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Başç�ftl�k Kar Şenl�kler�
Yarın Başçiftlik ilçemiz için önemli bir gün. Geleneksel 

Başçiftlik Kar Şenliklerinin bu yıl altıncısı düzenleniyor. Bu 
şehir için atılan her bir adım kartopu gibi yuvarlandıkça 

büyüyecek, turizm potansiyelinin ortaya çıkması ve 
tanıtıma yönelik önemli bir gelişmeye dönüşecek.  

Şenlikler vesilesi ile gurbetteki Tokatlılar memleketlerine 
gelerek özlem giderecek, kar şenlikleri ile eğlenme fırsatı 
bulacak. Dört mevsimi ayrı güzel Tokat'a turizm alanında 
daha çok yatırımlar yapılması, dünyaca tanınan bir şehir 

haline gelmesi temennimiz. Kalın sağlıcakla… 
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GÜVENLİ ÖZER 

S�ze Özel Fırsatları
KAÇIRMAYIN!

IPEK KOZALARI
SUS ESYASINA DÖNUSTU

okat Belediyesi tarafından bayanların hizmetine 

Tsunulan Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezindeki 
kursiyerler ipek kozasının içindeki kurtçuğu 

çıkardıktan sonra kozaları kesip çiçek, tablo gibi süs 
eşyalarına dönüştürüyor. İpek kozalarından 
hazırlanan gül, karanfil, sümbül, papatya, gelin 
çiçeği, gelin tacı ve tablolar büyük ilgi görüyor.

ayanların hizmetine sunulan Hanımeli Kültür ve 

BSanat Merkezlerinde açılan kurslar hanımlar 
için istihdam kapısı oluyor. Haziran ayına kadar 

devam edecek olan İpek Kozası kursunda ahşap 
yakma ve vitray tekniği de kullanılarak çok sayıda süs 
eşyası tasarlanıyor.  Kursa katılan kadınların hem boş 
vakitlerini değerlendirdiklerini hem de yaptıkları el 
emeği ürünlerle aile bütçesine katkıda bulunduklarını 
belirten Gülbahar Hatun Hanımeli Kültür ve Sanat 
Merkezi Müdürü Arzu Arslan, Hanımelinde açılan 
kurslarla geleneksel el sanatlarını yaşatmaya 
çalıştıklarını söyledi. 

AİLE BÜTÇESİNE KATKI SAĞLIYORLAR

ESERLERDE ANA MALZEME İPEK KOZASI

Haber-Foto: Şule Şahin

MİSAFİRLERE ÇAY YERİNE
SÜT İKRAM EDİYOR

okat Merkezde 

Ttaksicilik yapan 
Hüseyin Alkan 

kendisini ziyaret eden 
vatandaşlara ve 
misafirlere çay yerine 
sıcak süt ikram ediyor.

TOKAT ŞEHİT MEHMET HAN ANADOLU LİSESİNDE ANLAMLI ETKİNLİK 

“KAHRAMANIMIN İZİNDE”
okat Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tara-

Tfından yürütülen “Geleceğime Değer Projesi” kapsamın-
da, 'Kahramanımın İzinde' programı Şehit Mehmet Han 

Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Programın konuğu Türkiye 
Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tokat Şube 
Başkanı İbrahim Güleç, okula ismi verilen Şehit Mehmet Han'ın 
ailesi ve yakınları oldu.

Haber-Foto: Hilal Yıldırım

Haber-Foto: Şule Şahin

4'te

DİJİTAL HARÇLIK İÇİN
MEB'DEN PROJE ÇALIŞMASI

okat Milli Eğitim Müdürlüğünce, 

Tçocuklar için oluşturulan kredi 
kartlarının, dijital oyun bağımlılı-

ğının oldukça arttığı günümüzde ticari 
kâr ve bir anlamda sömürüye açık hale 
getirilmemesi için bilinçlendirme projesi 
planlanıyor. 2'de

MÜFTÜ BİLGİLİ'DEN
HACI ADAYLARINA 

BİLGİLENDİRME
okat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili 

Thac organizasyonunun temel 
ilkeleri, sağlık, yemek ve kargo ile 

konaklama hizmetlerine ilişkin bilgiler 
verdi.

