
GÜNLÜKYazan; Biz & Siz
tokatgazetesi@hotmail.com

0356 212 61 43
www.tokatgazetesi.com

23 Ocak 2020 3471 Günümüz

Denet�ler...
İlimiz Merkez ve ilçelerimizdeki yerel gazetelerinin Basın 
İlan Kurumunca rutin denetimleri var. İstanbul'dan BİK 

Kontrol Kurulu Hizmetleri Müdürlüğü'nden gelen 
görevliler işlerini yapmaktalar. Hazır Merkez ve 

İlçelerimize gidilmişken gazete sahipleri ile birlikte tarihi 
mekanlarımıza dair sohbet etmek, tanıtma fırsatımız da 
oluyor. İlimizin her bir yanında güzelliklerimiz var. Onları 
tanıtmak bize düşer yani... Tokat'ımıza dışarıdan gelen 
her isme ilimizi tanıtmak, güzelliklerinden bahsetmek 
bizleri de ziyadesiyle mutlu kılmakta. Kalın sağlıcakla…
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GÜVENLİ ÖZER 

S�ze Özel Fırsatları
KAÇIRMAYIN!

DİJİTAL HARÇLIK
SÖMÜRÜYE DÖNMESİN

ocuklara yönelik dijital harçlık uygulamaları yaygınlaşmaya Çbaşladı. Bu uygulamalar içinde ilk sıralarda bulunan platform 
yaklaşık 25 bin kullanıcıya ulaştı. Telefona indirilen 

uygulamayla aktif hale gelen kartla, anne-babalar çocuklarına 
dijital ortamda harçlık veriyor. Karta istedikleri kadar para yükleyen 
aileler, bunun nereye harcandığını ise anında görüyor. Ancak sanal 
ortamda fazla vakit geçiren çocukların nereye para harcadığı 
aileleri tedirgin ediyor. Türkiye, 52 milyon aktif sosyal medya 
kullanıcıyla dünyada sosyal medyayı en aktif kullanan ilk 10 ülke 
arasında yer alıyor. 

osyal medyayı da en aktif 18 yaş altı grubu kullanıyor. 18 

Syaş altı grubu sosyal medyanın yanı sıra dijital oyun or-
tamlarında da çok fazla vakit geçiriyor. Uygulamayı kulla-

nan ve çocuklarının bu kartları dijital oyunlarda çeşitli bölümle-
re geçme, malzeme satın alma gibi durumlarda kullandığını 
gözlemleyen ebeveynler, uygulamanın çocukların dijital oyun 
bağımlılığını ticari kâr ve bir anlamda sömürüye açık hale getir-
diği yönünde endişe duyuyor. Konuya sosyal medya paylaşı-
mıyla dikkati çeken Gazeteci Fatih Kılıç, ebeveynleri uyardı.

AİLELER YÜKLÜYOR, ÇOCUKLAR OYNUYOR DİJİTAL BAĞIMLILIK ENDİŞE VERİCİ

V�cdan Hareket� Derneğ� Genel 
Başkanı Mahmut Delen �se konu �le 
�lg�l� değerlend�rme yaparak, 
uygulamayı doğru bulmadıklarını 
d�le get�rd�. Delen, "Çocukların 
vel�ler�n�n �zn� ve muvafakat �mzası 
olmadan, kend� �radeler� �le para 
harcamaya kullanacakları b�r kartı 
alab�lmes� esef ver�c�d�r. Bu konuda 
yaygın süpermarketlerde dah� 
kontrolsüzce satışı yapılan bu 
kartların vel� onayı olmaksızın 
satışına �ved�l�kle son ver�lmel�d�r.” 
ded�. 

KARTLAR SÜPERMARKETLERDE
KONTROLSÜZCE SATILIYOR

Yaban hayvanları �ç�n
doğaya yem bırakıldı

okat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ko-

Tordinesinde yaban hayvanlarını koruma ve yem desteği 
sağlamak amacıyla GıjGıj dağına kuru yonca ve buğday 

bırakıldı. Tokat'ta havaların soğuması ve kar yağması ile bera-
ber beslenecek gıda bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar 
unutulmadı. Vali Dr. Ozan Balcı ve beraberindeki il protokolü 
kış gününde yem bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için 
doğaya yem bıraktı. 

Müftü B�lg�l�'den 2020
Hac takv�m� açıklaması

ac kuralarının 

Hçekilip kayıtların 
devam ettiği bu 

günlerde İl Müftüsü 
Ömer Faruk Bilgili hacı 
adaylarının merak ettiği 
konulara ilişkin bilgiler 
verdi.

Haber-Foto: Şule Şahin

ŞEHİT KARDEŞİNİN İSTEĞİ
YERİNE GETİRİLDİ

okat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 

TSuriye'nin Tel Abyad bölgesinde 
meydana gelen patlamada şehit olan 

Tokatlı Şehit Piyade Teğmen Sinan Bilir'in 
ailesini yalnız bırakmadı. Eyüp Eroğlu, 
önceki gün aileyi ziyareti sırasında Belediye 
Başkanı Eyüp Eroğlu'ndan PlayStation oyun 
konsolu isteğinde bulunan Şehit Sinan 
Bilir'in kardeşi 13 yaşındaki Aşkın Bilir'e 
oyun konsolu hediye etti. 4'te
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Tokat Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü 2019 yılsonu 
değerlendirme toplantısı 
21 Ocak 2020 Salı günü 
gerçekleştirildi. AÇSH İl 
Müdürü Mahmut Özdemir, 
2019 yılı değerlendirme 
toplantısında yaptığı 
sunumda Kuruluşlar, 
Sosyal Yardımlar, 
Yatırımlar, Faaliyetler, 
Projeler, Programlar ve 
Kutlamalar konu başlıkları 
ile ilgili bilgiler vererek 
istatistikleri açıkladı. 
Tokat'ta Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü tarafından 
2019 yılı Sosyal Yardımları 
kapsamında vatandaşlara 
toplamda 131.617.257,99 
TL ödeme yapıldığını 
belirten Özdemir, Sosyal 
Destek Hızır Tokat Projesi 
ile 35.395 hanede 128.394 
kişiye ulaşıldığını söyledi. 

A
ile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı tarafından 
hazırlanan ve yerelde hayata 

geçirilen projeler ile ilgili bilgiler 
veren Özdemir, “Ekranla Değil 
Akranla Büyüsün Çocuklar Projesi 
çocuklarımızın dijital ve sosyal 
medya ortamlarındaki kontrolsüz ve 
kötü amaçlı yaklaşımlardan 
korunması, çocukların bedensel 
aktivitelere yönlendirilmesi, ruhsal ve 
sosyal gelişimlerine destek verilmesi 
amacıyla hazırlanmıştır.Okul Destek 
Projesi; Bakanlığımız Sosyal ve 
Ekonomik Destek Hizmetinden 
yararlanan 6-8. Sınıf aralığında 
okuyan, Türkiye Cumhuriyeti ve 
yabancı uyruklu çocukların sosyal 
hayata katılımlarını artırmak, 
çocuklara sosyal, kültürel, sanatsal 
ve sportif faaliyetler için ortam ve 
imkânları sunmak amacı ile 
hazırlanmıştır. Sosyal Uyum Projesi; 
ülkemizde kamp dışında yaşayan 
Suriyeli çocukların Çocuk Hakları İl 
Komiteleri aracılığı ile topluma 
uyumlarının sağlanması ve Türk 
çocuklar ile Suriyeli çocuklar 
arasında karşılıklı diyaloga ve bilgi 
alışverişine olanak sağlayacak bir 
platformun oluşturulması amacıyla 
başlatılmıştır.” dedi. 
YEREL İMKÂNLAR İLE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER
 Yerel İmkânlar ile 
gerçekleştirilen projeleri anlatan 
Özdemir, “Şehit Kabirleri Gül Koksun 

projesi ile kuruluşlarımızda kalan 
çocuklarımıza “şehit”, “şehitlik” 
olgularını öğretmek, şehitlerimizin 
ebedi istirahatgahlarının çevre 
düzenlemesini yapılmasını ve güller 
ile donatılmasını sağlamak nedeniyle 
hazırlanan projemiz ile tüm şehit-
lerimizin kabirleri ziyaret edilmiştir.  
ACSH Bilgilendirme Sistemi projemiz 
ile İl Müdürlüğümüzden hizmet alan 
vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde 
ulaşmak ve İl Müdürlüğümüz tarafın-
dan yapılan sosyal yardımların öden-
diği bilgisinin vatandaşlarımıza iletil-
mesi amaçlanmıştır.Sağlıklı Bebek 
Mutlu Aile projesi ile yeni doğan 
bebeğe sahip olan ailelere (özellikle 
sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan 
ailelere yönelik) sunulacak olan 
bilgilendirme, bilinçlendirme ve 
eğitim destekleri sayesinde, çocuk-
ların bakım kalitelerini artırmak, ge-
lecekte yanlış bilgiler ve uygulama-
lardan kaynaklanabilecek olumsuz-
lukları önlemek, sağlıklı bireyler 
yetişmesi amacıyla İl Müftülüğü ve İl 
Sağlık Müdürlüğü ile birlikte hayata 
geçirilmiştir. Yapılan aile ziyaretlerin-
de ayrıca “Mahremiyet Eğitimi” 
verilmektedir.  Geleceğe Beraber 
Bakalım projesi ile çocuklarımızın 
eğitim hayatlarının kalitesini 
artırabilmek, çocuklarımızda 
geleceğe dair beklenti ve hedefler 
ortaya koyabilmek, çalışma hayatına 
dair fikir edinmelerini sağlamak ve iyi 
bir vatandaş olmaları hedefiyle 
hazırlanmıştır. İyilik Irmağı projesi ile 
herhangi bir kurumdan düzenli 
olarak sosyal yardım alamayan, 
temel ihtiyaçlarını karşıladığı halde 
giyim ihtiyaçlarını karşılamakta 
zorlanan ailelerin çocuklarının giyim 
ihtiyaçlarının karşılanması ve ilimizde 
bu tür sosyal hizmet modeli 
sunulmaması gerekçesiyle, 
hayırsever ve büyük giyim 
mağazalarından yeni giyim 
eşyalarının alınarak ihtiyaç sahibi 
çocuklarımızın ihtiyaçlarının 
karşılanması amaçlanmaktadır. 

Projemiz kapsamında günümüze 
kadar 2075 aileye 5872 çocuk için 
giyim yardımı yapılmıştır.” İfadelerini 
kullandı. 
AB DESTEKLİ PROJELER 
 Özdemir açıklamasını şöyle 
sürdürdü: “Çocuğuma Dokunma 
Projesi Avrupa Birliği tarafından 
desteklenmiş olup, toplam bütçesi 
41.376,00 Avro'dur. Tokat Sosyal 
Hizmet Merkezi Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan ve Ulusal 
Ajansa sunulan Çocuğuma 
Dokunma! İsimli Proje, ailelerin; 
"Güvenli İnternet kullanımı” 
konusunda bilgilendirilmesini 
amaçlamaktadır.”
OKA DESTEKLİ PROJELER
 “Çocuk Evleri Koordinasyon 
Merkezi Müdürlüğü Personelinin 
Mesleki Gelişimlerinin Desteklenmesi 
Projesi. Çocuk Evleri Sitesi 
Müdürlükleri Personelinin Mesleki 
Gelişimlerinin Desteklenmesi Projesi. 
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 
Personelinin Psikolojik Sağlamlık 
Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi.” 
SOSYAL DESTEK HIZIR TOKAT 
PROJESİ
 Vali Dr. Ozan Balcı'nın 
himayelerinde hazırlanan Sosyal 
Destek Hızır Tokat Projesinin tüm 
kamu kurum ve kuruluşların ortak 
çalışmaları ile yürütüldüğünü belirten 
Özdemir, “Projemiz; İlimizde bulunan 
ihtiyaç sahibi (Şehit Yakınları, gaziler 
ve çocukları, yetimler ve öksüzler, 
yoksullar, yaşlılar, engelliler, dul ve 
kimsesizler, engelli çocuklar, anne-
babası engelli çocuklar) 
vatandaşlarımıza Devletin şefkat 
elinin her zaman üzerlerinde 
olduğunun hissettirilmesi, yalnız 
olmadıklarının bilincinde olarak 
hayatlarını idame ettirmeleri ve var 
ise ihtiyaç, sorunlarının giderilmesi 
amacı ile hazırlanmıştır. Bu 
ziyaretlerde Sayın 
Cumhurbaşkanımızın, Bakanımızın, 
Valimizin ve Kaymakamlarımızın 
selamları ailelere iletilmekte, devletin 

