evlerini havalandırarak temiz 
havanın içeri, kirli havanın ise dışarı 
çıkışını sağlamaları gerekiyor. Evlerde 
bulunan en büyük hava kirliliği 

yaratan koşullar; kullanılan 
(doğalgaz, tütün ürünleri, tozlar, 
nemli ortamlar) ürünlerin hepsi evde 
kirlilik yapıyor ve hamilelerin 
sağlıklarını büyük ölçüde etkiliyor.
Arkadaşlarınızla buluşun
 Kadın Hastalıkları ve Doğum, 
Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Umut 
Dilek, ”Kış aylarının sizi depresyona 
sokmasına izin vermeyin. Mevsim 
dönümlerinde sürekli soğuk ve kapalı 
hava, evde uzun dönem kalmak, 
hamilelik dönemindeki duygusal 
değişikliklerle bir araya geldiğinde 
depresyona yol açabilir. Seyahat 
etmek, temiz havada zaman 
geçirmek, aile ve arkadaş ziyaretleri 
depresyonun oluşmasını engeller” 
diyor.

“KANAL TOKAT” PROJESİ'NE ULUSLARARASI ÖDÜL

KIŞ HAMİLELERİNE 6 KRİTİK ÖNERİ

Haber Merkez�

Haber Merkez�
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Ş�md�k�ler "postacımı" b�r postacı MUSTAFA vardı,

Mektup selam söyle benden sılaya...
Söyle ben�m İç�n de dostlar ağlasın...
Mektup yazarım mektup, üzer�n� pullama
Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama.

Bu gün konu mektup olunca, mektupla �lg�l� meşhur türkü 
sözler� �le yazıya başladık.
 Telefonla şeh�rlerarası görüşeb�lmek �ç�n postanede, 
falan şeh�rdek� şu numara �le konuşmak �sted�ğ�n� söyleyerek, 
“yazdırmış” olurdun postacı Mustafa'ya. Postacı Mustafa ab� 
“Normal m�?Acele m�?” d�ye sorardı. Normal yazdığında, 
saatler ve hatta bazen b�r gün falan beklen�rd�. Acele 
yazdırıldığında �se duruma göre yarım saat �le üç-dört saat 
�ç�nde bağlanırdı. Acelen�n ücret� normale göre �k� katıydı. 
Şayet “Yıldırım” yazdırırsan, Ankara İstanbul değ�lse beş - on 
dak�ka sonra konuşab�l�rd�n. Ankara ve İstanbul´a gel�nce 
yıldırım b�le bazen b�r saat� bulurdu. Yıldırımın ceremes� hayl� 
yüksek olurdu.
 Doya doya haberleşmek �ç�n “varsa mektup - yoksa 
mektup” zamanıydı. Mektup yazardık efkâr basınca gurbete, 
mektup yazardık sevda �ç�m�z� sarınca askere. Mektup yazardık 
�nek doğurunca Almanya'dak� adama, mektup yazardık 
komşunun oğlu evlen�nce başka şeh�rde yaşayan akrabaya, 
mektup yazardık köye öğretmen gel�nce dışarıda okuyan 
talebelere.
 Mektup atar mektup alırdık.Böyle olunca da 
postaneye herkes�n �ş� düşerd�. Mektupları postacı Mustafa ab� 
dağıtırdı. Bezende çocuklar postaneye g�der "Mustafa emm�, 
b�ze mektup var mı?” d�ye sorar, postacı Mustafa ab� de 
gözünün ucu �le şöyle b�r bakar, yok derd�. Postacı Mustafa 
köyde herkes�n çoluğunu, çocuğunu, gurbetç�s�n�, asker�n�, 
Almancısını b�l�rd�. Hang� çocuğun k�m�n olduğunu da b�l�rd�, 
ezberlem�şt�. Çoluğu çocuğu olmayan kadınlar da, başına 
atkıyı alarak mektup sormaya postaneye kend�ler� gel�rd�. 
postacı Mustafa ab� de “bugün yok bacı, yarına �nşallah..!”der, 
yarına umut ver�rd�. 
 Bu anlattıklarımın yaşandığı yıllarda �nsan �nsana 
daha yakındı. Ne �nternet vardı, ne deWhatsApp'dan mesaj 
atmak, Facebook'tan yed�ğ�n� �çt�ğ�n�, Instagram'dan g�yd�ğ�n� 
gezd�ğ�n� paylaşmak da yoktu.
 O zamanlar Sazıyla, sözüyle rahmetl� Al� Ekber Ç�çek 
türkü yakardı “Mektup benden selam söyle sılaya, söyle ben�m 
�ç�n de eller ağlasın” d�ye. B�z de o zaman mektup yazar, 
mektubun ucunu yakardık.
 Mektup yazardık mektup,  mektubun değer� vardı, 
kıymet� vardı, mektubun muhabbet� vardı.  Mektupta İnsan 
vardı. Mektup, �nsanın gönlüne mutluluk, yüzünü tebessüm 
doldururdu.
 Çok olmadı, mektup yer�n� haz�n ve mahzun 
gönüllere, hatıralara ve hatıraların yurdu maz�ye bırakıp aldı 
başını g�tt�…
 O zaman “mektuba son ver�rken, büyükler�n 
eller�nden, küçükler�n gözler�nden öperd�k; acele cevap 
beklerd�k.” 
 Ben de ş�md� yazıma son ver�rken, büyüklere hürmet, 
küçüklere sevg�l�ler sunarım.

İhsan Genç
MİSAFİR KALEMLER

MEKTUP VE 
POSTACI 
MUSTAFA

apıldığı yıllarda o çevrede başka b�na yoktu.  Beş katlı Ymuhteşem b�r b�na yapıldı. Sonra her tarafına yapıları 
b�nalar da bunun kadar görkeml� oldu. Boyası çevre 