TOGÜ İLE OSH DEVLET ÜNİVERSİTESİ 
ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

okat 

TGaziosma
npaşa 

Üniversitesi 
(TOGÜ) ve 
Kırgızistan OSH 
Devlet 
Üniversitesi 
arasında 
Mevlana 
Değişim, 
Erasmus ve 
Memorandum of 
Understanding 
(MOU) 
protokolü imza-
landı. 

Durmaz: “Cesurlar b�r kez
Korkaklar b�n kez ölür!”

umhuriyet Halk 

CPartisi Tokat 
Milletvekili, 

TBMM İdare Amiri 
Kadim Durmaz, 24 
Ocak 1993 'te bir faili 
meçhul cinayet 
sonucu öldürülen 
Uğur Mumcu'nun 
ölüm yıl dönümü 
nedeniyle bir mesaj 
yayınladı. 4'te
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azı yolculuklar meşakkatl�d�r ama Byolun sonu güzeld�r. Tam kıvamında 
p�şm�ş b�r çorbaya, bakır tavada 

er�t�lm�ş kızgın tereyağını dökünce “coss” d�ye 
b�r ses ve buhar ortalığı kaplar ya, türkülerde 
böyle b�r şeyd�r �şte. Ana sütü g�b� tertem�zd�r. 
Türküler�m�z, b�ze b�z� b�zce anlatır. O sebeple 
türkü d�nlemek lazım, türkü söylemek lazım, 
çünkü türküler b�z� söyler.
Türküler hasret�n n�dalarıdır.  Anadolu �nsanı 
türkülerle söyleş�l�r, türkülerle ağlar.  Bazen b�r 
dağa söylen�r, bazen yara söylen�r, bazen anaya 
söylen�r, bazen babaya söylen�r, bazen de 
vatana söylen�r. Ama heps�n�n de �ç�nde, ana 
sütü g�b� tertem�z duygular yüklüdür. Zaten, 
temelden yüreğ� yangın yer� g�b� yaşayan 
�nsanlarımız, türküler �le d�llend�r�r ahu 
zarını…
İy� b�r türkü d�nleme kıvamına gelmek �ç�n, 
b�raz hüzün, az da efkâr, b�r de özlem olursa, 
muhabbet�n�ze katık olur. Yalnız, kıvamı 
yakalayamazsanız, türküyü kırk defa da 
d�nlesen�z lezzet alamazsınız.
Hep�m�z d�nlem�ş�zd�r Al� Kızıltuğ'un 
türküler�n�.  Al� ab�n�n türküler�nde, herkes 
kend�nden b�r nebze b�r şey bulur.
Al� ab�, S�vas'ın D�vr�ğ� �lçes�ne bağlı Mursal 
köyünde doğmuştur. Yoksul b�r a�leye 
mensuptur. Kalabalıktırlar, yed� kardeş, ana 
baba dokuz baş horantadırlar. Az yetmez çok 
artmaz, babası köyün sığır çobanıdır. Başka b�r 
gel�rler� de yoktur. O çocukluk günler�n� şöyle 
anlatır.