şefkat eli vatandaşlarımıza 
hissettirilecektir.Proje kapsamında; 
35.395 hanede 128.394 kişiye 
ulaşılmıştır. Vatandaşlarımızın ihtiyaç 
ve sorunlarının giderilmesi projenin 
en önemli amacı olup, bu doğrultuda 
2.000.000,00 TL harcama 
yapılmıştır.” Şeklinde konuştu. 
PROGRAMLAR VE KUTLAMALAR
 Özdemir konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “8 Mart Kadınlar Günü 
Hatıra Ormanına fidan dikimi 
gerçekleştirildi.“Güçlü Kadın” konulu 
konferans verildi ve “Kadının Başarısı 
ve Azmi” konulu söyleşi 
düzenlendi.Ayrıca "Aile İçi ve Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele 
Seminerleri" - “Evlilik ve Aile Hayatı” 
eğitimler verildi.”
18 Mart Çanakkale Zaferi ve 
Şehitleri Anma Günü
“İlimiz protokolü ile birlikte Şehitlik 
Ziyareti Yapıldı.18 Mart Çanakkale 
Zaferinin 104. Yıl dönümünde, Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca ve İl 
Protokolünün katılımı ile Yeşilvadi 
Sosyal Tesislerinde şehit aileleri, gazi 
ve gazi aileleri onuruna yemek 
verildi.”
18–24 Mart "Yaşlıya Saygı 
Haftası" 
“18-24 Mart Yaşlılara Saygı 
Haftasında Huzurevlerimizde kalan 
yaşlılarımızla düzenlenen yemek 
programında biraraya geldik.”
2 Nisan Otizm Farkındalık Günü
“Şehrimizin birçok yeri mavi ışıkla 
donatılarak farkındalık 
oluşturuldu.Halkın bilinçlendirilmesi 
ve toplumsal farkındalık 
oluşturulması amacıyla Novada 
AVM'destant açıldı. Özel Kreş ve 
Gündüz Bakımevlerini ziyaret 
edilerek Otizm Spektrum Bozukluğu 
hakkında bilgilendirme yapıldı.”
10-16 Mayıs Engelliler Haftası
“10-16 Mayıs Engelliler Haftası 
münasebetiyle ilimizde engelli 
vatandaşlarımıza yapılacak 
çalışmaları koordinasyonunu 
sağlamak üzere kurulan engelliler 
komisyonu ile birlikte Valimiz Sayın 
Dr. Ozan Balcı ziyaret edildi.1. 
Geleneksel Engelli Yürüyüşü 
gerçekleştirildi. Cumhuriyet 
Meydanında engellilerimizle kutlama 
programı gerçekleştirildi.Engelli 
Vatandaşlarımıza yönelik temsili 
askerlik uygulaması için Kına Gecesi 
programı düzenlendi ve 48. Piyade 
Alay Komutanlığında askerlik 
uygulaması yapıldı.”
Anneler Günü (12 Mayıs)
“Kadın Konukevi, Tokat Huzurevi 
Müdürlüğümüz, şehit anneleri ve 
eşleri ziyaret edilerek anneler günü 
kutlandı.”
15 Temmuz Milli Birlik ve 
Demokrasi Günü Etkinlikleri
“15 Temmuz Şehitlerimizin Aileleri ve 
Gazilerimiz Ziyaret Edildi.15 Temmuz 
Demokrasi Şehitleri Anısına 300 

fidan toprakla buluşturuldu. 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü etkinlikleri kapsamında 
'Demokrasi Ve Milli İrade' paneli 
düzenlendi.15 Temmuz Demokrasi 
Şehitlerimiz ve Gazilerimiz anısına 
yemek düzenlendi. 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
Etkinlileri kapsamında Tokat Erenler 
Mezarlığında Şehitlik ziyaret edildi.15 
Temmuz Şehitleri ve Tüm 
Şehitlerimizin Ruhuna Alipaşa 
Caminde mevlit okundu.15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
kapsamında Cumhuriyet 
Meydanı'nda 'Tek Yürek' programı 
gerçekleştirildi.”
Kıbrıs Barış Harekatı (20 
Temmuz 2019) 
“Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. 
yıldönümü nedeniyle anma programı 
düzenlendi.”
Gaziler Günü (19 Eylül 2019)
“19 Eylül Gaziler Günü 
münasebetiyle ilimiz merkezinde 
ikamet eden gazilerimizle ve şehit 
ailelerimizle düzenlenen yemek 
programında biraraya geldik.”
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü
“Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle 
yaşlılarımız ve çocuklarımız Liman 
Kafede biraya gelerek güzel bir gün 
geçirdi.”
25 Kasım Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele Günü 
Etkinlikleri
“Kadınlara yönelik 'Finansal 
Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik 
Güçlenmesi' konulu panel 
gerçekleştirildi.Kadın Konukevi 
Müdürlüğünden hizmet alan 
kadınlarımızın yapmış olduğu el 
emeği ürünler Novada AVM'de 
kurulan stant ile görücüye çıktı.”
3 Aralık Dünya Engelliler Günü 
“3 Aralık Dünya Engelliler Günü 
nedeniyle Valiliğimiz koordinesinde 
engelli ve engelli yakınlarına yemek 
programı düzenlendi.İl 
Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel 
kuruluşlarımızda bakımı sağlanan 
engellilerimizin el emeği ürünler 
standı açıldı.”
İl Müdürlüğü Tarafından 
Düzenlenen Madalya Törenleri
 "Valimiz Sayın Dr. Ozan 
Balcı'nın makamında 15 Temmuz 
Gazilerine Devlet Övünç Madalyası 
ve Beratını Tevdi Edildi. Valimiz Sayın 
Dr. Ozan Balcı'nın makamında şehit 
ailelerine ve gazilere Devlet Övünç 
Madalyası ve Beratını tevdi edildi. 26 
Haziran Atatürk Kültür Sarayında 
düzenlenen programla Kıbrıs Barış 
Harekâtı'na katılan 225 Kıbrıs 
gazisine Devlet Övünç Madalyası ve 
Beratını Tevdi Edildi. 26 Haziran 
Atatürk Kültür Sarayında düzenlenen 
programla Kıbrıs Barış Harekâtı'na 
katılan 74 Kıbrıs gazisine Devlet 
Övünç Madalyası ve Beratını Tevdi 
edildi.”

Çarşı ve mahalle 
bekçilerine halka yardım, 
vatandaşlardan kimlik 
sorabilme ve adli görevler 
verilmesini de içeren 
kanun teklifini Meclis'e 
sunuldu.

K Parti Grup Başkanvekili 

AMehmet Muş, çarşı ve mahalle 
bekçilerine halka yardım, 

vatandaşlardan kimlik sorabilme ve 
adli görevler verilmesini de içeren 
kanun teklifini TBMM Başkanlığına 
sunduklarını açıkladı.

BEKÇİLER GÖZALTINA 
ALABİLECEK
 Kanun teklifi 18 maddeden 
oluşuyor. Bekçiler, olay çıktığı zaman 
suçluları gözaltına alıp genel kolluk 
kuvvetine bildirecek. Bekçiler daha 
önce polisle beraber çalışıyordu; 
düzenleme ile Jandarma ile de 
çalışma imkanı geliyor.
MÜDAHALE YETKİSİ
 Suç işlenme anında veya 
hemen sonrasında suçlulara 
müdahalede bulunmak, suç 
mahallindeki kanıtları muhafaza 
altına almak, delillerin 
kaybolmamasını sağlamak, ortadan 
kaldırılmasını engellemek de 
bekçilerin görevleri arasında olacak.

Şule Şah�n

AÇSH 2019 YILI FAALİYETLERİ

BEKÇİLERE GÖZALTINA ALMA VE KİMLİK SORMA YETKİSİ GELİYOR

Haber Merkez�
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Yağışlı Yağışlı

Mevlâna Celâledd�n Rûm� Anadolu'da ve 
dünyada tasavvufun en önde gelen 
tems�lc�ler�nden b�r�s�d�r. Anadolu �nsanı 

ona büyük sevg� ve saygı beslem�ş, düşünceler�n� 
ben�msem�şt�r. Onun aşk felsefes� 13.asırdan ber� 
Türk ve İslam dünyasında olduğu kadar d�ğer 
d�nlere mensup �nsanlarca da �lg� kaynağı 
olmaktadır.

Çünkü Mevlâna hayatına:”Hamdım, 
yandım, p�şt�m” d�yerek aşk felsefes� olan 
tasavvufa �nanmış ve bunu hayatına yansıtmıştır. 
İnsanları d�nl�-d�ns�z, kadın - erkek, güzel-ç�rk�n 
ayırmayıp Yunus m�sal� “Yaratılanı sev Yaratan'dan 
ötürü” düşünces�yle hep b�r görmüş, sevm�şt�r.

“ Yaşadığım müddetçe Kur'an'ın köles�y�m 
ben

Hz. Muhammed'�n yolunun tozuyum ben,
B�r�s� ben�m sözler�mde, bundan başka b�r 

söz nakletse
O k�mseden de o sözden de b�zârım ben” 
Mısralarıyla da Kur'an-ı Ker�m'e ve Hz. 

Peygamber�m�ze olan bağlılığını, kalpler�m�ze 
g�tmes� gereken yolu ve uyarıyı ortaya koymuştur.

…
B�z bu yazımızda daha çok Mevlâna, 

Mevlevîl�k,-Konya ve Tokat tanışıklığı üzer�nde 
durmaya çalışacağız.

Tasavvuf ve Mevlâna dey�nce d�l�m�zden 
düşmeyen ancak çoğumuzun manasını b�lmed�ğ� �k� 
kel�me var. Mevlâna ve Mevlevîl�k. Önce kısaca da 
olsa bunların tanımını yapalım:

Mevlâna: İslam d�n�nde, d�n açısından 
önder olarak görülen, İslam �l�mler�nde başarılı 
olanlara ver�len unvan.

Mevlevîl�k: Mevlâna'nın oğlu Sultan Veled 
tarafından Mevlâna'nın ölümünden sonra XIII. 
yüzyılda Konya'da kurulan temel� Mevlâna'nın 
görüşler�ne dayanan tar�kat.

Dünyayı Allah'ın varlığının del�l� sayan 
varlık b�rl�ğ�n� ben�mseyen, �nsanı evren�n özü 
olarak gören, mus�k�l�, rakslı törenlerle Allah'a 
ulaşmayı amaçlar.

Hz. Mevlâna Tokat'a Geld� m�?
Günümüzde hâlâ çok tartışılan ama b�r 

türlü netleşt�r�lemeyen b�r konu var. Hz. Mevlâna 
(1207-1273) Tokat'a geld� m�, gelmed� m�, Tokat'la 
�lg�l� o güzel sözler� öyleyse neden söyled�?

Hz.Mevlâna'nın F�h-� Mafih adlı eser�nde 
geçen bölüme göz atalım:

Mevlâna uzun b�r yolculuktan sonra 
Konya'ya döndüğünde halk heyecanla sorar:

-Nereden Efend�m�z, yolculuk nereden?
Hz. Mevlâna bu soruya son derece 

memnun b�r şek�lde:
-Âl�mler, şa�rler, fadıllar yurdundan.
Halk bu nez�h cevaba:
-Desene k� Efend�m�z Tokat'tan 

gel�yorsunuz. D�ye cevap ver�rler.
Tokat'la �lg�l� Hz. Mevlâna'nın d�ğer güzel 

b�r vec�z�:
“Tokat'a g�tmek gerek, orada havalar 

güzel, �nsanlar muted�l”
Bu �k� anlatım apaçık Hz. Mevlâna'nın 

Tokat'a geld�ğ�n�n net �şaretler�,del�ller� değ�l m�? 
Neden başka b�r şehr�n değ�l de o şehr�n 
havasından, �nsanından bahsets�n? Efend�m, bu 
konuda araştırma yapanlarca �dd�a ed�l�r k�; Tokat 
şehr�, O'nun Belh'den geld�ğ� yol güzergâhı 
üzer�nde değ�lm�ş. Yolculuğu sırasında buradan 
geçmem�ş olab�l�r. Buna b�r �t�razımız da yok zaten. 
Ama “Uzun b�r yolculuk “ sözler�n� bu yol 
konusunun tamamen dışında değerlend�rmek 
gerek�r. 

D�ğer b�r soru da Hz. Mevlâna Tokat 
har�c�nde başka b�r şeh�rle �lg�l� “O şehre de g�tmek 
gerek “ dem�ş m�? Elbette hayır.

Hz. Mevlâna Tokat'a gelmese, bu erenler 
şehr�n� tanımasa yaşadığı dönemde neden 
mür�tler�nden �steğ� üzer�ne Konya dışında �lk kez 
Fahrett�n Irak�'y� hankâh kurması �ç�n Tokat'a 
gönders�n?

D�ğer b�r konu da Hz. Mevlâna'nın 
sağlığında N�ksar-Tokat yolu üzer�nden Konya'ya 
g�derek O'nun dostları arasına g�ren ve orada b�r 
zav�ye açan Ebubek�r N�ksar� olayıdır. 1205'de 
D�maşk'tan  (Şam) ayrılıp N�ksar'a yerleşen daha 
sonra da Konya'nın yolunu tutan bu zat, Mevlâna-
Konya-Tokat tanışmasında ve faal�yetler�n 
yürütülmes�nde büyük etkenlerden b�r�s� olab�l�r.

 Ebubek�r N�ksar�, 18 Aralık 1273 'de vefat 
eden Hz. Mevlâna'nın cenaze tören�ne katılmış, 
zamanın adetler�ne göre tabutun önünde yürütülen 

yed� öküzden b�r� O'nun zav�yes�nde kes�lerek 
derv�ş ve fak�rlere dağıtılmıştır. Hz. Mevlâna'dan 
b�r müddet sonra vefat eden Ebubek�r N�ksar�'n�n 
(ölümü 1283) Konya Musalla Mezarlığında türbes� 
bulunmaktadır.

Ayrıca Tokat'tak� Mu�n�dd�n Pervane'n�n 
eş� Gürcü Hatun'un Konya'da Kubbe-� Hadra'nın 
yapımına madd� destek vermes� tesadüfî olmasa 
gerek�r d�ye düşünüyorum.