düzenlemes� tamamlandı.
 Bahçe g�r�ş�n�n sol tarafına b�r pergola  (çardak) 
yapıldı.
 Her tarafı açık olan çardak b�r gölgel�kten �barett�. 
Dört duvarla çevr�l� değ�ld�. Tek oda hal�ne geld�. Üstü kapalı 
duvarları yoktu.   Duvar yer�ne camla çevr�ld�. Bu hem doğa 
olaylarına karşı, hem de mal ve can güvenl�ğ� açısından 
koruyucu duruma get�r�ld�.
 Büyük b�nanın yanında bunun küçümsenmes� söz 
konusuydu. Öyle süslend� k� tek odalı çatı kend�n� büyük 
göstermeye başladı.
 Tedav� merkez�n�n dışında olan bu küçük oda, kant�n  
olarak kullanılmaya başlandı.  
 İk� sıra masa ve sandalye,  B�r köşede çay ocağı, 
Lavabo, duvarlar da raflar, rafları dolduran market ürünü 
y�yecek kondu. Meşrubat ve ç�kolatalarda �ht�yaca yetecek 
kadar yerleşt�r�ld�.
 Yıllarca bu kant�n orada h�zmet verd�. H�zmet 
vermeye de devam ed�yor.
 Beş katlı b�nada otuz c�varında çalışan var. Bunlardan 
sadece üç tanes� hek�m olduğu söylen�yor. Gelen hastaların da  
kant�ne  �ht�yacı olduğu düşünülürse   get�r�s� �y� olan b�r 
kant�n..
 Hek�mler�n �darec�l�k becer�s� �y� olduğundan, 
Yönet�mde aksaklık olmuyor.
 Kant�nde üç hek�m b�r masaya okunmuşlardı. H�ç 
konuşmuyorlardı Üçü de el�ndek� akıllı telefona bakıyorlardı.     
 Yaklaştım. Telefona çok dalmışlardı.  Başını kaldırıp 
yüzüme bakan olmadı.  Ben�m doktorumun el�ndek� ekranı 
gördüm. Sosyal medyaya takılmıştı.  Ayrım yapmadan üçüne 
seslend�m:
 -Doktorlara b�r hastası �kramda bulunsa kabul ederler 
m� acaba?
 -Nasıl yan�?
 Bunu soran en yetk�l�s�yd�.  Yanlarında d�ğer �k�s�n�n 
ağabey� görünümündeyd�.
 -Hastanız olarak s�ze ne �kram edey�m?
 Teşekkür ett�ler. Ben devam ett�m.
 -Öyleyse s�z hastanıza b�r şey �kram ed�n. Ded�m ve 
kend� doktorumu yanlarından alıp çıktım.
Mesa� har�c�nde bu kadarcık sam�m� b�r konuşmayla doktoru 
göreve get�rmem başarıydı.
Ancak ondan özür d�lemem gerekt�. Çünkü d�nlenme saat�nden 
dak�kalarını almıştım.
Beraber odasına g�rd�k. Ş�kâyetler�m� d�nled�. Öner�ler�n� 
söyled�. Kartını verd�. Sorunum olursa kend�s�ne ulaşmamı 
�sted�.
Bu tedav� merkez�nde hek�mler�n �nsana çok değer verd�ğ�ne 
şah�t oldum. Hem sam�m�, hem duygusal,  yaklaşıyorlar 
hastalarına.
Eleşt�r�lecek durum yok denemezd�. Eleşt�rd�m.  
Tedav� odalarından yükselen çığlıkları bekleyen hastaların 
duyması doğru olmadığını söyled�m.
Sam�m�yetle d�nled� en yetk�l� doktor. İlerde g�der�leceğ�n� 
�fade ett�.
Kısacası bu tedav� merkez�ne dört hafta g�tt�m.   Moral olarak 
sağlığıma kavuştum. Tüm çalışanlarına teşekkür eder�m. 08-
01-2020

osmankab48@gmail.com

Osman Kablan
GEÇMİŞTEN GELECEĞE

TEDAVİ
MERKEZİ

Kayseri Pancar Kooperatifi 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Akay, Kayseri Şeker 
Fabrikası Genel Müdür 
Yardımcısı Kazım Duygulu, 
Turhal Şeker Fabrikası Müdürü 
Hulusi Yüksel,  Kayseri Pancar 
Kooperatifi Merkez Bölge 
Müdürü Yılmaz Dağlı, Vali Dr. 
Ozan Balcı'yı makamında ziyaret 
etti.

ali  Dr. Ozan Balcı, Kayseri Pancar 

VKooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Akay ve beraberindeki heyet 

ile Tokat'ta koyunculuğun ve tarımın 
geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ile ilgili 
görüş alışverişinde bulundu. Gerçekleşen 
ziyaret nedeniyle duyduğu memnuniyeti 
belirten Vali Dr. Ozan Balcı, konuklarına 
teşekkür etti.

Tokat'ın Zile ilçesinde 
etkisini gösteren kar 
yağışı ile birlikte ilçe 
beyaza büründü. 

ile ilçesinde okul ve 

Zişlerine gitmek için 
evlerinden çıkanlar, kar 

sürprizi ile karşılaştı. Beyaz 
örtüyle kaplanan ilçede eşsiz 
doğa manzaraları yaşanırken, 
kar yağışı nedeni ile ulaşımda 
aksama yaşanmadı. Zile 
Belediyesi ekipleri buzlanma 
olaylarına karşı çalışma 

yaparken, vatandaşın ulaşımda 
sorun yaşamaması için belediye 
ekipleri kaldırımları temizledi.

eşilyurt Kaymakamlığı 

Ykoordinesinde yürütülecek 
olan Çekerek Nehri 

Havzaları Rehabilitasyon Projesi 
kapsamında ilçede yürütülecek 
olan projelerle ilgili bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. 
 Yeşilyurt Kaymakamı 
Muhammed Sait Baytok 
başkanlığında yürütülen 
toplantıya Belediye Başkanı, 
Siyasi Parti İlçe Başkanları, İl 
Genel Meclis Üyeleri, Ziraat 
Odası Başkanı ve ilgili daire 
amirleri katıldı. Proje başlıkları 
ile ilgili bilgi veren Kaymakam 
Baytok; sulu tarım alanlarının 

artırılmasından hayvancılığa, 
sebze meyveciliğin 
geliştirilmesinden sel kontrol 
çalışmalarına, orman 
rehabilitasyonundan ahır 
şartlarının iyileştirilmesine kadar 
toplamda 14 başlık olan 
projelerle ilgili görüş 
alışverişinde bulundu.

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı 
Büyükkozluca köyünde, Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın evde eğitim 
hizmetinden yararlanan 
bedensel engelli Ecder Yıldız 
(16), karnesini İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Hacı Bayram 
Polattimur'un elinden aldı.

öye giden Polattimur, doğuştan engelli 

Kolduğu için evde eğitim gören Ecder 
Yıldız'ın karne sevincine ortak oldu. 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Polattimur, Ecder'in 
karnesini verirken, anne Saliha Yıldız 
gözyaşlarına hakim olamadı.
 Eğitimin önemine dikkat çeken 
Polattimur, gerekirse köy köy gezerek eğitim 
için mücadele edeceklerini belirterek, “"Evde 
eğitim devletimizin dezavantajlı 
öğrencilerimize sağladığı bir hizmettir. 
Müdürlüğümüz olarak Evde Eğitim 
hizmetinden faydalanan çocuklarımıza 
ziyaretler yapıyor, sorunlarına çözüm 
bulmaya azami gayret gösteriyoruz.” şeklinde 
konuştu.

KAYSERİ ŞEKER'DEN VALİ BALCI'YA ZİYARET

Haber Merkez�

ZİLE, BEYAZ ÖRTÜ İLE KAPLANDI

ÇEKEREK NEHRİ HAVZALARI REHABİLİTASYON PROJESİ

Haber Merkez�

EVDE EĞİTİM ALAN ENGELLİNİN KARNE SEVİNCİ

Haber Merkez�
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Yazar arkadaşlarımızdan  Reneta Sibel Yolak'ın 
yeni kitabı yayınlandı. Ah Şu Kadınlar adını 
taşıyor.
SORU-Bize  kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
SİBEL YOLAK- Orta öğrenimimi TED Ankara 
Kolejinde tamamladıktan sonra liseyi Nişantaşı 
Anadolu Lisesinde okul ikincisi olarak bitirdim. 
Sonra Boğaziçi Üniversitesi İngilizce 
öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Boğaziçi 
üniversitesinde Gazetecilik Hizmet İçi Seminerini 
başarıyla bitirdikten sonra yurt dışında Levinski 
kolejinde burslu olarak yüksek öğretmenlik 
bölümünü bitirdim. Daha sonra Boğaziçi 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Psikolojik Rehberlik 
ve Danışmanlık  Yüksek Lisans bölümünden 
mezun oldum. Şimdi Doktora öğrencisiyim.
SORU-Kadın hakları savunucusu olarak bu 
kitabınızda neleri anlattınız?
SİBEL YOLAK- Kadın hakları derken kadınların 
hak ettikleri yerde olmasını istiyorum. Öldürülen, 
şiddete maruz kalan, hakkı yenen, eziyet edilen, 
hor görülen, gülme hakkı elinden alınan, insan 
gibi yaşaması engellenen kadınların insanca 
muamele görmesi en büyük isteğim. Bence 
kadınlar hep gülmeli. Mutlu olmalı ki etraflarına 
da mutluluk versinler. Eğer onları mutsuz 
ederseniz ailenin temel taşı olan kadınlar, nasıl 
sağlıklı çocuklar yetiştirebilirler?
 Bazılarına göre kadının gülmesi hafiflik olarak 
adlandırılıyor. Aslında mutlu kadın mutlu aileyi 
oluşturur. Mutlu aile de mutlu toplumları 
oluşturur. Toplumumuzda çok başarılı kadınlar 
görüyoruz.  Hele Filenin Sultanları olarak 