“Köyün sığırını babam yayardı
Aldığıyla yed� gardaş doyardı
Odaya varınca dayım govardı
Ben�m o köylerde çok alacağım var”
Al� Kızıltuğ; Geç�m sıkıntısından dolayı rızkını 
gurbette arar. B�r d�l�m ekmek uğruna Mursal'ı 
terk eder, Mursal'ı terk eder ama gönlü hep 
orada kalır. Ankara'yı mesken tutar. 
Emekl�l�ğ�nde Mursal'a ger� döner, lak�n bu kez 
de hastalık yakasını bırakmaz. Mursal'a 
doyamadan tekrar Ankara'ya dönmek zorunda 
kalır. Ankara'da tedav� gördüğü hastanede 
Hakka yürür. 
Al� Ab�, gurbet gezenler�n h�sler�ne tercüman 
olmuş b�r ozandır. Gurbete s�tem� ve kahrı 
anlatan çok meşhur b�r dey�ş� vardır.  Al� ab�, 
aslında bu dey�ş�nde tüm Anadolu köyler�n� 
anlatmıştır.
Çok b�l�nen bu dey�ş�n�n �lk kıtası şöyled�r;
Asr� gurbet harap etm�ş köyümü
Bülbül g�d�p baykuş konmuş gel hele
Ben ağayım ben paşayım d�yenler
Kapıları k�tlem�şler gel hele
Yüzü yerdeyd�, hep aramızdaydı, �ç�m�zden 
b�r�yd�. Yücelerden seyreden, başı göklerde 
olanlardan değ�ld�. Ağlayanla ağlayıp gülenle 
gülerd�.
Sırdaşı, can yoldaşı, arkadaşı, sazını el�ne 
alınca kend�nden geçer, d�nleyenler de yen� 
ufuklar açar, berzahları kat ederd�.
Türküler�nden b�rkaç kuple s�z�n �ç�n yazayım 
-GERİ VER
Gözyaşımla havuzları doldurdun
Ağustos'ta sularımı dondurdun
Tutam tutam saçlarımı yoldurdun
Ne olur kopardığın teller�m� ger� ver
-NELER GÖTÜRMÜŞ
Dağları sırtıma sarmış g�b�y�m
Yıllar g�zl� g�zl� neler götürmüş
B�r tırın altında kalmış g�b�y�m
Yıllar g�zl� g�zl� neler götürmüş
-SENDEN OLDU
Havaya baktım ayazlık
Etme zalım bana yazık
Saçımdak� şu beyazlık
Senden oldu senden oldu
-ÖF ÖF
Aramıza da g�rm�ş dağlar den�zler
Gelemem d�yorum sen gel d�yorsun
Kar yağmış yollara örtülmüş �zler
Bulamam d�yorum öf öf sen bul d�yorsun
Avazey� bu âleme salıp g�den Al� ab�ye rahmet,
S�z değerl� okurlara da hayırlı b�r ömür 
d�l�yorum.
Sağlık ve selametle kalın efend�m.

İhsan Genç
MİSAFİR KALEMLER

ASLI
GURBET

Tokat Milli Eğitim 
Müdürlüğünce, çocuklar 
için oluşturulan kredi 
kartlarının, dijital oyun 
bağımlılığının oldukça 
arttığı günümüzde ticari 
kâr ve bir anlamda 
sömürüye açık hale 
getirilmemesi için 
bilinçlendirme projesi 
planlanıyor.

Ö
nceki gün gazetemizde 
"Dijital Harçlık Sömürüye 
Dönmesin" başlığıyla, 

ebeveynlerin dijital harçlık 
uygulamasının çocukların dijital 
oyun bağımlılığını ticari kâr ve bir 
anlamda sömürüye açık hale 
getirdiği yönündeki endişesini 
gündeme taşıdığımız haberimize 
ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
yetkilileriyle görüştük. 
Ebeveynlerin uygulamaya ilişkin 
endişesini dile getirdiğimiz 
görüşmede, konunun önemli 
olduğuna işaret edildi. Teknoloji 
bağımlılığıyla ilgili okullarda 
öğrenci ve velilere bilinçlendirme 
seminerleri düzenlendiği 
belirtilerek, bu konuya ilişkin özel 
bir başlık açılarak projelendirme 
yapılabileceği bildirildi. 
Projelendirme süreci 
sonuçlandığında gerekli 
bilgilendirmenin yapılacağı 
kaydedildi.
DİJİTAL HARÇLIK VE TİCARİ 
SÖMÜRÜ KAYGISI

 Çocuklar için günlük yada 
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.

DİJİTAL HARÇLIK İÇİN
MEB'DEN PROJE ÇALIŞMASI

İflas eden tüccar veya iş 
yerini kapatan esnafa 
işsizlik maaşı ödenmesi 
amacıyla kurulan Esnaf 
Ahilik Sandığı'nda 
erteleme ve köklü 
değişiklik yapılacak 
olmasının esnaf ve 
sanatkarları 
sevindireceğini belirten 
TESK Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, “1 
Ocak 2020 tarihinden 
itibaren Ahilik sandığına 
prim toplama 
uygulaması, 
önümüzdeki günlerde 
TBMM'ye gelecek torba 
yasa teklifinin 
ertelenerek köklü 
değişikliğe gidilecek 
olması esnaf ve 
sanatkarımız adına 
oldukça sevindirici” 
dedi. 
 