Tokat Konya'dan sonra Mevlevîl�kle 
Tanışan İlk ve En Öneml� Merkezlerden B�r�s�d�r

Tokat, Konya'dan sonra Mevlev�l�kle 
tanışan �lk şeh�rlerden b�r�s�d�r. Burada Mevlevîl�k 
tar�katının kurulması ve gel�şmes� Hz. Mevlâna'nın 
mür�tler�nden olan Selçuklu Hükümdarı 
IV.Kılıçarslan' ın 1260 yılında Pervane unvanıyla 
görev verd�ğ� Mu�n�dd�n Süleyman Pervane  
zamanında başlar.

Mu�n�dd�n Pervane kend� dönem�nde 
âl�mler� korumuş, Tokat ta Hz.Mevlâna' nın 
gönderd�ğ� Fahrett�n Irak�'n�n ( 1213- 1289) mür�d� 
olmuştur. Irak�, daha önce Hz.Mevlâna'nın 
müsaades�yle Tokat'ta �lk hankâhı yaptırmıştı.

En yoğun dönem �se Mevlâna 'nın torunu 
Ulu Ar�f Çeleb�' n�n  ( 1272-1319) Konyalı Ar�fe 
Hoş L�ka'yı Tokat a �lk kadın hal�fe olarak atadığı 
yıllarda başlar.

Ar�fe Hoş L�ka şeh�rde ve �lçeler�nde çok 
sayıda �nsanı kadın –erkek Mevlevîl�k tar�katına 
bağlamıştır. Tokat'ta Mevlev�l�k ve Mevlevîhâne 
faal�yetler� Mevlev�hâne'n�n son şeyh� Abdulhad� 
Efend� dönem�nde 30 Kasım 1925'de Tekke ve 
Zav�yeler�n Kapatılması Kanunu'nun çıkarılmasına 
kadar devam etm�şt�r.

Neden Kadın Neden Ar�fe Hoşl�ka 
Konev�?

Mevlev�l�ğ�n yegâne �lkes� �nsanlığa 
Allah'ı anlatmaktır. Dolayısıyla tasavvufi 
düşüncede �nsan muhatap, gaye olarak ele 
alınmaktadır.

Onun �ç�n Hz. Mevlâna erkek veya kadına 
önce �nsan olduğu �ç�n değer verm�şt�r. Hz. 
Mevlâna hayatı boyunca erkekler kadar kadınlara 
da değer ve ders verm�şt�r. Onların kend� aralarında 
düzenled�kler� sohbetlere katılmıştır.

O yıllarda Konya'nın �ler� gelenler�, 
hanımları baştan ber� Mevlâna'ya ve Mevlevîl�ğe 
büyük hayranlık duyarak mür�t, mür�de olarak 
Onun yanında yer almıştır. Zeng�n olan kadınlar bu 
dergâhların �ht�yaçlarını g�derm�şlerd�r.

Bunların arasında sultanların hanımları ve 
kızları da yer almıştır.

Bu �lah� aşk yolunu torunlarından Ulu Ar�f 
Çeleb� t�t�zl�kle uygulamış dedes� Mevlâna g�b� bu 
sohbetlere katılmıştır.

Günümüzde B�r Ar�fe Hoş L�ka/ Hz. 
Mevlâna'nın 22.Kuşaktan Torunu Es�n Çeleb� 
Bayru

Es�n Çeleb� Bayru 1949 yılında Halep'te 
doğdu. Babası Hz. Mevlâna'nın 19.kuşak 
torunlarından 1.Devre TBMM Re�s Vek�ll�ğ�, 
Konya M�lletvek�ll�ğ� yapmış olan Abdulhal�m 
Çeleb�'n�n (1869-1925) torunu Celalett�n Bakır 
Çeleb�, annes� Osmanlı vez�rler�nden Namık 
Paşa'nın torunu Güz�de Hanım'dır.

Bu kanunun çıkarılmasıyla b�rl�kte makam 
çeleb�s� Abdulhal�m Çeleb�'y� Ankara'ya davet eden 
Mustafa Kemal O'nunla görüş b�rl�ğ�ne vararak 
Abdulhal�m Çeleb�'n�n oğlu Mehmet Bakır 
Çeleb�'y� Sur�ye'dek� Mevlevîhâneler�n merkez� 

olan Halep Mevlevîhânes�'ne şeyh olarak tay�n 
etm�şt�. Bu arada şunu unutmamak gerek�r k� 
İst�klal Savaşı yıllarında Mustafa Kemal Konya'ya 
gelerek üç gün Mevlevîhâne'de kalmış ve dua 
etm�şt�r.

A�le bunun üzer�ne Halep'e g�derek 
faal�yetler� oradan yürütmüştü. Es�n Çeleb�'n�n 
babası Celalett�n Bakır Çeleb� de 1926 yılında 
burada doğmuştur.

Sur�ye Hükümet�'n�n topraklarındak� 
Mevlev�haneler� kapatması üzer�ne 1958 yılında 
a�les� �le b�rl�kte İstanbul'a gelm�şt�r.

İlk, orta ve l�se öğren�m�n� burada yapmış, 
İstanbul Ün�vers�tes� Edeb�yat Fakültes� Arap ve 
Fars F�loloj�s�'nden mezun olmuştur.

Babası Celalett�n Bakır Çeleb�'n�n 1996 
yılında vefatından sonra Konya'ya davet ed�lm�şt�r. 
Makam çeleb�l�ğ�n� kardeş� Faruk Hemdem Çeleb� 
�le b�rl�kte yürütmekted�r. Aynı yıl kardeş� �le 
b�rl�kte Uluslararası Mevlâna Vakfı Başkan 
Vek�ll�ğ�ne atanmıştır.

Son Yıllarda Tokat'la Konya'nın Yen�den 
Mevlâna'da Buluşması 

2012 Ocak ayında “Kültür Sanat 
Programları “ çerçeves�nde Konya Selçuk 
Ün�vers�tes� Mevlâna Araştırmalar Enst�tüsü'nden 
b�r grup akadem�syen Gaz� Osman Paşa L�ses� 
Müdürlüğü ve Tokat Şa�rler ve Yazarlar 
Derneğ�'nce Tokat'a davet ed�lm�şt�.

 Enst�tü Müdürü Yard.Doç.Dr.Nur� 
Ş�mşekler,Fars D�l� ve Edeb�yatı Bölüm Başkanı 
Yard.Doç.Dr.Al� Tem�zel,Uzman N�lgün Yamaner 
ve Sal�m Eker Hz.Mevlâna ve Mevlevîl�k �le �lg�l� 
sunumlar yapmışlar  �lk defa geld�kler� şehr�n 
Mevlev�hânes�n� gezm�şlerd�.

Es�n Çeleb� Bayru Hanımefend�'y� Nasıl 
Tanıdık, Tokat'la Nasıl Tanıştırdık.

İsm�n� daha önce duyduğum Hz. 
Mevlâna'nın 22.kuşaktan torunu Es�n Çeleb� 
Bayru'yu �lk kez davet ed�ld�ğ�m Konya Selçuk 
Ün�vers�tes�, Mevlâna Araştırmalar Enst�tüsü'nce 9-
10 Aralık 2013'de düzenlenen “Günümüzde Yurt İç 
Mevlevîhâneler�n�n Durumu ve Konumları 
Sempozyumu” nda tanıdım.

Sohbetler�m�z sırasında kend�s�n�n Tokat 'a 
gelmed�ğ�n� ancak Tokat Mevlevîhânes�'n� merak 
ett�ğ�n� söylemes� üzer�ne b�ze O'nu Tokat'a davet 
etmek düştü.

Bu arzu Tokat Mahper� Hatun Meslek� ve 
Tekn�k Anadolu L�ses�'n�n üç yıl sonra davet� 
üzer�ne 2016 yılının 8-9 Ocak günler�nde 
gerçekleşt�. Es�n Çeleb� Bayru kışın etk�led�ğ� çok 
zor şartlarda Tokat'a geld�. Gaz� Osman Paşa L�ses� 
Konferans Salonu'nda Çeleb� ,“ Hz. Mevlâna, 
Mevlevîl�k ve Sema “ konulu b�r sunum yaparken 
GOP Ün�vers�tes� Kütüphane ve Dokümantasyon 
Da�re Başkanı Ekrem Anaç, Edeb�yat Öğretmen� 
Saffet Çakar ve benden�z de Hz. Mevlâna'yı çeş�tl� 
yönler�yle anlatan b�rer konuşma yaptık.

9 Ocak akşamı Es�n Çeleb� Bayru, 
Mevlevîhâne de Güneş Telev�zyonunca düzenlenen 
TOŞAYAD'dan benden�z, Mahmut Hasgül ve 
Ras�m Yılmaz'ın da katıldığı  “Kültür Sofrası “ 
programının konuğu oldu.

B�z�m O'nunla d�ğer b�r buluşmamız 
“Tokat Mevlevîhânes� ve Son Şeyh� Abdülhad� 
Efend� “eser�n� hazırlama çerçeves�nde 13 Temmuz 
2018'de Ras�m Yılmaz'la b�rl�kte g�tt�ğ�m�z 
Konya'da Türk�ye'n�n Kırgız�stan B�şkek 
Büyükelç�l�ğ� Kültür ve Tanıtma Müşav�r� Doç. Dr 

Nur� Ş�mşekler'�n de katılımıyla Uluslararası 
Mevlâna Vakfı'nda gerçekleşt�.

Çeleb� Hanımefend�'n�n Tokat'a �k�nc� 
gel�ş� 22 N�san 2019 'da Tokat Beled�yes� ve Tokat 
Şa�rler ve Yazarlar Derneğ�'n�n davet� üzer�ne 
gerçekleşt�. Tokat Mevlevîhânes�'nde Val�m�z Dr. 
Ozan Balcı'nın da katıldığı programda Es�n Çeleb� 
Bayru tarafından  “Mevlâna 'nın Öğret�ler� “  
konulu konferans ver�ld�. S�vas Mevlana Tasavvuf 
Kültürü ve Semâ Derneğ�'nce sema tören� �cra 
ed�ld�.23 N�san 2019'da Tokat'tan sonra 
Mevlevîl�ğ�n en fazla yayıldığı ve Mevlevîhâne'n�n 
kurulduğu N�ksar'a g�d�ld� ve N�ksar Beled�ye 
Başkanı Özd�lek Özcan tarafından ağırlandı.

Üçüncü gel�ş �se Tokat Val�l�ğ�'n�n davet� 
üzer�ne 15 Ocak 2020 Çarşamba günü gerçekleşt�. 
Uluslararası Mevlâna Vakfı Başkan V.Es�n Çeleb� 
Bayru, Mütevell� Heyet Üyes� Osman Bayru, 
Vakfın Konya Şubes� Başkanı, Postn�ş�n Nad�r 
Dede (Kalb�büyükler),Vakıflar Bölge Müdürü 
Yılmaz Kılınç, TOŞAYAD Başkanı Hasan Akar ve 
Yönet�m Kurulu Üyes� Ras�m Yılmaz'ı Tokat Val�s� 
Dr. Ozan Balcı makamında kabul ederek 
programlar üzer�nde görüş alışver�ş� yapıldı.

Aynı gün akşam saat 18.00'de 
Mevlevîhâne 'de buluşuldu. Programa Tokat Val�s� 
Dr. Ozan Balcı, Cumhur�yet Başsavcısı Aydın 
Turhan, Garn�zon ve 48.P�yade Alay Komutanı 
Ayhan Ocak, İl Emn�yet Müdürü Göksel Topaloğlu, 
Beled�ye Başkan Yardımcısı Selahatt�n Kelemc�, 
Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, Tokat 
Mevlevîhânes� Son Şeyh� Abdulhad� Efend�'n�n 
torunu Nurten Tüzemen, basın mensupları ve d�ğer 
davetl�ler katıldı.

Tokat Şa�rler ve Yazarlar Derneğ� Başkanı 
bu fak�r�n Tokat'ta Mevlevîl�k konulu sunumundan 
sonra Şa�r Ras�m Yılmaz Mevlâna ş��r�n� 
yorumladı. Çeleb� Hanımefend� de  “Mevlevîl�k ve 
semâ “ konulu konuşma yaptı. S�vas Mevlâna 
Tasavvuf Kültürü ve Semâ Derneğ�'nce Semâ  âyîn-
î  şerîfi �cra ed�ld�.

16 Ocak 2020 Perşembe günü N�ksar 
Anadolu L�ses�'nde “Mevlâna, Mevlevîl�k ve Semâ  
“ konulu söyleş�ye katılındı. N�ksar Beled�ye 
Başkan Vek�l� Bedrett�n Berd�bek'� z�yaret ve şehr�n 
bazı tar�h� eserler� Araştırmacı Yazar M. Necat� 
Güneş rehberl�ğ�nde gez�ld�kten sonra Tokat'a 
dönüldü. 

Bu etk�nl�kler ve tanışıklıklardan sonra 
12.asırda yaşamış büyük tasavvuf ehl� Mevlâna'nın 
hoşgörü �kl�m�nden tattıran, konuşması, adabıyla 
eks�ks�z h�ssett�ren b�r hanımefend� buluyoruz artık 
karşımızda. Onu büyük b�r manev� hazla d�nlerken 
aklınıza �şte günümüzün Ar�fe Hoş L�kası budur 
düşünces� gel�yor.