nitelendirilen Voleybol takımımız güçlü ülkeleri 
yenerken bize ancak onların yolunu açmak ve 
gurur duymak düşer. Dünyadaki başarılarımız 
ülke olarak yüzümüzün akı. Bu haberi 
duyduğumda çok mutlu oldum. Onlarla ülkem 
adına gurur duydum.Bir sürü başarılı kadınlarımız 
var. Meclisde daha çok kadın milletvekilimiz 
olmalı.Kadınlar yaradılış olarak erkeklerden daha 
çok öngörülü ve duygusal. Onun için çalıştıkları 
alanlara yenilik, canlılık ve başarı getirebilirler. 
Bir de insanlara cinsiyet ayırımı yapmadan, kadın 
erkek diye ayırmadan desteklemeliyiz. 
Bence; gülmek her kadının hakkıdır ve bu hakkı 
asla elinden alınmamalıdır. Eğer kadın mutlu 
olursa ve gülerse tüm aile güler. Mutlu aileler de 
mutlu toplumları oluşturur. Kadın gülerse çevresi 
gül bahçesine döner. 
Ayrıca kanımca kadınların gülmesini isteyen 
erkekler mutlu olmaya layıktır ve gülmesini 
bilmeyen kadın yoktur. Kadınların gülmesi için 
onlara gün yüzü, güneş yüzü göstermek gerekir. 
Muhakkak ki o zaman erkeklerin de yüzleri 
gülecektir.
Ayrıca; gülen kadın hafif kadın değildir.
Bir kadını ağlatan; insanlıktan ve Tanrı'nın 
sevgisinden nasibi almamış insanlardır.
Kadın gülerse bu onun kendine güveninin 
işaretidir. Bu asla bir meydan okuma değildir. 
Gülen kadın ezilmiyordur, horlanmıyordur, itilip 
kakılmıyordur, eziyet görmüyordur. Ezilen, 
horlanan kadının gülmesi mümkün değildir. 
Sevmeyi bilen kadın gülmeyi de bilir. 
SORU-Bu kitabınız kaçıncı kitabınız? Kitabı 
çıkarma amacınız neydi?
SİBEL YOLAK- Sanırım 18. Kitabım. Bundan 
başka 5 yazar arkadaşımın kitaplarına da yazılar 
yollayarak katkıda bulundum. Yazarlar arasında 
işbirliği olması da çok güzel.  Bu kitabı kadınların 
hak ettiği yerde olmalarını istediğim için yazdım.
SORU-Kitabınıza  ilgiyi nasıl  buluyorsunuz?
SİBEL YOLAK- Çok güzel. Özellikle kitabı satın 
alanların çoğu erkekler.Bu bakımdan çok mutlu 
oluyorum. Bu kitabı erkekler hanımlarına veya kız 
arkadaşlarına hediye ediyorlar. Bence herkes bu 
kitabı okumalı.
SORU- Kadınlar hayatta ikinci  planda  görüşü 

toplumda yaygın. Geri mi bırakılıyor kadınlar  
geri mi kalıyorlar?
SİBEL YOLAK- Kendi tercihleri olduğunu 
sanmıyorum. Kim 2. Plana atılmak ister. Kimse. 
Geri bırakılıp horlanıyorlar. Onlara sadece obje 
gözüyle bakılıyor. Kişilikleri, duyguları ile önce 
insan oldukları bilincinde olunmalı. Onlara önce 
insan gözüyle bakarsak hak ettikleri yere 
gelmelerine yardım edebiliriz. Her kadın bir 
mücevherdir.  Erkeklere verilen bir hediye ve 
ailenin temel taşıdır. Bir kadın ödül alırsa veya bir 
konuda başarılı olursa  veya işinde terfi alırsa 
ailesi eşi ve etrafındaki insanlar onlarla gurur 
duymalı ve destek olmalı diye düşünüyorum.
Kadın; insanların kullanıp atacağı bir mendil değil 
değer verilmesi gereken bir bireydir. Bir kadının 
tüm ömrü boyunca kahkahalarla güldürebilen eş 
en makbul eştir. Tanrının katında da makbul 
insandır. Zira insanın gülüşü Tanrını zaferi, 
ağlayışı şeytanın mutlak galibiyetidir.
Bence,insanlar kadınların gülmesinden 
korkmamalılar. Hatta etraflarındaki kadınların 
mutlu olmalarını sağlamalılar. Çünkü kadın 
gülerse çocuklar ve eşler de güler. Zira o gülüş 
size olan güvenin, saygının, sevginin ifadesidir. 
Kadın gülerse hala umut var demektir. 
Kadın gülerse yuva hala sıcaktır demektir. 
Kadın gülerse çocuklar sevgi yumağıyla sarılmış 
demektir. Kadın gülerse erkekler sadık demektir. 
SORU-Kadınlar hayatta  daha etkili olması için 
neler yapmalılar?
SİBEL YOLAK- Bir kadını ülkemizde güzel bir 
yerde görmek mesela bir genel müdür veya 
başbakan veya Cumhurbaşkanı olarak görmek 
güzel olur.
Kadınların gülmesi için pahalı elbiseye, zengin 
kocaya ihtiyacı yoktur. Kadının yüzünü yüreği 
gülen erkekler güldürür.
Kadının gülmesini istiyorsanız ona değerli 
olduğunu hissettirin. 
Bence; en çirkin kadın bile gülünce güzelleşir. En 
güzel kadın bile suratını asınca çirkinleşir. Kadını 
ruhu gülüşüne yansır.Acı gülüşler kadının kaderi 
olmamalıdır. Kadının yüzü mutlulukla gülmelidir. 
Bunu sağlayan da yuvasındaki mutluluktur. Hele 
bir de anne ise kadın yüreğiyle güler.Sevilen 

kadının yüzünde sahte gülücük bulamazsınız. 
Kadınlar ilham perileri… 
Onlar Annelerimiz…
Onlar Hayatımızın Temel Taşları….
Onlar Yaşamlarımızın Mimarları..
Onlar Ömrümüze Ömür Katan Kutsal Kişiler…
Bir kadının yüzünü değil gözlerinin içini 
güldürmek asıl önemli olan.
Kadın eğer gülmesini biliyorsa ve gülüyorsa, 
ağlamak, sızlamak, aciz duruma düşmek ona o 
kadar uzaktır. 
Onlara yaşama şansı verin.
Onlara hayatın her alanında görev verin.
Kadınlar dövülmeye itilmeye değil, sevilmeye 
layıktır.
Beyler kadınların gülmesini müsaade ediniz. 
Onların gülmesi sizin utancınız değil, 
övüncünüzdür.
RENETA SİBEL YOLAK

RENETA SİBEL 
YOLAK 'IN 

YENİ KİTABI 
AH ŞU 

KADINLAR

nadolu Gençlik Derneği Tokat Şubesi tarafından Çin'in 

ADoğu Türkistan'da yaptığı zulme dikkat çekmek için 
“Doğu Türkistan” konferansı düzenlendi.