017 yılında kabul edilen 

2düzenlemenin esnaf ve 
sanatkarın istediği gibi 

çıkmadığını hatırlatan Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârlar 
Konfederasyonu (TESK) Genel 
Başkanı Bendevi Palandöken, 
“Ahilik Sandığı'na prim 
toplanmasına ilişkin erteleme ve 
köklü değişiklik yapılmasına dair 
yeni düzenlemeye Konfederasyon 
olarak her türlü katkıyı vermeye 
hazırız. Çünkü bu fonu isterken 
amacımız esnaflar arasındaki 
dayanışmayı sağlamaktı. Ancak 
bizim önerdiğimiz sistem ile 
uygulamaya konulan sistem 
arasında çok büyük fark var” diye 
konuştu. 
 “FONA ESNAF YÜZDE 1 
KATKI KOYMALI”
TESK olarak öncelikle, fona 
esnaftan sadece yüzde 1 prim 
kesilmesini, devletin de yüzde 2 
katkı sağlamasını, esnaftan 
kesilecek primin asgari ücretin 
yüzde 1'i ile sınırlandırılmasını 
istediklerini belirten Palandöken, 
“Şu an ki sandık sadece işsizlik 
durumunda 6 aydan 10 aya kadar 
işsizlik maaşı ödenmesini 
öngörüyor. Oysa bizim önerimiz, 
sandıkta biriken paranın, bir nevi 
işçilerin kıdem tazminatı gibi 
emekli olan herkese ödenmesini 
talep ediyoruz. Bu haliyle sandık 
esnafa fayda sağlamaz” şeklinde 
konuştu. 

PALANDÖKEN, “ÂHİLİK FONUNUN 
YAPISI DEĞİŞMELİ” DEDİ

Hilal Yıldırım

Haber Merkez�
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Yağışlı

lkokuldan sonra h�çb�r ağır �şte çalışmadan, kend�m� yatılı 

İokullarda buldum. Zaten ağır �ş yapacak bünyem de yoktu. 
Çel�ms�z b�r şeyd�m. B�r gün ç�ft sürmeye g�tt�m de kalb�m 

çıkacak g�b� çarpıyor, göğüs kafes�me sığmıyordu. B�r �k� baş 
g�d�nce pes ett�m öküzler� çözdüğüm g�b� doğru köye geld�m. 
Köyde de düğün vardı aks� g�b� “Şuna bak ç�ft sürmeye 
g�tm�şt�. Bu saatte gel�n�r m�ym�ş d�ye kınayan kınasın, bana 
ne. Yürütemed�m �şte bu �ş�.

Yatılı okullarda “Dağdan yayılıyor gölden �ç�yor.” hesabı 
el�m� sıcak sudan soğuk suya vurmadan yüksek okulu b�t�rd�m. 
B�r l�seye edeb�yat öğretmen� oldum. Oldum olmasına ya yatılı 
okulların h�zmetler�nden yoksun kaldığım �ç�n sudan çıkmış 
balığa döndüm.

B�r yıl kadar, l�sen�n pans�yonunda bellet�c�l�k yaptım. Bu 
süre boyunca yemeğ�m� oradan y�yorum, çamaşırım yıkanıyor 
pantolonum ütülen�yor. Yatılı okul hayatımı sürdürdüm. Bu 
saatlere kadar çarşıdan b�r ekmek b�le almadım. Yan� gerçek 
hayatla �lg�l� en küçük b�r b�lg� ve deney�m�m yok.