Yazımızı N�ksar'dan Konya'ya g�derek 
1950 'den 1972 yılına kadar 22 yıl Mevlâna Müzes� 
Müdür Yardımcılığı görev�nde bulunan, bu ulv� 
kapıya h�zmet� “Hazret� P�r'”e h�zmet olarak kabul 
eden ' B�r nazar ber-kadem ' Mustafa Necat� 
Elg�n'�n (1907-1977)  güzel b�r sözü �le b�t�rel�m:

“Hor bakma fukara fırkasının hırkasına 
Geçer her b�r� b�r dağı delüb arkasına”
Ve en kalb-� teşekkürler�m�z sunalım; 

Konya'yı, Tokat'a yakınlaştırarak Hz. Mevlâna'da 
buluşturmak �ç�n değerl� etk�nl�klere �mza atan 
Val�m�z Dr. Ozan Balcı, Beled�ye Başkanımız Av. 
Eyüp Eroğlu, Uluslararası Mevlâna Vakfı Başkan V. 
Es�n Çeleb� Bayru Hanımefend� ve d�ğer emeğ� 
geçen kurum, kuruluş ve şahs�yetlere.

ESİN ÇELEBİ BAYRU/ GÜNÜMÜZÜN ARİFE HOŞ LİKA'SI
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�r arkadaşım, “Vatanî vaz�fe dolayısıyla sanat sah�b� Boldum” dem�şt�. Askerl�kte şoför olmuş. Kardeş�m 
asker� sürücü belges�n� s�v�l �le değ�şt�rmek �st�yor. 

Yazılıyı aldı. Prat�ğe hazırlanacak. Oto tam�rc�yd� gal�ba 
Ahmet d�ye b�r adamın jeep� varmış. Sürücü adayları, saat� 
y�rm� beş l�ra karşılığında sınavdan önce onunla 
hazırlanıyormuş. Ama Ahmet, ters adamın b�r�ym�ş. Aracını 
canının �sted�ğ�ne ver�yor. İstemed�ğ�ne verm�yormuş.
 Ahmet Usta'yı tanımıyoruz. Ama sınav günü 
yaklaştıkça yaklaşıyor. Nasıl eder�z de Ahmet Usta'yı 
kızdırmadan aracını k�ralayab�l�r�z. Ahmet Usta'nın, dünür 
başım Vel� Yıldızla komşu olduğunu, onu kırmayacağını 
söyled�ler.
 Vel� Yıldız hocam ve kardeş�mle b�rl�kte Ahmet 
Usta'ya g�tt�k. İy� karşılandık. İçer�den taşınan taburelerle 
derme çatma dükkânın duvarının gölges�ne sıralandık. Hoş beş 
ve �ç�len çaylardan sonra hocam lafı açmaya çalışıyor. Önce 
Bek�r Usta'nın ve eş�n�n sağlığını sorduktan sonra çocuklarının, 
�s�mler� ve �şler�yle �lg�l� ayrıntılı sorularına torunlarını da �lave 
ed�yordu k� Bek�r Usta'dan önce b�z�mk� s�n�rlend�.
 “Bırak Hocam ne d�l döküp duruyorsun? Adamı 
ş�ş�rd�kçe ş�ş�rd�n. Altı üstü b�r aracını k�ralayacağız. Bedava 
�stem�yoruz ya vermezse vermes�n, ben�m b�ld�ğ�m bana yeter. 
Öyle adamın arcını da anasını avradını da…” d�ye bayramlık 
ağzını açtı. Hep�m�z hayretler �ç�ndey�z. B�z, utancımızdan 
kızardıkça adam gayet sak�n, hatta mutlu b�le deneb�l�n�r. B�r 
rahatlık yayıldı k� yüzüne. Değme g�ts�n…
 -Sen ne zaman çalışacaksın yeğen�m?
 -Yarın olab�l�r.
 -Sen� sevd�m. Del�kanlı çocuğa benz�yorsun. Ele saat� 
y�rm� beş l�ra ama sana �k� saat� y�rm� beş. Yarın �sted�ğ�n 
saatte gel. Anahtar da hazır, araç da…
 Neye uğradığımıza şaşırdık. Utanç ve sev�nç karışığı 
duygularla ustaya teşekkür ed�p ayrıldık. B�r daha da o 
dükkânın önünden b�le geçemed�m.
 Sınav sonucu: �lk g�r�şte hak kazandı, sürücü belges�n� 
almaya… 22.01. 2020

asarruf ve�srafik� düşman kardeşt�r. B�r a�ledek� hayırlı Tve hayırsız evlat g�b�. B�r�s� a�ley� düşünürken, öbürü 
a�ley� batırır. B�r�s�, hep doğrunun �y�n�n yanındayken, 

öbürü hep yanlış yoldadır. B�r�s� adam, b�r�s�de cüdamdır. Han� 
b�r laf vardır: Hayırlı evlat neyles�n malı, hayırsız evlat 
neyles�n malı. Hayırlı evlada mal bırakmasan da o kend�n� 
kurtarır. Hayırsız evlada mal bıraksan da, kısa zamanda �sraf 
ed�p b�t�r�r. Mal yok olur, den�yor.
 D�n�m�ze göre �sraf haramdır. İsrafyapan k�ş�, o zaman 
Müslümanlıktan uzaktır. Allah �srafı haram kılarken, darda 
kalıp yuvalarının yıkılmamasını amaçlamıştır. Yatsı ve sabah 
namazlarında, cam�dek� bütün lambalar yakılıyor. Cam�de 
boncuk d�zm�yoruz. Ezber�m�zdek� sure ve dualarla namaz 
kılıyoruz. Öndek� b�rkaç lamba yeterde artar. İmamın ded�ğ�n� 
yapacağız da, yaptığını yapmayacak mıyız? İmamın, cemaate 
örnek olması gerek�r.
 En öneml� �sraf, zaman �srafıdır. İsraf ed�len her şey� 
tekrar yer�ne get�reb�l�r�z. Zaman g�tm�şt�r, daha dönmez. 
B�lhassa sevg�l� öğrenc�ler; şuanda s�z�n çeşmen�z akıyor. 
Test�n�z� doldurun. Zamanı kaçırırsanız, çok p�şman olursunuz. 
Yaşamınız boyu onun ez�kl�ğ� �le yaşamak zorunda kalırsınız. 
Bütün gücünüzle, zamanınızı değerlend�r�n.
 Ekmek ve yemekler�n�zdek� �srafta hatadır. 
Bayatlayan ekmeğ�m�z�, su buharı üzer�nde taze g�b� yapıp 
y�yeb�l�r�z. Kuruyan ekmekler�m�z� çorbalarımıza doğrarız. 
Kuşlara yem yapab�l�r�z. Kes�nkes çöpe g�tmemel�. Sofrada 
pahalı y�yecekler yer�ne, sağlığımızı koruyan y�yecekler 
bulunmalı. Can boğazdan gel�r, sözünü unutmayarak 
yaşamalıyız.
 Modaya uyuyoruz d�ye, durmadan g�yecek almak 
�sraftır. Geç�c� heves olan moda para tuzağıdır. B�r defa g�y�p 
atma yer�ne, yıllarca g�yeceğ�m�z g�ys�ler almalıyız.
 Des�nler d�yerek, modası geçt� d�yerek eve eşya 
almakta �sraftır. İy� düşünüp, yıllarca kullanacağımız eşyalar 
almak tasarruftur.
 Evdek� gazete ve kağıt ürünler�n� çöpe atmak ve 
yakmak �sraftır. Bunları dönüşüm sepetler�ne koymakla, 
sağlığımızın s�gortası olan ormanlarımızı kurtarırız.
 Evvelde köylerde, her a�len�n b�r-�k� eşeğ� bulurdu. 
İşler�n�n çoğunu onlarla yaparlardı. Bugün, köy ve şeh�rde her 
a�len�n b�rkaç arabası var. Arabasız adım atılmıyor. Sabah 
yürüyüşe araba �le gel�yor. Araba �le geld�ğ�n yolu yürü, 
yürüyüş yer�nde az yürü. M�ll� servet�m�z, petrol ülkeler�ne 
akıyor. Bu �sraftır.
 Bu örnekler� �sted�ğ�m�z kadar çoğaltab�l�r�z. Öneml� 
olan �srafın haram ve yanlış olduğunu b�lerek yaşamaktır. 
 Tasarruf yaparak ne kazanırız? Başta a�lem�z�n yaşam 
sev�yes�n� yükselt�r�z. Tasarrufla başka �şler kurarak, b�r�ler�ne 
�ş aş sağlarız. Hz Muhammed “En �y� �nsanlar başkalarına 
yaralı olanlardır.” Yaptığımız üret�mle ülke ekonom�s�n� 
canlandırırız. Üreten en hayırlı k�ş�d�r. Köylümüz üretmese 
nasıl beslen�r�z. Atatürk “Memleket�n efend�s� hak�k� müstahs�l 
olan köylüdür.”
 Saygılarımla.
 22.01.2020

Vali Dr. Ozan Balcı 
başkanlığında yapılan 
toplantıda Yazmacılar 
Hanında zarar gören 
esnafların durumu ele 
alınarak yapılacak 
çalışmalar 
değerlendirildi.

V
alilik Toplantı Salonunda 
gerçekleştirilen 
toplantıya Belediye 

Başkanı Eyüp Eroğlu, Kamu 
Kurum Yöneticileri ve 
Yazmacılar Hanı esnafı katıldı.
 Esnafların durumunun 
ele alınarak değerlendirildiği 
toplantıda kurum yöneticileri 
kurumların yaptığı çalışmaları 
anlattı.
 Esnafların Türkiye'nin, 
Tokat'ın kültürünü tarihten 
bugünlere yarınlara taşıyan 
birer değer olduğunu ifade 
eden Vali Dr. Ozan Balcı 
“Sizler, sadece bir esnaf 

değilsiniz, aynı zamanda 
şehrin ortak hafızasısınız. 
Tokat'ımız için değerlisiniz, 
kıymetlisiniz. Size elimizden 
geldiği kadar yardımcı 
olacağız. Hep birlikte devlet, 
millet ve halk olarak 
yardımlaşma ve dayanışma 
duygusu ile işleri halletmeye 

çalışacağız. Bizler sizleri 
seviyoruz ve sizlere olan 
desteğimiz tamdır. Sizlerin her 
zaman yanındayız. Hep birlikte 
sorunlarınızı çözeceğiz.” dedi.
 Vali Dr. Ozan Balcı 
sözlerini şöyle tamamladı: 
"Yaşanan bu acı olayda can 
kaybı olmaması tek tesellimiz. 

İnşallah sizi eski yerinize ve 
güzel günlerinize 
kavuşturacağız. Hepinize 
tekrar geçmiş olsun dileklerimi 
iletmek istiyorum, üzüntünüzü 
paylaşıyorum, devletimizin 
milletimizin sizi ayağa 
kaldıracak gücü imkanı var." 
diye konuştu.
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Tokat Belediye 
Başkanı Eyüp Eroğlu, 
kendisinden 
PlayStation oyun 
konsolu isteyen şehit 
kardeşi Akın'a verdiği 
sözü tuttu.

T
okat Belediye Başkanı 
Eyüp Eroğlu, Suriye'nin 
Tel Abyad bölgesinde 

meydana gelen patlamada 
şehit olan Tokatlı Şehit Piyade 
Teğmen Sinan Bilir'in ailesini 
yalnız bırakmadı. Eyüp Eroğlu, 
önceki gün aileyi ziyareti sıra-
sında Belediye Başkanı Eyüp 
Eroğlu'ndan PlayStation oyun 
konsolu isteğinde bulunan 
Şehit Sinan Bilir'in kardeşi 13 
yaşındaki Aşkın Bilir'e oyun 
konsolu hediye etti. 
 Oyun konsoluna 
kavuşan Aşkın, Başkan 

Eroğlu'na teşekkür ederek, 
sevincini paylaştı. Başkan 
Eroğlu ise Sosyal medya 
hesabından yaptığı 
paylaşımda, “Şehidimiz Piyade 

Teğmen Sinan Bilir'in kardeşi, 
bizlere emaneti Aşkın'ımızın 
yanındayız. Aşkın'ın bizlerden 
isteğini kendisiyle buluşturup, 
yüzünde bir nebze olsun 

tebessüm oluşmasını diledik. 
Tüm Şehit ailelerimizin her 
dâim yanındayız.
Rabbim, tüm Şehitlerimizden 
razı olsun” dedi.

Niksar Kalesi içerisinde yer alan, mimari olarak 
Danişmentli Dönemi Gazi Mescidi, Niksar 
Belediyesince kamulaştırıldı.

onuya ilişkin açıklama yapan Niksar Belediye Başkanı Özdilek 

KÖzcan, “Niksar Kalesi içerisinde yer alan, mimari olarak 
Danişmentli Dönemi ata yadigârı Gazi Mescidi ve 

Müştemilatının kamulaştırmasını gerçekleştirdik.
Özel mülkiyet olan 1000 Yıllık Gazi Mescidi ve Müştemilatı, yapmış 
olduğumuz hukuksal mücadelesi sonunda kamulaştırılmasını 
sağladık. Bununla birlikte bu eserin yeniden hayat bulması için 
projelendirme çalışmasını gerçekleştirerek, tarihine uygun bir 
şekilde restore edilmesi için görüşmelerimiz sürmektedir. 
Atalarımızın bizlere emaneti olan tarihimizi en iyi şekilde muhafaza 
etmek bizlerin en asli görevidir. Bu eserleri bizlere bırakan 
ecdadımızı rahmetle anıyorum." dedi.

YANGIN MAĞDURU ESNAF İLE TOPLANTI

1000 YILLIK GAZİ MESCİDİ 
YENİDEN HAYAT BULACAK

ŞEHİT KARDEŞİNİN İSTEĞİ YERİNE GETİRİLDİ

Haber Merkez�

Haber Merkez�

Haber Merkez�
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Çocuklar için günlük ya da 
haftalık limitli oluşturulan 
kredi kartı ile anne-
babalar çocuklarına dijital 
ortamda harçlık veriyor. 
Ancak sanal ortamda fazla 
vakit geçiren çocukların 
nereye para harcadığı 
kafalarda soru işareti 
oluşturuyor. Dijital oyun 
bağımlılığının oldukça 
arttığı günümüzde 
uygulama, ticari kâr ve bir 
anlamda sömürüye açık 
hale gelebiliyor.