 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayında Doğu Türkistan 
Vakfı Genel Sekreteri Abdullah Oğuz'un katılımları ile 
düzenlenen konferansta, Çin'in Doğu Türkistan halkına 
uyguladığı zulümler gözler önüne serildi.  
 Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı zulme dikkat çeken 
Doğu Türkistan Vakfı Genel Sekreteri Abdullah Oğuz, Doğu 
Türkistan'da yaşanan olaylarla ilgili sunum gerçekleştirdi.
“İYİ NİYET BİZİ KURTARMAZ”
 Programda konuşma yapan Anadolu Gençlik Derneği 
(AGD) Tokat Şube Başkanı Bekir Durupınar ise, “Bugün İslam 
coğrafyası kuran ve sünnet çerçevesinde hareket edeceğine 
kimi batının ve Amerika, kimi Rusya, kimide Çin'den medet 
ummaktadır. Bu durum hem kuranın hemde sünnetin ruhuna 
aykırıdır. Sünnete uygunluk derken bugün Hayber'de yapılanı 
almak ve uygulamak gerekir. İyi niyet bizi kurtarmaz. Bugün 
bir kısım Müslümanlar Hatip Bin Beltea gibi hareket ediyor. 
Kimi Müslüman mescidi Dırar'a namaz kılmaya gidenler gibi 
işin şuurunda değil. Bu durumlarda efendimiz nasıl hareket 
etmiş, meseleleri nasıl çözümlemiş. Bu Anlayış bizim için en 
önemli noktadır.” şeklinde konuştu.

TESK Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, 
esnaf ve 
sanatkarların 
korunması gerektiği 
halde haksız rekabet 
karşısında gün 
geçtikçe ezildiğini 
ifade etti. 

D
evletin imkanları ile 
ticaret yapan bazı 
kurumların adeta 

esnaflık yaparak haksız 
rekabet ortamı oluşturduğuna 
işaret eden Palandöken, 
"Zaten zincir marketler ve 
AVM'lerin haksız rekabetiyle 
mücadele eden esnafımız bir 
de devlet desteği ile rekabet 

edecek durumda değil. 
Devletin imkanları ile ticaret 
yapan ve esnafa rakip olan 
faaliyetlerin önüne geçilmeli. 
Vergisini ödeyen, sigorta 
primini yatıran, istihdama 
katkı sağlayan esnaf ve 
sanatkarlarımız haksız 
rekabetten korunmalı” dedi.
“DEVLET İMKANIYLA 
PERSONEL ÇALIŞTIRIP 
ESNAFA RAKİP 
OLUYORLAR”
 Kamu kurum ve 
kuruluşlarının desteği ile 
ticaret yapan işletmelerin 
yalnızca kendi üyelerine mal 
ve hizmet üretmesi 
gerektiğini söyleyen Türkiye 
Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu (TESK) 
Genel Başkanı Bendevi 
Palandöken, “Kamu kurum ve 

kuruluşları yiyecek-içecek, 
giysi, ev eşyası, hediyelik 
eşya gibi mamuller üretip 
dükkan açarak satış yapıyor. 
Tüm kamu kurumlarının 
misafirhanesinde restoranlar, 
kuaförler, düğün salonları ve 
spor salonları var. Ancak bu 
tesisler yalnızca kendi 
üyelerine mal ve hizmet 
üretmeli. Kamu kurumlarının 
imkanlarından yalnızca ilgili 
kişiler yararlanabilmeli. Aksi 
takdirde devletin imkanlarını 
kullanarak daha uygun fiyata 
mal ve hizmet üreten bu 
işletmelerle esnafımızın 
rekabet etmesi mümkün 
değil. Kimseye yük olmadan 
kendi yağıyla kavrulan, 
vergisini, sosyal güvenlik 
primini ödeyen, istihdama 
katkı sağlayan esnafımız 

korunup kollanacağı yerde 
adil olmayan koşullarda 
ticaret yapıyor. Hiç kimse 
kamunun imkanları ile 
personel çalıştırıp şehrin 
göbeğinde mağaza açmamalı. 
Herkes kendi işini yapmalı” 
diye konuştu. 
“EKMEĞİ BELEDİYE 
ÜRETİYORSA SATIŞINI 
ESNAFIMIZ YAPSIN”
 Kamuda üretilen 
ürünlerin satışının esnafa 
verilmesi gerektiğini belirten 
Palandöken, “Bir bakkalın en 
çok sattığı mamul ekmektir. 
Bakkalın sattığı ekmeği yerel 
yönetimler üretip satarsa 
bakkal ne satacak? Madem 
ekmeği belediye üretiyor, bari 
satışını bakkal yapsın. Her 
mahalleye ait cadde ve sokak 
aralarında ekmek satan 
belediye bayisi var. En 
önemlisi sadece ekmekte 
satmıyorlar. Her türlü gıda 
ürünlerine mevsimine göre 
satıyorlar, Bir başka örnek de 
tüm kamu kurumlarında 
vesikalık ve biometrik 
fotoğraf hizmetinin olması. 
Zaten dijitalleşme ile işleri 
daralan fotoğrafçı esnafı 
vesikalık ve biometrik 
fotoğraf çekerek ayakta 
duruyor. Bu hizmeti de kamu 
kurumları verince fotoğrafçı 
esnafı yok olmakla karşı 
karşıya kalıyor. Bu yapılan 
haksız rekabet karşısında 
esnaf ve sanatkarımız günden 
güne güç kaybediyor. Esnafın 
güç kaybetmesi, ekonominin 
de güç kaybetmesi demektir. 
Durumu zayıflayan esnaf, 
yanında işçi çalıştıramaz hale 
geliyor. Hem esnafın ayakta 
kalması hem de ekonominin 
güçlenmesi için serbest 
piyasa koşullarına aykırı olan 
haksız rekabet unsurları bir 
an önce önlenmeli” şeklinde 
konuştu.

“ESNAF VE SANATKÂRLARIN RAKİBİ ÇOK”

Ç�n'�n Doğu Türk�stan halkına uyguladığı zulümler gözler önüne ser�ld�

AGD, ÇİN ZULMÜNE TEPKİ GÖSTERDİ
Haber Merkez�

Şule Şah�n
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ğretmen�mle komşu köylüyüz. Tarlalarımız sınır sınıra. 

ÖOnun sınıf öğretmen�m�z olmasına b�le ben sebep 
oldum. 1945'de �k�nc� dünya savaşı b�tt�. Ülkem�zde de 

demokras�ye geç�ş hazırlıkları başladı. Akşam etüt saat�nde b�r 
öğretmen�m�z, öğrenc�lere demokras� ders� vermeye başladı. 
Öğretmen olarak b�ze eğ�t�m şefim�z�n eş� ver�ld�.
 Öğretmen�m�z�n güzell�ğ�n� kel�melerle anlatmak 
�mkânsız, yalnız şunu d�yey�m: �ş�n gücün olmayacak, 
öğretmen�n karşısına geç�p saatlerce seyredeceks�n.
 Güzell�kle olmuyor k�, madem b�r görev aldın, onu 
hakkıyla başaracaksın. Hanım öğretmen�m�z�n d�ploması yok. 
Evlenmeden önce terz�ye g�tm�ş b�r süre, sonra kızlara d�k�ş 
nakış öğretmen� olarak görevlend�r�lm�ş. Böyle b�r� son sınıfta 
okuyan, yazan, araştıran öğrenc�lere ne vereb�l�r k�? O yıllarda 
halkımız demokras�y� b�lmed�ğ�nden yen� kurulan Demokrat 
part�n�n adını b�le kend�ne göre “Dem�r Kırat” d�ye 
değ�şt�rm�şt�.
 Ben�m öner�mle b�rkaç arkadaş �dareye çıkmıştık ta 
hanım öğretmen�n yer�ne Türkçe öğretmen�n� �stem�şt�k.
 Havanın uygun olduğu b�r gün Türkçe ders�nde b�r 
tepeye çıktık. Öğretmen�m�z , “çocuklar” ded�, “ çevrey� 
görüyorsunuz. Göz alab�ld�ğ�ne düzlük, tarlaların k�m� 
�şlenm�ş, k�m�ne el değmem�ş. İler�dek� akarsu, menderesler 
yaparak akıyor. Kenarındak� söğütler, ovanın tek ağaçsı 
b�tk�ler�n� oluşturuyor. Gördükler�n�z�, s�ze h�ssett�rd�kler�yle 
anlatmanızı �st�yorum.”
 Bu b�r tahr�r (kompoz�syon) ödev�yd�. Hep�m�z kâğıda 
kaleme sarıldık. Öğretmen gel�p yanıma oturdu. Kabarık yaka 
ceb�me el�n� atıp ceb�mdek� b�r demet kâğıdı çıkardı. Bunlar, 
çeş�tl� şa�rler�n ş��rler�yd�. Boş zamanlarımızda �stek üzer�ne 
arkadaşlarıma okur, tartışırdık. Ş��ler�m� ger� vermed�. Aldı, 
g�tt�.
 Neden sonra kend� köyüme öğretmen oldum o �se 
Namık Kemal İlkokulu'na müdür olmuş. M�ll� eğ�t�m 
müdürlüğünde müfett�şler tartışıyor, b�r k�tabı nereden 
bulab�lecekler�n� konuşuyorlardı. “Bende var, s�ze 
get�reb�l�r�m” ded�m. Ertes� gün k�tabı götürürken 
öğretmen�me rastlayıp el�n� öpmeye davranınca “Ned�r o?” 
d�yerek k�tabımı çekt� aldı. Şevket Süreyya Aydem�r'�n K�tabını 
görünce “Nerden buluyorsun bu kızıl komün�st'�n k�tabını?” 
d�yerek k�tabı bana uzattı.
 “H�ç okudunuz mu onun k�taplarından hocam?” 
sorumu, ben öyle k�tapları okumam d�ye yanıtladı.
Hocamdan çok çekt�m. Y�ne de Allah, rahmet ets�n…

Rasim Canbolat
DÜZEY

MEHMET 
AKIN VE 
TÜRKÇE 

ÖĞRETMENİ

Tokat'ta günlerdir 
beklenen kar yağışı 
dün gece itibariyle 
başladı. Mevsim 
normallerinin 
üzerinde sıcaklıklarla 
devam eden hava 
yerini kar yağışına 
bıraktı. Gece 
saatlerinde başlayan 
yoğun kar yağışı etrafı 
kısa sürede beyaza 
bürüdü.

T
okat'ta önceki gece 
yarısı başlayan kar 
yağışı aralıklarla etkisini 

devam ettiriyor. Kar kalınlığı, 
şehir merkezinde 5, yüksek 
kesimlerde 20 santime ulaştı. 

Sabah güne karla uyananlar 
şaşkınlık yaşadı. Ev ve iş 
yerlerinin önünde temizlik 
yapanlar, kar yağışından 
memnunluk duyduklarını ifade 
etti. Kar yağışı ile birlikte kent 
merkezinde kartpostallık 
görüntüler ortaya çıktı. Bazı 
vatandaşlar fotoğraf çekinerek 

bu anı ölümsüzleştirdi. 
Çocuklar aileleriyle birlikte kar 
topu oynadı. Tokat Belediyesi 
ekipleri kar yağışı ile birlikte 
mesaiye erken başladı. 
Belediye ekipleri şehir içinde 
ve kaldırımlarda tuzlama ve 
küreme çalışması yaptı. Bazı 
vatandaşlar yürümekte güçlük 

çekerken esnaflar ise karla 
kaplanan işyerlerinin önünü 
temizledi. Şehirler arası 
yollarda ise ekipler ulaşımda 
aksamalar yaşanmaması için 
yoğun mesai yaptı
Tokat'a uzun süredir kar 
yağmadığını söyleyen 
vatandaşlar,  karın bol yağması 
temennisinde bulundu.
Yol ve Ulaşım Hizmetleri 
Müdür Vekili Ömer Beyoğlu 
tarafından yapılan yazılı 
açıklamada Tokat’ta ulaşıma 
açık ve kapalı köy yolları ile 
ilgili bilgi verildi. Yapılan 
açıklamada Tokat Merkez 6, 
Almus 15, Artova 6, Erbaa 2, 
Pazar 2, Yeşilyurt 3 ve Zile 5 
olmak üzere toplam 39 köy 
yolunun ulaşıma kapalı 
olduğu, Başçiftlik 6, Erbaa 19 
ve Turhal 17 olmak üzere 
toplam 42 köy yolunun ise 
ulaşıma açıldığı ifade edildi. 

Kayseri Şeker'in 2018 
yılında bünyesine 
dahil ettiği 3. Fabrika 
olan Turhal Şeker 
Fabrikası'nda, 
sözleşmeli pancar 
ekimi yapan çiftçilerin 
pancar bedelleri 
ödendi. 

E
meklerinin karşılığını, 
üreticisinin alın teri 
kurumadan ödeyen 

Kayseri Şeker, pancar bedeli 
olarak Turhallı pancar çiftçisine 
125 milyon 238 bin 482 TL 
ödedi.

 Turhallı pancar 
üreticileri, Kayseri Şeker 
ailesinde geçen 2. Kampanya 
döneminin mutluluğunu 

yaşıyor. Pancar bedelleri ile 
ilgili açıklamada bulunan 
Kayseri Pancar Kooperatifi 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Hüseyin Akay, özelleştirmenin 
yüz akı olan Turhal Şeker 
Fabrikasında, 87 Günlük 86. 
Kampanya Döneminde hiçbir 
kaza ve kesinti yaşanmadan 
üretim yaptıklarını ifade 
ederek, kampanyada emeği 
geçen tüm mesai 
arkadaşlarına teşekkür etti.
 Başkan Akay, Turhal 
Şeker Fabrikasına bağlı Sivas 
merkez, Sivas Yıldızeli, Tokat 
Merkez, Turhal, Niksar, Pazar, 
Zile, Çamlıbel, Artova olmak 
üzere 9 bölge, 185 köy ve 360 
grupta, 5 bin 472 pancar 
çiftçisinden teslim alınan 690 
bin ton 830 ton pancardan, 96 
bin 200 ton şeker elde 
edildiğini ifade etti.