Çocuklara yönelik dijital harçlık 
uygulamaları yaygınlaşmaya 
başladı. Bu uygulamalar içinde 
ilk sıralarda bulunan platform 

yaklaşık 25 bin kullanıcıya ulaştı. 
Telefona indirilen uygulamayla aktif 
hale gelen kartla, anne-babalar 
çocuklarına dijital ortamda harçlık 
veriyor. Karta istedikleri kadar para 

yükleyen aileler, bunun nereye 
harcandığını ise anında görüyor. 
Ancak sanal ortamda fazla vakit 
geçiren çocukların nereye para 
harcadığı aileleri tedirgin ediyor. 
Türkiye, 52 milyon aktif sosyal 
medya kullanıcıyla dünyada sosyal 

medyayı en aktif kullanan ilk 10 ülke 
arasında yer alıyor. Sosyal medyayı 
da en aktif 18 yaş altı grubu 
kullanıyor. 18 yaş altı grubu sosyal 
medyanın yanı sıra dijital oyun 
ortamlarında da çok fazla vakit 
geçiriyor. Dijital harçlık uygulamasını 

kullanan ve çocuklarının bu kartları 
dijital oyunlarda çeşitli bölümlere 
geçme, malzeme satın alma gibi 
durumlarda kullandığını gözlemleyen 
ebeveynler, uygulamanın çocukların 
dijital oyun bağımlılığını ticari kâr ve 
bir anlamda sömürüye açık hale 
getirdiği yönünde endişe duyuyor.
AİLELER VE ÇOCUKLAR 
BİLİNÇLENDİRİLMELİ
Konuya sosyal medya paylaşımıyla 
dikkati çeken Gazeteci Fatih Kılıç, 
ebeveynleri uyararak, 
"Anne-babalar, ebeveynler... Dikkat...
Çocukların da kredi kartı oluyor. 
Çocuklar bu karta para yatırıyor. O 
kart, dijital ortamda oyunlarda para 
harcamaya kullanılıyor.
Çocukların dijital oyun bağımlılığını 
ticari kâr ve bir anlamda sömürüye 
açık hale getiriyor.
Kartın adını anıp reklamını yapmak 
istemem. Yaşını başını almış, 18 yaş 
üstü insanımız da kullanıyor. Aklı var 
fikri var, kendini bağlar... Diğer yanda 
18 yaş altı, bilhassa ilkokul, ortaokul 
ve lise çağı öğrencileri celbeden 
oyunlarda 3, 5, 10 derken ucu açık 
miktarda paralar sanal ortamda 
emiliyor!

Lütfen duyarlı olalım! Çocuklarımızın 
sanal dijital ortamlarda nefsi 
sömürülerine fırsat vermeyelim. 
Bilinçlendirelim!" ifadelerini kullandı.
VİCDAN HAREKETİNDEN 
YETKİLİLERE ÇAĞRI
 Vicdan Hareketi Derneği 
Genel Başkanı Mahmut Delen ise, 
Fatih Kılıç'ın paylaşımı üzerine 
değerlendirme yaparak, uygulamayı 
doğru bulmadıklarını dile getirdi. 
Mahmut Delen, "Biz de bu sözler 
üzerine birtakım meselelerin altını 
çizmeyi uygun gördük. Çocukların 
velilerinin izni ve muvafakat imzası 
olmadan, kendi iradeleri ile para 
harcamaya kullanacakları bir kartı 
alabilmesi esef vericidir. Bu konuda 
yaygın süpermarketlerde dahi 
kontrolsüzce satışı yapılan bu 
kartların veli onayı olmaksızın 
satışına ivedilikle son verilmelidir. 
Evlatlarımızın iradelerini tasallut 
altına alan oyun bağımlılığı 
meselesinin panzehiri aile bağları 
olsa da bu alışkanlığa genç ve 
çocuklarımızı sevk edecek bu türden 
çalışmalarla alakalı devletimizin bir 
düzenleme yapmasını talep 
ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Nereden çıktı d�yeceks�n�z? 
Durun, anlatayım… 
 Bu yazıyı yazarken karşımdak� 
telev�zyon ekranında Tokat'ın son şeh�d�, S�nan 
B�l�r'�n cenaze tören� meras�m� vardı! 
 Bugün karne günü. Karneler�n� 
babalarına gösteremeyen çocukları �zl�yorum. 
Çünkü babaları şeh�t!
 CHP'n�n bu günkü yüzler�n�n yaptıklarını 
sağlıklı b�r kafayla ve v�cdanla, tar�h� gerçekler ve 
�lm� s�yaset gözlüğüyle �ncelersen�z, bu başlığın 
ne denl� doğru olduğunu hak ver�rs�n�z! 
Vatansever CHP'l� yönet�c�ler, part� yönet�m�nden 
uzaklaştırılıp pas�fize ed�ld�kten sonra, CHP 
tabanı sadece oy deposu olarak görüldükten 
sonra, CHP b�r m�syon değ�ş�kl�ğ�ne yelken açtı, 
ülke �ç�n b�r sorun hal�ne geld�/get�r�ld�. Son b�r 
yıldır CHP'n�n en görünen yüzü; Sayın İmamoğlu 
ve onu “amasız, fakatsız” destekleyenler oldu. Bu 
yazımda O'nun İstanbul'u kullanarak yapmaya 
çalıştıkları üzer�nden yürümeye çalışacağım. 
 Ekrem İmamoğlu çok �y� b�r oyuncu; 
seç�mlerde Karaden�z oyunları oynayarak b�ze bu 
özell�ğ�n� gösterd�. Çok sevd�ğ�m bu oyunları çok 
uğraşmama rağmen beceremed�m. Herhalde geç 
başladığım (kırk yaşımdan sonra) �ç�n olmuştur! 
Demek k� erken başlamak lazımmış! Sayın 
başkan beled�ye �şler� dışında her şeyde oynuyor. 
Beled�ye �şler�n� askıya almış, ş�md�den meydana 
geleb�lecek her türlü aksaklıkları, sorunları 
merkez� hükümet�n sırtına yüklemek �ç�n her 
tarafını oynatıyor! Onun maksadının “İstanbul'un 
beled�yec�l�kle �lg�l� meseleler�yle �lg�lenmek” 
olmadığı, �craatlarıyla kend�s�n� ele ver�yor. 
Meseles� bu şehre b�r ç�v� çakmak olsaydı eğer, 
bu güne kadar (altı bucuk ay geçt�) b�r yerden 
başlar ve b�r şeyler yapardı. Merkez� hükümetle 
yalandan değ�l de, gerçekten �şb�rl�ğ�n�n yollarını 
arardı. Adam; muhal�f �nsanları, rak�pler�, gerçek 
vatanseverler� öyle b�r şeytanlaştırıyor, 
Türk�ye'n�n kodlarıyla öyle b�r oynuyor k�; 
merkez� hükümet� kend�s�nden s�ns�ce 
uzaklaştırıyor, ötek�leşt�r�yor sonra da yüzündek� 
köseley�(!) yumuşatarak, ş�r�n tarafıyla(!) topu zor 
duruma düşürmeye çalıştığı hükümet�n kucağına 
atmanın yollarını arıyor. Zeyt�nyağı g�b� suyun 
yüzey�ne çıkmaya çalışıyor. Ne �ç�n? Ortada top 
çev�rerek, �ler�de doğab�lecek muhtemel 
sorunlarda ş�md�den ön alıp sucu b�r başkasının 
üzer�ne atmak �ç�n. -Bunun aynısını zamanındak� 
SSK genel müdürü de yapmış, SSK'dak� rez�ll�ğ� 
hükümet�n erken emekl�l�k yanlışına bağlamaya, 

SSK'dak� yönet�m zaafını kamufle etmeye 
çalışmıştı.-  
 Mektuptu, randevuydu vs, vs… 
Kardeş�m mektuba ne gerek var? Bu güne kadar 
hang� beled�ye başkanı �ş�n� mektupla yürüttü, ya 
da mektuplarını böyle çarşaf g�b� p�yasaya 
çıkardı, onları �fşa ett�? Halkın senden beklent�ler� 
doğrultusunda çalışmaya başlasaydın, yerl� ve 
m�ll� olsaydın, terör�st sev�c�lerle münasebet�n� 
kesm�ş olsaydın, tele-v�zyonlarda art�stler g�b� 
“yapturmazuk” naraları atıp halkı konsol�de 
etmeye kalkmasaydın, mektup yazmana gerek 
olur muydu?  Asla olmazdı! D�yarbakır'a g�d�p 
“devlet�n teröre destek verd�kler� �ç�n �ş�ne son 
ver�len başkanları” z�yaret ed�yorsun da, çocukları 
“bu devlet�n asker�ne, pol�s�ne kurşun sıkmak �ç�n 
zorla dağa kaçırılan” anneler�n masum d�ren�ş�n� 
onaylayıp onlara destek verm�yorsun. G�tm�şken 
onlarla görüşmüyorsun, görmemezl�kten 
gel�yorsun. Selo'ya on g�d�yorsun onlara b�r kez 
g�tm�yorsun. Selo'yu sev�yorsan eğer bu şeh�tler 
aşkına ona söyle: “Ula uşağum, ben 
Karaden�zl�yum! Memleketum �çun, senun 
�nadunun on kat� bende vardur! Sen� seveyrum 
ama sen da habu PKK, PYD'ye b� şey dememe 
�nadun� kır da… Habu eldurdukler� benum 
kardaşlarum b�r kısm� da hem kardaşum hem de 
hemşer�mdur da. B�r kardaş  bu kadar kardaşa 
değ�ş�lmez, bu t�caret �flasa geturur �nsan�! Hacan 
onlarlen bağun� kesmeduğun surece, “ben da sen� 
tan�mayrum, ben daha şeh�t meh�t görmek 
�stemeyrum” d�yemey m�sun? Nasıl b�r 
Trabzon'lusun? Yoksa Trabzonlular� kullanuy 
m�sun? Haa, b� da şu 2011 kupamız �çun da b� şey 
de da! B� fikrun olsun k� sağa Trabzonl� ya da ad�l 
�nsan d�yelum! Şunu b�l k� Trabzonlular b�r kez 
aldanurler, o da mertlukler�ndendrur.
 Yooo. Bu hemşehr�m (kabul etm�yorum) 
bunları söyleyemez. Çünkü yerl� ve m�ll� 
olmadığını düşünüyorum, yaptıklarıyla bu kanıyı 
uyandırıyor bende. Bu adam Türk�ye'n�n fay 
hatlarıyla oynuyor. Adamı �y� keşfetm�şler ya da 
hazırlamışlar d�ye düşünüyorum! Sadece folklor 
oynamıyor, adamın her tarafı oynuyor, ama 
maskes�n�n bağları gevşey�p düşünce gerçek yüzü 
ortaya çıkıyor. Kend� mahalles�nden olduğunu 
b�ld�ğ� b�r profesör gerçeğ� söyley�p yalanını 
ortaya çıkardığında verd�ğ� tepk� bunu �spatlıyor. 
Tüm bunlara şah�tl�k ed�nce de, “vah İstanbul 
vah, sen�n başına neler gelecek, neler” d�ye 
üzülüyor, üm�ts�zl�ğe kapılıyor �nsan.
 Adam bütün �şler� b�t�rm�ş, sıra Cem 
Evler�ne gelm�ş! Cem Evler�ne “�badethane” 
statüsü verme yetk�s�n�n İstanbul Büyükşeh�r 
Beled�yes� Mecl�s�yle ne �lg�s� var? Bunun 
beled�yec�l�kle ne alakası var? Bununla, Alev�lerle 
Sünn�ler arasındak� d�k�şe bıçak mı vurulmaya 
çalışılmıyor mu? B�r mezhep'�n resm� makamlar 
tarafından tanınması d�ye b�r şey olab�l�r m�? H�ç 
k�mse Kürt vatandaşlarımızda olduğu g�b� Alev� 
vatandaşlarımızı da �sted�ğ� g�b� kullanamaz, 
onlar üzer�nden p�r�m yapamaz, bazılarını da 
onlarla dövmeye yeltenemez; kötü emeller�n� 
onlar üzer�nden gerçekleşt�rmeye kalkışamaz, her 
türlü etn�k unsuru ve mezhep ya da cemaat 