TOKAT'A BEKLENEN KAR YAĞDI

KAYSERİ ŞEKER TURHAL'DA PANCAR BEDELLERİNİ ÖDEDİ

Hilal Yıldırım

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.

20.01.2020 
Mehmet Acar 

Güryıldız Kasabası / Öğle Namazı / 
Güryıldız Kasabası

Yakınları: Ahmet Acar'ın babası. Ali 
ve Hüseyin Acar'ın abileri.

Adres: Güryıldız Kasabası/TOKAT
**

20.01.2020 
Emel Akın 

Çay Cami / Öğle Namazı / Şeyh-i 
Şirvani Mezarlığı

Yakınları: Merhum Rasım Akın ve 
Nuriye Akın'ın kızları. Erdal, Efkan 

ve Arif Akın'ın ablaları.
**

20.01.2020 
Cemalettin Erdem 

Ali Paşa Camii / Öğle Namazı / 
Kervansaray Köyü

Yakınları: Yavuz Cemil ve Bilgehan 

Erdem'in babaları. Berat Can'ın 
kayınpederi.

Adres: Kervansaray Köyü/TOKAT
**

20.01.2020 
Lütfi SAY 

Bozatalan Köyü / İkindi Namazı / 
Bozatalan Köyü

Yakınları: Kenan ve Seyit Say’ın 
babaları. Naile Altunkara’nın 

kayınpederi. Ali Zülfüoğulları’nın 
kayınbiraderi.

Adres: Bozatalan Köyü/TOKAT

20.01.2020 
Halil Avşar 

Takyeciler Camii / İkindi Namazı / 
Erenler Mezarlığı

Yakınları: Gülser Karata, Aysel 
Şekerci, Fatma Arı, Burhan ve Turan 
Avşar'ın babaları. Mehmet Şekerci, 
Mücahit Karaata ve Mahmut Arı'nın 

kayınpederleri.
**

19.01.2020 
Osman Koçyiğit 

Meydan Cami / İkindi Namazı / 
Güzeldere Köyü

Yakınları: Murat Koçyiğit'in babası. 
Ahmet ve İzzet Er'in eniştesi.

Adres: Güzeldere Köyü
**

19.01.2020 
Zarife Sinekçi 

Ali Paşa Camii / İkindi Namazı / 
Erenler Mezarlığı

Yakınları: Merhum Mustafa 
Sinekçi'nin eşi. Cafer Hancı'nın 

kardeşi.
**

19.01.2020 
Zekiye Üreden 

Gürçeşme Cami/Niksar / İkindi 
Namazı / Gürçeşme Mezarlığı
Yakınları: Şahin Dal ve Dursun 
Uslan'ın anneleri. Yusuf, Rabia, 

Hümeyra ve Esad Dal'ın 
babaanneleri. Ünzile Dal'In 

kayınvalidesi.
**

19.01.2020 
Nuri Han 

Mehmet Paşa Cami (Dokuztaşlar) / 
İkindi Namazı / Dokuztaşlar 

Mezarlığı
Yakınları: Zeki, Cengiz ve Oğuz 

Han'ın amcaları.
**

18.01.2020 
Müzeyyen Tarım 

Ali Paşa Camii / Öğle Namazı / 
Şeyh-i Şirvani Mezarlığı

Yakınları: Merhum Şükrü Tarım'ın 
eşi. Metin Atılır, Selahattin ve 

Sadettin Tarım'ın anneleri.
**

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.
**

VEFAT
EDENLER
İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raci'un

Vefat Eden Hemşehrilerimize
Cenab-ı Hak’tan Rahmet,

Yakınlarına Başsağlığı Dileriz.

Tokat Gençlik ve Spor Kulübü 
Antrenörü Emre Dursun: “Bir 
puan olsa da yolumuza devam 
edeceğiz.”
Seben Spor Kulübü Antrenörü 
Gürkan Gümüş: “Tokat içinde, 
bizim içinde beraberlik söz 
konusu oluyor devamlı.”

ürkiye Hentbol Federasyonu 

T(THF) 1. Ligde mücadele 
eden Tokat Gençlik ve Spor 

Kulübü 13. Haftası mücadelesinde 
Seben Spor Kulübü ile karşılaştı.
 Ali Yücel Spor Salonu'nda 
13.00'da başlayan Hentbol 
karşılaşmasını Kürşat Kef ve Mesut 
Ateş yönetti. Kulüp Başkanı Celal 
Yurdakul, Eski Başkan Nurettin 
Dağdelen ve çok sayı da hentbol 
severler Mavi Beyazlı ekibi yalnız 
bırakmadılar.
 Tokat Ekibi, ilk yarıyı üstün 
oyunu ve seyirci desteğiyle 13-9 
önde girdi.  İkinci yarıda bambaşka 
oyun sergileyen Tokat Gençlik ve 

Spor Kulübü savunmada ve bireysel 
hatalar yaparken Bolu ekibi fırsatları 
iyi değerlendirdi ve aradaki puan 
farkını kapattı. Maçın son 
dakikalarda karşılıklı sayılarla geçen 
maçta 28-28 biten karşılaşmada iki 
takım bir puana razı oldu. 13.'üncü 
hafta sonunda Tokat Gençlik ve 
Spor Kulübü 15 puanla 6'ncı sırada 
yer alırken Bolu temsilcisi Seben 
Spor Kulübü ise, 13 puanla 7'inci 
sırada yer aldı.
MAÇ SONU 
DEĞERLENDİRMELERİ
Tokat Gençlik ve Spor Kulübü 
Antrenörü Emre Dursun ve Seben 
Spor Kulübü Antrenörü Gürkan 
Gümüş gazetemize maçı 
değerlendirdiler.
ANTRENÖR EMRE DURSUN:
“BİREYSEL HATALAR 
YAPIYORUZ, 
BUNLARA ÖNLEM ALMAMIZ 
LAZIM, 
EN KISA ZAMANDA”
 Bireysel hatalardan dolayı 
maçı beraberlikle bitirdiklerini ifade 
eden Tokat Gençlik ve Spor Kulübü 

Antrenörü Dursun, “önde olduğu-
muz maçı hep son saniyelerde bera-
bere getirdik. Yine bireysel hatalar 
yapıyoruz. Bunlara önlem almamız 
lazım, en kısa zamanda. Bazı oyun-
cularımız bugün kendilerini fazla 
gösteremediler. Bir puan olsa da 
yolumuza devam edeceğiz.” dedi.
ANTRENÖR GÜRKAN GÜMÜŞ 
“EMRE HOCAMIZI DA TEBRİK 
EDİYORUM, 
GÜZEL BİR TAKIM KURMUŞ”
 Her iki takımın mücadelesi 
için tebrik ederek sözlerine başlayan 
Seben Spor Kulübü Antrenörü 
Gümüş, “geçen sene Tokat'a 
geldiğimizde yine beraberlikle 
dönmüştük. Tokat içinde, bizim 
içinde beraberlik söz konusu oluyor 
devamlı. Ne zaman Tokat'a gelsek 
güzel misafirperverlik ediyorlar. 
Zaten Tokat her zaman 
misafirperver bir ilimiz. Tokat'ın 
takımı bir daha genç bizim takıma 
göre. Emre hocamızı da tebrik 
ediyorum, güzel bir takım kurmuş. 
Hentbol Ligi'ne renk katıyorlar.” 
dedi.