mensuplarını bu ülken�n bağımsızlığı aleyh�nde 
kullanamaz. Seç�mden önce sun�ler� kullanmak ne 
kadar ahlaksızca b�r davranış �se seç�mden sonra 
da b�r başka yapıyı kullanmaya çalışmak da o 
kadar pespayel�kt�r. Bu b�r tür vatan ha�nl�ğ�, d�n 
düşmanlığıdır.
 Bu davranışla Alev�ler kullanılmaya 
çalışılırken, Alev� olmayan bazı CHP'l�ler, hatta 
Sünn� CHP'l�ler de bu konuda kullanılıyor, destek 
vermeye zorlanmış oluyorlar. Bu ne kepazel�kt�r! 
B�r beled�ye başkanının ne �ş� var mezheplerle! 
Üstel�k bunun yer� beled�ye mecl�s� m�? Bundan 
şunu anlıyoruz k�; bu adam cumhurbaşkanı olsa 
(Allah korusun), sun�l�ğ� kaldıracak, bütün 
mezhepler� b�rleşt�rd�kten sonra FETÖ'nün “üç 
d�n�n karışımı olan d�zs�zl�k” d�n�n� bu ülke 
�nsanına resm� d�n olarak yed�recek! M�lyonlarca 
�nsanın telef ed�lmes� pahasına! Evet, bunu yapar! 
N�ye yapar? B�nlerce, on b�nlerce asker-s�v�l 
�nsanımızın şeh�t olmasına, çok daha fazla 
�nsanımızın gaz� olmasına neden olan terör�stler� 
kınamayanlarla kol kola olan b�r�; bu ülken�n 
d�n�n�,  namusunu, v�cdanını korumaya çalışanları 
katleden b�r yapıyı, yürekten gelerek kınamıyor, 
onlara b�r şey d�yem�yor. Bu durumda şöyle 
anlamak yanlış olur mu? Demek k� “�ç�nden oh 
olsun d�yor, dışından da b�z bu ülkede barış 
�storuz” d�yerek m�llet� kandırıyor! Açıktan 
söyled�ğ� de şu: Onlar legal b�r part�d�r, altı 
m�lyon seçmenler� var.  B�z�m bazı cah�ller de 
bunu anlamıyor ya da anlamamakta ısrar ed�yor. 
Ama “öküzler� tek tek sarıya boyadıklarında” 
(sarı öküz h�kâyes�nden) kend�ler�ne de sıranın 
geleceğ�n� görecekler ama hey hat, �ş �şten geçm�ş 
olacak, atı alan Üsküdar'ı geçm�ş olacak! B�z boz 
öküzlere(!) de sıra gelecek muhakkak! 
Abdülham�t düştükten sonra ona ağıtlar yakmak 
h�çb�r şey� ger� get�rmem�ş, bu ağlamaları onları 
adeta masumlaştırmıştır. Balık hafıza �şte budur. 
Çünkü, tar�h� adam g�b� okumazsan aklını k�raya 
vermen kaçınılmaz olur.
 Cem Evler�n�n sorunlarını d�le get�rme, 
onlara çözüm arama, sorunlarını g�derme, �ht�yaç 
hal�nde Cem Ev� yaptırma ayrı b�r konudur;  
“Cem Evler�ne �badethane statüsü verme” ayrı b�r 
kondur. B�r�nc� durumu �k�nc� duruma çev�rmek 
en bas�t�nden “üzüm yemek görüntüsüyle bağcıyı 
dövme” olayıdır. İmamoğlu da tıpkı bunu yapmak 
�st�yor. Bana öyle gel�yor k� bu ülkey� seven 
h�çb�r Alev� yurttaşımızın böyle b�r beklent�s� 
yoktur. Çünkü Cem Evler�nde dua ve kültürel 
faal�yet dışında b�r �badet�n (k� bunlar �badet 
değ�l) yapıldığını görmed�m. Evet, bu olayda 
Alev�l�ğ�n b�r mezhep olduğunu ve Cem Evler�n�n 
resm� b�r statü kazandırılma arzusunu devlet 
kanalıyla resm�leşt�rmeye kalkmak, olayı s�yas� 
arenaya çek�p sokağa �nd�rmeye çalışmak son 
derece tehl�kel� b�r durumdur. Devlet� 
d�nam�tlemekt�r! Bunu d�llend�renler z�yaret ve 
cenaze dışında ne cam�ye g�der ne de Cem Ev�ne! 
Gerçek Alev�ler�n de Cem Evler� yapımı ve 
�ht�yaçlarının g�der�lmes� dışında bu tür 
beklent�ler�n�n olduğunu da duymadığımı 
bel�rtmek �ster�m. Müslümanları, Sun-�- Alev�-
Ş��… d�ye ayırmak, bunlara s�yas� anlamlar 

yükley�p �nsanları kamplara bölmeye çalışmak 
ahlaksızlıktır. Çünkü �nanan b�r �nsan kend�s�n� 
böyle kategor�ze etm�yor ve b�l�yor k� “öbür 
dünyada mezheplere göre değ�ş�k cennetler” 
yoktur. Ancak bu tür ayrımı yapanlar; geçm�şten 
ber� devam eden İslam dünyasını ve Türk�ye'y� 
parçalamak, İslam'ı sulandırıp yok etmek 
�steyenler�n; İnc�l ve Tevrat'ı bozdukları g�b� 
Kur'an'ı bozmak �steyenler�n Türk�ye'dek� 
uzantılarıdır. Bazıları kullanır, bazıları farkında 
olmadan kullanılır. B�zdek� seküler yapılar 
kullanılanlardır; çünkü Müslüman g�b� yaşamak 
�stem�yorlar, zevk alacakları �kl�m�n oluşması 
peş�nded�rler ama b�lm�yorlar k� baraj dolduğunda 
açılan baraj kapakları her yer� yıkıp geçer. FETÖ 
�le son kez ete kem�ğe bürünen bu “İslam d�n�n�n 
dejenerasyonu” olayı, anladığım kadarıyla devam 
ett�r�lmeye çalışılıyor (çünkü üst aklın projes�yd�), 
İmamoğlu da kend�s�ne atılan pasla gol vuruşunu 
yapmaya çalışıyor! Allah'tan İstanbul Beled�ye 
Mecl�s�nde Tevfik Başkan ve duyarlı arkadaşları 
var da �sted�ğ� g�b� at oynatamıyor, her vuruşu gol 
olmuyor! 
 Evet, gerçek CHP'l�ler, vatansever 
CHP'l�ler, Atatürk'ü seven yerl� ve m�ll� CHP'l�ler, 
kurtuluş savaşının b�r parçası olan CHP'l�ler bu 
günkü CHP yönet�m�ne savaş açmak 
zorundadırlar. Baykal'dan sonra CHP ve ülkey� 
nereye sürükle-d�kler� bell� olmayan bu 
yönet�m� alaşağı etmek zorundadırlar. Bu beka 
sorununu ancak gerçek CHP'l�ler b�r çözüme 
kavuşturab�l�r. B�rleşm�ş m�lletler gel�p de 
doğacak muhtemel sorunları ş�md�den çözemez, 
b�z�m leh�m�ze yapab�leceğ� h�çb�r şey yoktur!. 
Bunu AKP ve MHP de çözemez, çözmeye de 
kalkmamalı. AKP ve MHP ısrarla kuralsız b�r 
güreş�n m�nder�ne çek�lmek �sten�yor. On yıldır 
b�r ayrışma, b�r düşmanlaştırma çalışması 
yürütülüyor bu ülkede, müstakbel b�r �ç savaş 
�ç�n. B�r�ler� de farkındadır ya da değ�ld�r, 
b�lem�yorum, ama buna alet olan çok �nsan var. 
Evet var! PKK'lılara ve PYD'l�lere şeh�t d�yen 
HDP'l�lere ses çıkarmayan, Selo'yu Kürtler�n tek 
tems�lc�s� olarak gören b�r part� yönet�c�ler� “b�z 
Atatürk'ün part�s�y�z” demeler� sam�m�yetle �zah 
ed�l�r m�? Bu duruş yerl� ve m�ll� m�d�r? Bu 
durumu görmek zorundadır gerçek CHP'l�ler. 
“Küstüm, oynamıyorum” demen�n zamanı değ�l, 
b�r asırlık part�ye karşı oynanan oyunlara dur 
deme zamanıdır.
Neden böyle düşünüyorum? B�r kere b�r �ç savaş 
çıktığında (Allah korusun) her kes�m olmasa da 
%90'ımızın felakete uğraması kaçınılmaz olur.  
Vatansızın d�n�, �manı, parası, namusu olmaz! 
Sur�ye'de var mı, Irak'ta var mı, Yemen'de var 
mı?.. Heee, bu �ş� kaşıyanların böyle b�r derd� yok 
k�! Onlar bu durumda dünya vatandaşı garant�s�n� 
önceden almışlardır! Aynen kaçak FETÖ'cüler 
sıkıştırıldıklarında, Almanya, ABD… tarafından 
kend�ler�ne vatandaşlık ver�lmes� g�b�. Tıpkı Esed 
g�b�, hala emperyal�stler tarafından desteklen�p, 
hala ülkey� yönetmes� g�b�. Sah� 15 Temmuz 
planlandığı g�b� başarılı olsaydı(!) k�mlere 
dokunulmayacaktı! K�mlere mevk� ve makam 
ver�lecekt�? H�ç düşündünüz mü? 

MİSAFİR KALEMLER

CHP'LİLER 
CHP'YE 
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-1-

DİJİTAL HARÇLIK SÖMÜRÜYE DÖNMESİN
D�j�tal oyun bağımlılığı ve kred� kartları

Hilal Yıldırım



6 23 Ocak 2020 Perşembe tokatgazetes�@hotma�l.com www.tokatgazetes�.com

Vali Dr. Ozan Balcı, 
“Sahipsiz hayvanları da 
önemsiyoruz. Hayvan 
hastanesi kurmak için 
çalışmalarımız var. Ayrıca 
hayvan ambulansı temin 
etmeye çalışıyoruz.” 

Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Şube Müdürlüğü koordinesinde 
yaban hayvanlarını koruma ve yem 
desteği sağlamak amacıyla Gıj Gıj 
dağına kuru yonca ve buğday 
bırakıldı. Tokat'ta havaların soğuması 
ve kar yağması ile beraber 
beslenecek gıda bulmakta güçlük 
çeken yabani hayvanlar unutulmadı. 
Vali Dr. Ozan Balcı ve beraberindeki il 
protokolü kış gününde yem bulmakta 
zorlanan yabani hayvanlar için 
doğaya yem bıraktı. 
YABAN HAYVANLARI İÇİN 5 
TON YEM 
 Tokat Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 
2019 yılında yaban hayvanlarına yem 
desteği sağlamak amacıyla besi 
yemi, ot-yonca ve yemek artıkları 
olmak üzere toplam 4 ton 600 
kilogram yemin doğaya dağıtımı 

gerçekleştirildi. Milli Parklar Şube 
Müdürlüğünce 2020 yılı kış 
döneminde de yaban hayvanlarına 
yem desteği sağlamak amacıyla 
toplam 5 ton yemin doğaya 
dağıtımının yapılması planlanıyor. 
 Yılın ilk karının yağmasıyla 
birlikte ilimizin çeşitli noktalarında 
yemleme çalışmaları yapıldığını 
belirten Tokat Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Şube Müdürü İhsan İkinci, 
doğaya buğday ve kuru yonca türü 
yemler bırakılarak yaban hayatının 
desteklendiğini söyledi. 
 Vatandaşlarında ağır kış 
şartlarında yaban hayvanlarına 
destek olmalarının önemli olduğunu 
ifade eden İkinci, “Yapılan yemleme 
çalışmaları ile ağır kış şartlarından 
dolayı aç kalan yaban hayvanlarının 

yiyecek ihtiyaçlarının giderilmesi 
amaçlanırken, yerleşim yerlerine 
yaklaşarak can ve mal kayıplarına 
sebep olmaları engellenmekte ve 
yaban hayvanlarının popülasyonu da 
desteklenmektedir. Hayvanlarımıza 
sahip çıkmak, insani sorumluluğu-
muz olmasının yanı sıra, vatandaşla-
rımızın da pencere ve kapı önlerine 
ellerinden geldiğince yiyecek bırak-
maları ağır kış şartlarında yaban hay-
vanlarına destek olunması ve biyolo-
jik çeşitliliğin korunması açısından 
büyük önem arz etmektedir. Bu kap-
samda, bundan sonra da Müdürlüğü-
müz tarafından kış aylarında yem 
ihtiyacını karşılayamayan yaban hay-
vanları için yemleme çalışmalarına 
hızla devam edilecektir.” Dedi. 
“HAYVANLARI KORUYALIM” 
 Hayvan hastanesi kurmak 
için çalışmaların devam ettiğini 
belirten Vali Dr. Ozan Balcı, “Biz 
memleketimizi, milletimizi seviyoruz. 
Sadece insanıyla değil, biz memleketi 
kurduyla kuşuyla börtü böceği, 
havası suyu ile beraber seviyoruz. Bir 
taraftan insanlarımızın refahını 
yükseltirken, huzuruna katkı 
sağlarken bir taraftan da müthiş bir 
ağaçlandırma faaliyetimiz var. 
Tokat'ta sadece bu sene 240 bin 
tane ceviz ağacı dikildi. Bu 

memleketimizin börtü böceğine, 
havasına suyuna katkı sağlayacak 
önemli faaliyetler. Bunun yanında 
yaban hayvanlarını ve bütün hayvan-
ları önemsiyoruz. Hayvanlara merha-
meti olmayanın insana da merhameti 
olmaz denilir. Türk toplumu da çok 
merhametli bir toplumdur. Tokat'ta 
çok merhametlidir, bu soğuk kış 
gününde memleketi hayvanları ile 
beraber sevmektir. Yaban hayvanla-
rının aç bırakılmaması, onların 
korunması anlamında bu faaliyeti 
önemsiyorum. Sahipsiz hayvanları da 
önemsiyoruz. Hayvan hastanesi 
kurmak için çalışmalarımız var. Ayrıca 
hayvan ambulansı temin etmeye 
çalışıyoruz. Türkiye'de çok önemli bir 
iş yapıldı, İl Özel İdaresinde bütçe 
ayrıldı, sahipsiz hayvanların tedavisi 
bakımı için.  Kısacası biz memleketi 
insanı, doğası, hayvanları ile beraber 
seviyoruz. Hayvanları korumalıyız. 
Hayvanlar doğal yaşamın en önemli 
parçaları, onlara zarar vermemeliyiz, 
onları koruma bilincine sahip 
olmamız lazım. Tokatlı insanlarımız, 
hemşerilerimiz yardımseverliği ile 
tanınan insanlardır. Tokat'a da bu 
yakışıyor. Biz bunu özellikle 
çocukların eğitimi için örnek olarak 
yapıyoruz. Hayvanları koruyalım.” 
Şeklinde konuştu.