Niksar Belediyespor 
Voleybol takımı Baş 
Antrenörü Ramazan 
Kasap: “Mücadele eden, 
birbirine yardım eden stres 
anlarında birbiriyle değil, 
rakibiyle uğraşan, 
kendisini ve takım 
arkadaşlarını düzeltmeye 
çalışan bir ekibiz”

ürkiye Voleybol Federasyonu 

TErkekler 1. Lig B grubunda 
mücadele eden Niksar 

Belediyespor Voleybol takımı Baş 
Antrenörü Ramazan Kasap, 
gazetemize açıklamalara bulundu. 
 18 Ocak Cumartesi günü Ali 
Yücel Spor Salonu'nda saat 15.30'da 
başlayan 12. hafta Tokat Belediye 
Plevnespor, Arkasspor voleybol 

karşılamasında tribünde maçı 
izleyenler arasında idi. Maç sonuna 
kadar karşılaşmayı takip eden Niksar 
Belediyespor Voleybol takımı Baş 
Antrenörü Ramazan Kasap, maç 
sonunda gazetemize takımının 
değerlendirmesini yaptı. 
BAŞ ANTRENÖR RAMAZAN 
KASAP:
“HEDEFİMİZLE İLGİLİ 
ŞU ANDA İYİ YOLDA 
GİDİYORUZ, 
HEDEFİMİZE ULAŞTIK 
DİYEBİLİRİZ”
 Takımının Play-Off hedefinde 
kurulmuş bir takım olduğunu belirten 
Baş Antrenör Kasap, “hedefimizle 
ilgili şu anda iyi yolda gidiyoruz, 
hedefimize ulaştık diyebiliriz. 
Takımımızın genel havası da iyi. Tabi 
galibiyetler geldikçe her şey daha da 
güzelleşiyor. Bu sene iyi bir ekip 
oluşturduğumuzu düşünüyorum. 
Mücadele eden, birbirine yardım 
eden stres anlarında birbiriyle değil, 

rakibiyle uğraşan, kendisini ve takım 
arkadaşlarını düzeltmeye çalışan bir 
ekibiz. Bu manada iyi bir ekiple 
beraber olduğumuzu söyleyebiliriz.” 
“İLK MAÇIMIZ HANGİSİ İSE 
ONA KONSANTRE OLUP ONUN 
GEREĞİNİ YAPMAYA 
ÇALIŞIYORUZ”
 “Öncelikle şu anda 
bitirmemiz gereken bir lig var. Lig 
etabını bitirip daha sonra Play-Off'lar 
üzerinde tabi ki bir hayallerimiz var, 
heyecanımız var. Zaman zaman 
bununla ilgili konuşuyoruz, neler 
yapabiliriz kendi aramızda. Dediğim 
gibi oynamamız gereken ligde 
maçlarımız var. Takım olarak bunun 
da bilincindeyiz. Sahaya çıktığımızda 
ve antrenmanlarımızda ilk maçımız 
hangisi ise ona konsantre olup onun 
gereğini yapmaya çalışıyoruz. 
Zamanı geldikçe ilerisi için gereken 
ne ise onu yapmaya çalışacağız.” 
dedi.

BAŞ ANTRENÖR RAMAZAN KASAP TOKAT GAZETESİNE KONUŞTU

TOKAT HENTBOL TAKIMI GALİBİYETİ SON DAKİKADA KAÇIRDI

Mustafa Işık

Mustafa Işık
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T
okatsporumuz 3. ligde ikinci devre 
maçlarını oynamaya başladı. Geçen 
hafta İstanbul'da oynadığı maçtan 

sonra bu haftada sahamızda Yomraspor ile 
yaptığı maçta 2-0 mağlup oldu. Bu maç küme 
düşme hattında bulunan Yomra Spor ile 
Tokatsporumuz hemen hemen kader maçı 
niteliğinde sayılabilecek bir maçta maalesef 
mağlup oldu. Artık Tokatsporumuz bundan 
sonra yapacağı maçlarda nereye gideceğini 
tayin edecek. Hiç kimse bir şey anlamıyor 
ama şurası muhakkak ki elli yılını Tokatspor 
ile geçiren bizler olacaklardan o zaman her 
şeyi daha iyi anlayacağız. Nafile kuş elden 
gitmiş olacak. Bizde Tokatsporun bu 
konumuna çok yazık olacak demeden başka 
bir şey söyleyemiyoruz. Tüm Tokatlılara 
hepimize yazıklar olsun, yazıklar olsun, 
yazıklar olsun diyelim. 
 Tokatspor A.Ş Yomraspor maçında gözümüze 
takılan önemli ayrıntılara gelince:

1- Sahamızda oynadığımız tüm 
maçlarımızda protokol tribününün 
manzarası kamuoyunun Tokatspora 
nasıl baktığının nabzını gösteriyordu. 

Maalesef bu sezon protokol 
tribününde yerlerinde olması gereken 
Tokat'ımızın üst seviye yöneticileri ve 
az çok Tokatspor ile ilgilenen 
Tokatspor sevdalılarının bile yerlerini 
boş bırakmaları Tokatsporumuzun ne 
kadar sahipsiz kaldığını bizlere 
gösteriyor. 

2- Bununla beraber protokol tribününde 
her ne olursa olsun elli yıllık 
Tokatsporlu şahsım, Gençlik Spor İl 

Müdürümüz ve yardımcıları, arada 
sırada da olsa maçımıza gelen eski 
Tokatspor Başkanı Sayın Faruk 
Altuntaş, oldukça kalabalık bir kadro 
ile maçlarına gelen Yomraspor 
yöneticileri ve TFF görevlileri 
bulunuyorlardı.  

3- Artık Tokatsporlu taraftarlarımızda 
tribündeki yerlerine gelmiyorlar, 
tribünler boş kalıyor. Bu arada sayıları 
çok azda olsa Yomraspor taraftarları 

da tribünde yerlerini alarak yaptıkları 
tezahüratlarla takımlarını 
destekliyorlardı. Tokatsporlu 
taraftarımızın bu kadar vefasız 
olmaları hayli üzücü. 

MAÇIN TEKNİK ANALİZİ
Tokatspor A.Ş ve Yomraspor ligde kritik bir 
yerde bulunmalarından ötürü bu maç her iki 
takım içinde alınacak puan ve puanları hesap 
edilerek bir kader maçı niteliği taşıyordu. 
Takımımız elde bulunan elemanlarla teşkil 
edilen en ideale yakın tertibi ile maça başladı 
ve bu sezonun en iyi futbolundan birini 
oynadı. Şansız bir şekilde yediği ilk golden 
sonra takımımızın balansı bozulmasına 
rağmen yediği ikinci gole kadar oynadığı 
futbol kaçırdığı gollerden sonra futbolda 
değişmeyen bir düstur vardır, atamayana 
atarlar tekerlemesi ile hiç olmazsa beraberlik 
golü atamayıp son dakikada ikinci golü de 
yiyerek maçta 2-0 mağlup oldu. 

Bu sezon 3. Ligde iştirak etiği alt yapı 
kadrosu senelerdir yapılmaya arzu edilen bir 
davranıştı. Tokatsporun miladı olacak bu 
kadroya sahip çıkılmalı. Önümüzdeki seneler-
de hangi ligde olursa olsun daha tecrübelen-
miş olduğundan daha iyi neticeler alarak To-
katsporumuzu üst liglere taşıyabilir. Bu bakım-
dan bu takıma A.Ş oldu diye bakılmamalı takı-
mın adı Tokatspor dur. Genelde Tokatlı genç 
futbolculardan kurulu bu kadro Tokatlı teknik 
adamlarımızın yönettiği Tokatsporumuza 
sahip çıkılmalıdır. Tokatsporumuzun bundan 
sonra yapacağı maçlarda futbol şansının 
bizlerden yana olmasını temenni eder, 
Tokatsporumuza başarılar dileriz. Sayın 
sporseverlere saygı ve sevgiler sunarız.  