Hac kuralarının çekilip 
kayıtların devam ettiği bu 
günlerde İl Müftüsü Ömer 
Faruk Bilgili hacı 
adaylarının merak ettiği 
konulara ilişkin bilgiler 
verdi.

K
esin kayıtların 24 Ocak tarihine 
kadar devam edeceğini 
belirten Müftü Bilgili, "İlimiz 

için toplam 730 hac kontenjanı olup 
bu sayının %60 Diyanet,%40 
şirketler tarafından kaydedilecektir.  
Kayıt  süresi  sonunda  il  bazında  
kontenjanların  dolmaması  halinde,  
30 Ocak-07 Şubat 2020 tarihleri 
arasında konaklama türlerine göre 
kura sıra numarası gözetilerek kayıt 
alınabilecektir. Diyanet İşleri 
Başkanlığı veya acenteye kayıt 
yaptırdıktan sonra vefat, vazgeçme 
ve  diğer  nedenlerle  kontenjanlarda  
oluşacak  boşluklar,  vize  işlemleri  
için  yeterli  sürenin bulunması 
halinde,  konaklama türlerine göre 
kura sıra numarası gözetilerek 
doldurulacak." dedi.

 Ömer Faruk Bilgili, "Kesin  
kayıt  hakkı  elde  edenlerden;  
sağlık  durumu  ve  yaşlılık  sebebiyle  
hacca gidemeyeceğini en az üç 
doktor imzasını taşıyan rapor (Kanser 
hastaları için epikriz raporu) ile  
belgeleyenlerin  adlarına  vekaleten  
hac  yapmak  üzere  
kendisi/vasisi/vekili  tarafından 
noterden  vekaletname  verilen  bir  
kişiye,  daha  önce  hacca  gidip  
gitmediğine  ve  kura listelerinde 
olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş 
altında ve sağlıklı olması koşuluyla, 
kesin kayıt  hakkı  verilecek,  bu  
şekilde  gidişler  arşiv  bilgisi  olarak  
değerlendirilmeyecek,  vekâlet 
verenin ise hac arşiv kaydı 
tutulmayacak." şeklinde konuştu.
 Diyanet işleri Başkanlığının 
Hac ücretleri konusunda 
vatandaşlara taksitlendirme imkanı 
sunduğunu belirten İl Müftüsü Ömer 
Faruk Bilgili; "Oda ve otel tercihlerine 
göre Hacı adaylarımıza farklı fiyatlar 
çıkmaktadır. Hac ücretinin yarısı 
kesin kayıt yaptırdıktan sonra 24 
Ocak tarihine kadar ödenmesi 
gerekirken, kalan kısmı ise 28 Şubat 
ve 31 Mart tarihlerine kadar iki taksit 
halinde ödenecektir." dedi.
PASAPORT İŞLEMLERİ

 Ömer Faruk Bilgili hacı 
adaylarının pasaport için 1 Şubattan 
sonra nüfus müdürlüklerine  
müracaat etmelerini ve pasaportun 
geçerlilik süresinin en az 1 yıllık 
olması gerektiğini söyledi.
EĞİTİM İŞLEMLERİ
 İl Müftüsü Bilgili, hacı 
adaylarının eğitimleri ilgili de şu 

bilgileri verdi:
 "Hac organizasyonlarımızda  
karşılaşılan  problemlerin  büyük  
bölümünün,  hac  öncesi yolculara  
verilecek  eğitim  seminerleri  ile  
ortadan  kaldırılabilecek hususlar 
olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla 
hac öncesi eğitim seminerlerine 
katılımın mümkün olduğunca 

artırılması ve seminerlerin başarılı bir 
şekilde icra edilmesi önem arz 
etmektedir. Ömürlerinde sadece bir 
defa yaşayacakları bu kutsal 
yolculuğa onları hazırlamak, gerekli 
eğitim ve rehberliği sunmak, haccı 
hayatlarında bir milat haline 
getirebilmelerine yönelik çalışmalar 
icra etmek en önemli 
görevlerimizden birisidir. Bu sebeple; 
hac öncesi Başkanlık ve Şirketlerle 
Hacca gidecek tüm hacı adaylarımız 
için ayrım gözetmeden Hac Hazırlık 
Kursları düzenlenecektir. Ayrıca, hac 
yolcularının en yakın cami/Kur'an 
kursu din görevlisine zimmetlenerek  
bu  görevliler vasıtasıyla  Hac Hazırlık 
Kursları, Tanışma Bilgilendirme 
Toplantılarına katılımı sağlanacak ve 
Kur'an'ı Kerim okumasını 
bilmeyenlere  Kur'an-ı Kerim okuması 
öğretilerek hac öncesi bu ibadete 
hazır olmaları sağlanacaktır."
 İl Müftüsü Ömer Faruk 
Bilgili, Bu sene ülkemizden 
muhtemel hac gidiş ve dönüş 
tarihlerine ilişkin, "Hac çıkışları 22 
Haziran-25 Temmuz 2020 tarihleri 
arası, hac dönüşleri ise 06 Ağustos-
02 Eylül 2020 tarihleri arasında 
olacaktır." dedi.

TESK Başkanı Bendevi 
Palandöken, haksız 
rekabet ortamının önüne 
geçmek için esnafın defter 
tutma hadlerinin yeniden 
belirlenmesi gerektiğini 
kaydetti.

incir marketlere ve AVM'lere 

Zkarşı ayakta kalma mücadelesi 
veren bakkal ve bayii esnafının 

gelirinin büyük bir kısmını ekmek, 
sigara ve gazete satışından elde 
ettiğinin altını çizen TESK Genel 
Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu 
malların kar hadleri son derece 
düşük olmasına rağmen esnafımız 
bilanço usulüne göre defter tutmak 

zorunda kalıyor. Nitekim Türkiye 
genelindeki bakkal ve bayilerin çok 
büyük bir kısmı sadece sigara 
satışından dolayı bilanço usulüne 
göre defter tutuyor. Sadece sigara 
satışından dolayı aylık 1000 TL kar 
eden bir bakkal, büyük bir sanayi 
işletmesiyle aynı defteri tutmak 
zorunda kalıyor. Şöyle ki 18 TL 
tutarındaki bir paket sigaradan 
devlete 15 Lira 26 Kuruş vergi 
verilirken, esnafa kalan para sadece 
0,48 kuruştur. Bu da esnafın 
cirosunu yükseltmektedir. Oysa para 
vergi olarak devlete gitmektedir. 
Haksız rekabet ortamının önüne 
geçmek için esnafımızın defter tutma 
hadleri yeniden belirlenmeli” dedi.  
“ESNAFIN SIRTINDAKİ STOPAJ 
VERGİSİ YÜKÜ KALDIRILMALI”
 Rekabet gücü giderek 

zayıflayan esnaf ve sanatkârlar için, 
stopajdan doğan vergi yükünün her 
geçen gün daha da ağırlaştığını ifade 
eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar 
Konfederasyonu (TESK) Genel 
Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu da 
vergi tahsilatının giderek daha da 
düşmesine neden oluyor. İşyeri 
kiralamalarında gerek haksız vergi 
iadesinin önüne geçmek, gerekse 
vergi adaleti sağlanırken aynı 
zamanda tahsilat oranının artmasını 
sağlamak amacıyla stopaj 
uygulaması kaldırılmalı ya da en 
azından stopaj oranı yüzde 20'den 
yüzde 5'e düşürülmeli. Öte yandan 
yerel yönetimlere, vakıflara ya da 
devlete ait iş yerlerinde faaliyet 
gösteren esnafımızın kira artışlarında 
enflasyon oranı dikkate alınmalı” diye 
konuştu.

YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI

MÜFTÜ BİLGİLİ'DEN 2020 HAC TAKVİMİ AÇIKLAMASI

“DEFTER TUTMA HADLERİ YENİDEN BELİRLENMELİ”

Hilal Yıldırım

Şule Şah�n

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.

22.01.2020 
Bahri Öz 

Behzat Cami / Öğle Namazı / 
Sevindik Köyü

Yakınları: İsmail, Veysel, Kenan ve 
Yasin Öz'ün babaları. Necati Öz'ün 
abisi. Cevat, Halil İbrahim ve Kadir 

Öz'ün amcaları.
Adres: Sevindik Köyü/TOKAT

22.01.2020 
Bülbül Alan 

Abdülkadir Geylani Camii / Öğle 
Namazı / Ağbayır Mezarlığı

Yakınları: Merhum Dursun Alan'ın 
hanımı. Selahattin ve Keramettin 

Alan'ın anneleri. Mustafa Şimşek ve 
Merhum Nihat Temel'in 

kayınvalidesi.
**

22.01.2020 

Ahmet Duran Torbalı 
Ali Paşa Camii / İkindi Namazı / 

Şeyh-i Şirvani Mezarlığı
Yakınları: Kadir ve Galip Torbalı'nın 
babaları. Emin Aktaş'ın kayınpederi. 
Durmuş ve Doğan Torbalı'nın abileri.

**
22.01.2020 

Münire Dündar 
Takyeciler Camii / Öğle Namazı / 

Erenler Mezarlığı
Yakınları: Remzi Dündar'ın kız 

kardeşi. İbrahim Dündar'ın halası.
**

22.01.2020 
Turan Yılmaz 

Behzat Cami / İkindi Namazı / 
Erenler Mezarlığı

Yakınları: Merhum Hüseyin Yılmaz'ın 
oğlu. Bahattin Yılmaz'ın ağabeyi. 
Yavuz ve Oğuz Yılmaz'ın amcaları.

**
21.01.2020 
Fatma İnat 

Kayasuyu Köyü / Öğle Namazı / 
Kayasuyu Köyü

Yakınları: Şemsettin İnat'ın eşi. İsak, 
Yunus ve Fazlı İnat'ın annesi. Rafet 

Akkış ve Ömer Işıdan'ın 
kayınvalidesi.

Adres: Kayasuyu Köyü/Tokat
**

21.01.2020 
Mürsel Uçar 

Takyeciler Camii / Öğle Namazı / 
Erenler Mezarlığı

Yakınları: Merhum Selahattin ve 
Mikdat Uçar'ın kardeşi. Muhsin ve 

Muhittin Uçar'ın babaları. Oğuzhan, 
Mürsel, Gökhan, ve Burak Uçar ile 

Serdar Eraslan'ın dedeleri.
**

21.01.2020 
Hamdi Gülbaş 

Evinden alınacaktır. / 12.00 / Ali 
Mezarlığı

Yakınları: Orhan ve Özgül Gülbaş'ın 
babaları. Dudu Gülbaş'ın eşi.

**
21.01.2020 

Dursun Karataş 
Avlunlar Beldesi / Öğle Namazı / 

Avlunlar Eze Köyü
Yakınları: İlhan Karataş'ın babası.

**
21.01.2020 
Yüksel Yanık 

Takyeciler Camii / Öğle Namazı / 
Erenler Mezarlığı

Yakınları: Kadir Yanık'ın babası. 
Alpay Atak'ın kayınpederi. Turan ve 

Orhan Atak'ın enişteleri.
**

21.01.2020 

Saliç Güneş 
Takyeciler Camii / İkindi Namazı / 

Erenler Mezarlığı
Yakınları: Merhum İbrahim Güneş'in 
hanımı. Merhum Bahattin Güneş, 
İrfan, Mehmet ve Hüdai Güneş'in 

anneleri. Sami Aydoğan, Süleyman 
Güler ve Cahit Melek'in 

kayınvalideleri.
**

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. 

**

VEFAT
EDENLER
İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raci'un

Vefat Eden Hemşehrilerimize
Cenab-ı Hak’tan Rahmet,

Yakınlarına Başsağlığı Dileriz.

Eğitim-Sen Tokat Şube 
Başkanlığı Yönetim 
Kurulunca yapılan 
açıklamada, sendikanın 
25'inci kuruluş yıldönümü 
kutlandı.