KADER MAÇLARI OYNANIYOR
TEKNİK 
ADAMIN 
GÖZÜYLE

Teknik Direktör
Ercan Süsoy yazıyor

L
igde 2. Yarı başlaması ile birlikte Tokatspor 
A.Ş. deki çöküş devam ediyor. Son oynanan 
maçta ligin alt sırasında kendisine yakın olan 

Yomraspor'a kendi sahasında 2-0 yenilen Tokatspor 
A.Ş. Bal Ligine doğru hızla ilerliyor.
 Rakip ile arasındaki puan farkı 11 olan 
bordo beyazlı ekip bu almış olduğu yenilgi ile en 
yakın takipçisi Yomraspor almış olduğu bu galibiyet 
ile puanını 20 ye çıkardı ve Tokatspor A.Ş. ile 
arasındaki fark 14 oldu. Bu şartlar altında bu 
takımın bu ligde galibiyet alması çok zor. Hem 
transfer tahtasını açamamışsınız, transfer 
yapamamışsınız birde bunlara üstelik elinde 
bulunan 5 önemli oyuncunu kaybetmişsiniz.
 Bu şartlar altında sizin bu ligde tutunmanız 
çok zor, rakiplerinizle aranızdaki puan farkı gün 
geçtikçe açılıyor, bugün tehlike bölgesi üstünde 
bulunan en yakın takipçiniz işle aranızdaki puan 
farkı 17 kapanması zor bir fark, çünkü elinizdeki bu 
kadro yetersiz. Bu kadro ile sizin bu farkı 
kapatmanız oldukça çok ama çok zor.
 Maçların bitimine 15 hafta kala ve 17 
puanlık fark, bugüne kadar evinizde oynadınız 

maçların tamamını kaybetmişsiniz, son oynanan 
maçta kendi evinizde en yakın takipçinize 
yenilmişsiniz, burada Tokat'ın gençlerine 
üzülüyorum. Tamamen öz güvenlerini yitirmişler, 
rakipleri karşısında çaresiz kalıyorlar ve bu şartlar 
altında da yenilgiler kaçınılmaz oluyor.
 Büyük vaadetlerle takımın başına gelen 
Sayın Ufuk AKÇEKA ise yaptığı hiçbir şey yok. Ne 
transfer tahtasını açabildi ne de transfer yapabildi, 
bir de bunlara üstelik maçlara gelmemesi, 
söylenecek fazla bir şey kalmıyor. Bu takım ligin 
sonu gelmeden Bal ligine düşer.Yazık çok yazık, 50 
yıllık çınar ne hallere düştü, Tokatspor bunların 
hiçbirini hak etmiyordu. Bordo Beyazlı ekibin bu 
haftaki rakibi ise Kızılcabölükspor, Tokatspor A.Ş. 
deplasmanda oynayacak. İlk yarıda kendi 
sahasında rakibine yenilmişti. 20 puanla ligin alt 
sıralarında bulunan bir takım. Tehlikeli bölgeden bir 
an önce uzaklaşmak istiyor. Tokatspor A.Ş'nin 
rakibi karşısında şansının olmadığını görüyorum. 
Rakip bu maçı alıp puanını 23'e çıkarmak 
isteyecektir. Diğer taraftan yeni kurulan ve Tokat 1. 
Amatör ligde fırtına gibi esen Tokat 1969 SK. ligde 
fırtına gibi esiyor. Son maçta deplasmanda Erbaa 
İhtisasspor'u 4-1 yenmişti. Başarılı bir şekilde 
mücadelelerine devam ediyor. Öğle tahmin 
ediyorum ki bu yeni kurulan takım, liglerde iyi iş 
yapacaktır.

TOKATSPOR A.Ş. HIZLA
 BAL LİGİNE DOĞRU İLERLİYOR

ÇETİN 
KAMİL 
GENÇ 
 

SPOR ATEŞİ

Tokat Belediye 
Plevnespor: 0
Arkasspor: 3

A
xa Sigorta Efeler Ligi'nde 
mücadele eden Tokat Belediye 
Plevnespor, ligin ikinci yarısında 

evinde ağırladığı Arkasspor'a 3-0 
yenildi.
 18 Ocak Cumartesi günü Ali 
Yücel Spor Salonu'nda saat 15.30'da 
başlayan 12. Hafta Tokat Belediye 
Plevnespor, Arkasspor voleybol 
karşılamasında 18-25, 14-25 ve 20-25 
skorla 3-0 yenildi. 
 12. Hafta sonunda Tokat 
Belediye Plevnespor 4 puanla son sırada 
yer alırken İzmir temsilcisi Arkasspor 25 
puanla 3'ncü sırada yer aldı. 
MAÇ SONU DEĞERLENDİRMELERİ  
 Arkasspor oyuncuları pasör 
Muhammet Kaya ve orta oyuncusu 
Mustafa Koç, gazetemize 
değerlendirmelerde bulundu.
PASÖR MUHAMMET KAYA:
“MAÇI EN BAŞINDAN 
SONUNA KADAR 
ÜSTÜN GÖTÜRMEYİ BAŞARDIK”
 İzmir'den geldikleri için fazla 
dinlenemediklerini söyleyen Arkasspor 
pasör oyuncusu Kaya, “bizim için zor bir 
deplasmandı. Takım olarak maçın kolay 
olmayacağını biliyorduk. Maçı en 
başından sonuna kadar üstün götürmeyi 
başardık. Tokat deplasmanından maçı 
kazandığımız için çok mutluyuz. İkinci 
yarıya galibiyetle başladık, 3-0 skorla. 

Tokat Belediye Plevnespor takımına 
bundan sonraki maçlarda başarılar 
diliyoruz.” dedi.
 Tokat takımının kendileri için 
her zaman zorlandıkları bir takım 
olduğunu belirten Arkasspor orta 
oyuncusu Koç, “çok bütçeli bir takım 
olmamasına rağmen ligde çok iyi işler 
yapabilen bir takım, saygı duyduğumuz 
bir takım. Evinde çok iyi maç 
oynuyorlar. Tokat takımında çok 
yetenekli ve tecrübeli arkadaşlar var. 
İlker hocamız çok genç, hırslı ve azimli 
bir antrenör. Tokat Belediye Plevnespor, 
bu ligin olmazsa olmaz takımlarından bir 
tanesi. Kazandık, mutluyuz ve artık 
önümüzdeki maçlara bakacağız. Maç 
maç kazanıp yukarılara doğru 
tırmanmayı düşünüyoruz. Ligin kalan 
kısmında da Tokat Belediye Plevnespor 
takımına başarılar diliyoruz.” dedi.
 13'üncü haftada Tokat Belediye 
Plevnespor Fenerbahçe ile bugün 
İstanbul'da karşı karşıya gelecek. 
Karşılaşma Burhan Felek Spor 
Salonu'nda saat 14.00'da başlayacak.

PLEVNESPOR, İKİNCİ YARIYA
YENİLGİYLE BAŞLADI

Mustafa Işık

0356 212 61 43
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