E
ğitim-Sen olarak ülkedeki tüm 
eğitim ve bilim emekçilerinin 
sesi, taleplerinin takipçisi 

oldukları belirtilen kutlama 
mesajında şu ifadelere yer verildi:
 "Eğitim ve bilim 
emekçilerinin gür sesi, kamusal, 
bilimsel, demokratik ve laik  eğitimin 
Türkiye'deki tek temsilcisi olan 
Eğitim Sen olarak 25. mücadele 
yılımızı kutluyoruz. Resmi olarak 23 
Ocak 1995'te başlayan ancak kökleri 
1900'lü yılların başına kadar uzanan 
eğitim ve bilim emekçilerinin tarihi, 
güvenli bir gelecek, insanca yaşam 
ve demokratik Türkiye için yürütülen 
mücadelenin tarihidir.
 Eğitim Sen olarak, ülkedeki 
tüm eğitim ve bilim emekçilerinin 
sesi, taleplerinin takipçisi olarak, her 
türlü baskı, karalama ve yıpratma 
kampanyalarına rağmen, kararlı ve 
mücadeleci kimliğimizden ödün 
vermeden 25 yılı geride bırakmış 
olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 
 Eğitim Sen'in tarihi, Türkiye 
Öğretmenler Sendikası (TÖS), Tüm 
Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma 

Derneği (TÖB-DER), Eğit-Der, 
Eğitim-İş, Eğit-Sen, Öğretim 
Elemanları Sendikası (ÖES) 
sürecinden aldığı gelenek üzerinden 
inşa edilmiştir. Eğitim Sen olarak, 
geçmiş mücadele deneyimlerimizden 
öğrenerek her türlü tehdit, baskı ve 
yasaklara rağmen sürdürdüğümüz 
onurlu yürüyüşümüzde, bizlere 
rehber olan ilke ve değerlerimizi her 
koşulda savunmanın ve geleceğe 
taşıyor olmanın onurunu yaşıyoruz. 
 Eğitim Sen, eğitim ve bilim 
emekçilerinin birlik, dayanışma ve 
mücadele örgütü olarak, eğitimi ve 

toplumsal yaşamı kendi çıkarları 
doğrultusunda biçimlendirmek 
isteyenlerin karşısında durarak, fiili-
meşru mücadele anlayışıyla 
okullarda, üniversitelerde, 
yükseköğretimin diğer alanlarında ve 
eğitim kurumlarında inşa edilmiştir.

EĞİTİM-SEN HER TÜRLÜ 
BASKIYLA MÜCADELE ETMİŞTİR
 Eğitim Sen, 25 yıllık 
mücadele tarihinde sadece sendikal 
hakların değil, aynı zamanda emek, 
demokrasi ve barış mücadelesinin 
öznesi olmuş, anti-demokratik 
uygulamalara, toplum üzerindeki 
baskılara, her türlü şiddete ve 
ayrımcılığa karşı mücadele etmiştir. 
Eğitim Sen'in mücadelesi aynı 
zamanda, düşünce ve ifade 
özgürlüğünün sağlanması, farklı 
kimlik ve kültürlerin kendilerini 
özgürce ifade edebildiği, gerçek 

anlamda laik ve demokratik bir 
Türkiye yaratılması mücadelesidir. 
 Eğitim Sen'in mücadele 
tarihi diğer bir yönüyle de, emeğin 
kazanılmış haklarının ortadan 
kaldırılmasına, kamu hizmetlerinin 
ticarileştirilmesine, özelleştirmelere, 
esnek, kuralsız ve angarya çalışma 
uygulamaları üzerinden her türlü 
güvencesizleştirmeye karşı, herkese 
güvenceli iş, güvenli gelecek 
mücadelesinin tarihidir. 
 Eğitim Sen, haksızlık ve 
eşitsizliklere karşı adaletin, baskılara 
karşı demokrasinin, cinsiyet 
ayrımcılığına karşı kadınların, 
emperyalizme karşı bağımsızlığın, 
savaşa ve şiddete karşı her zaman 
barışın savunucusu olmuştur. 
 Kurulduğu ilk günden bu 
yana sendikal hakların, 
demokrasinin, emeğin ve eşit haklar 
mücadelesinin sesi olan Eğitim 
Sen'in, 100 yılı aşan mücadele 
geleneğinin Türkiye'deki tek 
temsilcisi olarak, geçmişten bugüne 
taşıdığı değerlerle, eğitim ve bilim 
emekçilerinin sesi, taleplerinin 
takipçisi ve kitlesel mücadele örgütü 
olmayı sürdüreceğinden hiç kimsenin 
şüphesi olmamalıdır. 
 Eğitim Sen, eğitim ve bilim 
emekçilerinin örgütlenme birikimi ve 
mücadele kararlılığından aldığı güç 
ve güvenle eşit, özgür, demokratik 
ve barış içinde bir Türkiye 
mücadelesini sürdürmeye devam 
edecektir."

Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç ve 
beraberindeki heyet, 
Kayseri Pancar Ekicileri 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin 
Akay'ı makamında ziyaret 
ederek, tarımsal ve güncel 
konulara ilişkin karşılıklı 
görüş alışverişinde 
bulundu.

enel Sekreter Hüseyin 

GBeyhan, Genel Sekreter 
Yardımcısı Hamdi Elcüman, 

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı 
Duran Safrantı ve İmar Daire 
Başkanı Ali Süslü ile birlikte Kayseri 
Şeker'e gelen Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç, Başkan Akay ve şirket 
yöneticileri ile görüşerek, başarılı 
geçen kampanya dönemi, tarımsal 
ve güncel konular ile ilgili karşılıklı 
bilgi alışverişinde bulundular.
 Kayseri Şeker Fabrikası'nın 
2019-2020 kampanya dönemi ve 
tarımsal çalışmaları hakkında da 
bilgiler veren Kayseri Pancar Ekicileri 
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Akay, Kayseri Şeker'in 

hedefleri ve projeleri ile ilgili de 
Başkan Büyükkılıç'a ayrıca bilgiler 
sundu. Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve 
beraberindeki heyeti ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Başkan Akay, Orta Anadolu ve Türki-
ye'nin büyük değeri olan Kayseri 
Şeker'e destek olan şehrin tüm 
yöneticilerine ve Başkan Memduh 
Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.
 Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise 
Kayseri Şeker'in Türkiye'de çok 
önemli bir konuma sahip olduğunu 
belirterek, çiftçilerin ekmek kapısı 
olan Kayseri Şeker'e, yöneticilerine 
ve çalışmalarına çok değer 
verdiklerini ifade etti.

KAYSERİ BELEDİYESİNDEN KAYSERİ ŞEKERE ZİYARET

EĞİTİM SEN 25. YILINI KUTLUYOR

Haber Merkez�

Haber Merkez�
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Erbaa Gençlikspor 
Kulübü Başkanı Raif 
Ünal: “Erbaa gelecekte 
spor branşlarında 
adından söz 
ettirecektir”

E
rbaa Gençlikspor Kulübü 
Başkanı ve Erbaa İlçe Gençlik 
Hizmetleri ve Spor Müdürü Raif 

Ünal, Gençlik ve Spor Kulübü 
bünyesinde mücadele eden futbol, 
voleybol ve bu sene yeni kurulan 
Ragbi takımlarını Tokat Gazetesi'ne 
değerlendirdi.
 İlk olarak sözlerine Başkan 
Ünal, “Erbaa Gençlik Spor Kulübü 
olarak, şu an Kadınlarda 2. Ligde 
Voleybol Takımımız var. Tokat 1'inci 
Amatör Liginde futbol takımımız var. 
Bir de bu sene yeni kurduğumuz 
Ragbi takımımız var.” diyerek başladı.

Daha sonra ise sözlerine, 
kendisinin gayretleri ve mücadelesi 
sonucunda kurulan, takımın Baş 
Antrenörü Yusuf Öztürk tarafından 
çalıştırılan Tokat'ın ve Erbaa'nın Tek 
sesi ve gücü olan Erbaa Gorillas 
Ragbi (Rugby) takımıyla devam etti.
ERBAA GENÇLİKSPOR KULÜBÜ 
BAŞKANI RAİF ÜNAL:
“RAGBİ'DE DE TOKAT'IN VE 
ERBAA'MIZIN SESİNİ 
DUYMAK İSTİYORUZ”

Erbaa Gençlikspor Kulübü 
Başkanı Ünal, “Yusuf hocamız, Ragbi 
takımı kurma gibi bir düşüncesi 
olduğunu söyledi. Biz de Erbaa'da 
böyle bir şey olabilir mi olamaz mı 
bir araştırmasını yaptık. Baktık ki 
pozitif bir enerji aldık, çalışmalara 
başladık. Erbaa'mızda hem okul 
sporları hem de kulüp bazında 
Gençlikspor adına takımımızı kurduk. 
Şu anda çalışmalarımız devam 
ediyor, İnşallah liglere katılacağız. 
Antrenmanlar devam ediyor, güzel 
bir ekibimiz var. Biz üzerine koyarak 
gitmek istiyoruz. Ragbi'de de Tokat'ın 
sesini duymak istiyoruz. İnşallah 
Ragbi takımımız Türkiye'de ses 
getirecek.”
RAGBİ BRANŞINA RAĞBET VAR 
AMA BİZ TAKIMIMIZI 
OLUŞTURDUK

“Şu andaki altyapı zaten 
gençlerden oluşuyor, Okul'daki liseli 
gençlerden. Bayağı bir sporcumuz 

var, hatta bize hâlâ talepler oluyor 
takım için, bunun önünü alamıyoruz. 
Ragbi branşına rağbet var ama biz 
takımımızı oluşturduk. İlerleyen 
yıllarda alt yapıyı 18'leri kurmayı 
düşünüyoruz. Alt yapıda da liglere 
katılmayı düşünüyoruz. Bu sene 

büyüklerde inşallah Ragbi'de liglerde 
olacağız.”
TOKAT'IMIZIN VE ERBAA'MIZIN 
SESİNİ HER BRANŞTA DURMAK 
İSTİYORUZ

“Her branşta olduğu gibi 
burası bir ilçe, amacımız İlçe Spor 
Müdürlüğü olarak gençlerimize 
alternatifler sunmak. Ne kadar 
alternatifleri çoğaltırsak ne kadar 
branşları çoğaltırsak gençleri o kadar 
spora yönlendiririz düşüncesindeyiz. 
İnşallah bu sene Ragbi olur, seneye 
ise daha farklı bir branşla 
gençlerimizin karşısına çıkarız. 
Buradaki sıkıntımız tecrübeli 
antrenörlerimizin fazla olmayışı. 
Antrenörlerimiz olduğu sürece 
inşallah Tokat'ımızın ve Erbaa'mızın 
sesini her branşta durmak istiyoruz.”

Erbaa Gençlikspor Kulübü 
Başkanı Raif Ünal Ragbi takımını 
değerlendirdikten sonra Tokat 1'nci 
Amatör Ligi B grubunda mücadele 
eden futbol takımı ve TVF Kadınlar 
2'inci Ligi 7.'inci grupta mücadele 
eden Voleybol takımı hakkında da 

açıklamalarda bulundu.
YENİ TRANSFERLERİMİZLE 
HEDEFİMİZ GÜZEL FUTBOL 
OYNAYARAK BAL LİGİ'NDE 
MÜCAEDELE ETMEK

Başkan Ünal, “şu anda 
futbolda devam ediyoruz. 
Takımımızda iyi gidiyor, hedefimiz Bal 
Ligi. Çocuklarınız hem U-19 hem de 

Amatör de namağlup liglerine şu an 
devam ediyorlar. Lig'in ikinci yarısı 
yeni başladı. İkinci yarıda 3 maçta 3 
galibiyet aldık, inşallah bunun 
devamı gelecek. Yeni 
transferlerimizle hedefimiz güzel 
futbol. Gençlere yön vererek spora 
kanalize etmek ve Milli takıma kadar 
yukarılara taşımak. Güzel ekibimiz 
var, ortamımız güzel her şey çok 
güzel.”
ERBAA'DA KADIN VOLEYBOL 
ORDUSU GELİYOR

“Voleybol'da da Kadınlar 2. 
Ligdeyiz. Hedefimiz ilk etapta Play-
Off'lara gidebilmek. Altyapı kurduk, 3 
tane alt yapı hocamız var. İkinci yarı 
ile beraber, okulların açılmasıyla 
beraber yaz sezonunda dâhil bir 
havuz oluşturduk. 100 tane 
çocuğumuzu genç kızımızı voleybola 
yönlendirdik. Okul sporları 
seçmelerimizi yaptık, voleybol'da 
çalışmalarımız yaz kış devam edecek. 
Güzel bir Kadın Voleybol Ordusu 
geliyor.”
ERBAA GELECEKTE SPOR 
BRANŞLARINDA ADINDAN SÖZ 
ETTİRECEKTİR

“Erbaa'mızda ilçe stadımız 
yapılıyor, havuzumuz yapılacak spor 
salonları derken tesisleşmeyle 
beraber topyekûn, Erbaa'da spor her 
zaman zaten iyi noktada da ama 
yeterli mi? yeterli değil. Daha fazla 
branşlarla gençlerimizi spora 
yönlendirmek için çalışmamamız 
gerekiyor. Hedefimiz inşallah 
Erbaa'mızın sesini sporun her dalında 
duyuracaktır diye düşünüyorum. 
Yapılan bu spor yatırımlar sonucunda 
Erbaa gelecekte spor branşlarında 
adından söz ettirecektir.” dedi. 
TOKAT GAZETESİ AMÖTÖR 
BRANŞLARIN SESİ OLUYOR

Erbaa Gençlikspor Kulübü 
Başkanı Raif Ünal sözlerinin sonunda 
ise, “şahsım adına, spor adamı 
olarak, Gençlik Spor İlçe Müdürü 
olarak size ve Tokat Gazetesi'ne çok 
teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız 
diyorum, çünkü sizler Amatör 
branşların buradaki sesisiniz. Bu 
çocukları yukarıya taşıyacak olan 
sizlersiniz, takımları motive edecek 
olan sizlersiniz. Tokat'tan kalkıp 
bizleri haber yapmak için Erbaa'mıza 
geldiniz. Sesimizi hem Tokat'a hem 
de kamuoyuna duyurmak için 
çalışıyorsunuz. Bundan dolayı çok 
mutlu olduk. Tokat Gazetesi'ne ve 
çalışma ekibinize çalışmalarınızda 
başarılar diliyorum.” dedi.

ERBAA GENÇLİKSPOR KULÜBÜ BAŞKANI RAİF ÜNAL 
GAZETEMİZE ÖZEL AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Mustafa Işık

BAŞKAN
RAİF
ÜNAL