Seneye bellet�c�l�ğ� bırakıp eve çıkarsam ev 
k�ralayacağım, kap kacak, soba, yatak yorgan alacağım. 
Bunların altından kalkmak ben�m kârım değ�l. ya acele 
evleneceğ�m ya da bundan sonra otelde yatıp, lokantada y�y�p, 
hamamda yıkanacağım. Y�ne de b�r köy ortaokuluna 
atanmadığıma şükred�yorum…

Ben�mle gelecek annem babam, kız kardeş�m yok. 
Kes�nl�kle evlenmem gerek. Köyde kız anneler�n�n heps� yeş�l 
ışık yakıyor. Çünkü öğretmen olmuşum. Hem de şeh�r 
öğretmen�. Kızımızı ver�rsek, şeh�r yerde oturur, kaynana 
kaynata kahrı çekmez. Böyle damat adaylarına buralarda 
“Çöpsüz üzüm” derler. Ama ben araştırmalardayım. Acelem 
yok. Ş�md�l�k l�sen�n pans�yonunda görevl�y�m.

Çorum'da b�r kız gösterd�ler. Babası zeng�nm�ş. Kız 
tarafına haber uçurulmuş, ışık hızıyla. Ne var k� ben�m k�lom, 
ell� yed� ell� sek�zlerde dolaşırken o, göz kararı en az seksen 
sek�z göster�yor. Öğretmen�mle en�ştem� �stemeye 
gönderecekt�m. Al� ağabey, kız �le konuşmadığımı öğren�nce 
ben� ayıpladı. “B�z de sen� adam sanıyorduk. İnsan tanımadığı, 
huyunu suyunu b�lmed�ğ� �le evlen�r m�?” dey�nce vazgeçt�m. 
Al� ağabey, d�yorum b�r de k�lolarımızı öğrenseyd�, bayramlık 
ağzını sonuna kadar açar, benİ yur yur (Yıkamak) başımdan 
aktarırdı. Yengeme “Ben�m �ç�n k�mse, dünür falan g�tmes�n” 
dey�p kend�m� Tokat otobüsüne dar attım.

Tokat'ta b�r arkadaşımın baldızı olduğunu söyled�ler. 
Arkadaşla tanıştım. “Sen�n b�r baldızın varmış. Akraba 
olalalım mı?” Tekl�fim� olumlu karşıladı. “Neden olmasın. 
İk�n�z de ekmeğ�n�z� el�n�ze aldınız. Ş�md� yuva kurmanın tam 
zamanıdır.” “Nasıl tanışırız pek�?” “Kolay canım dört k�ş�l�k 
b�let alırım, eş�m baldızımla s�nemaya g�der�z. Orada 
görüşürsünüz...”

S�nemaya g�tt�k. Baldız bana çok soğuk geld�. Vedalaşıp 
ayrıldık. Sonrak� günlerde sık sık soruyor arkadaş, kararımı. 
Ben kırk dereden kırk su get�r�yorum. Bayram tat�l�nde 
memlekete g�deceğ�mden bacılarıma kardeşler�me, eş�me 
dostuma danışacağım bahanes�yle erteled�kçe ertel�yorum. 
N�hayet b�r gün el�m� yüzüme alıp bu �ş�n olamayacağını kes�n 
b�r d�lle b�ld�rd�m.

Bellet�c� arkadaşım n�şanlanmıştı. “Sen� b�r�yle 
tanıştırayım “ ded�. “N�şanlımın arkadaşı. Aynı sınıfta 
okumuşlar, aynı bankada çalışıyorlar.”

Arkadaşımla beraberce hesap açtırmaya g�tt�k. Bankoya 
yanaşınca “Buyurun Ras�m Bey, hesap mı açtıracaksınız?” 
Dışarı çıkınca “Bu hanım ben� nerden tanıyor?” ded�m. Geçen 
yıl öğrenc�ler�m�zdend� ya!” Ben Yurdanur'u görüyordum ama 
bu hanımı h�ç anımsamadım.

Tanıştık, beğend�k. Mazbut b�r a�len�n c�dd� kızıydı. Ama 
kız �stemeye k�m� göndereceğ�z?

Hacıbektaş'ı Vel� Derneğ�'n�n kerl� ferl� heybetl� ve 
muhterem başkanı öğretmen Vel� Yıldız'a durumumuzu 
anlattık. Görev� memnu�yetle üstlend�. Arkadaşlarımla bu �ş� 
yaparız. S�z tasalanmayın” ded�.

G�d�p gel�p soruyoruz. “Araştırıyorlarmış” d�yor. B�r gün, 
“Onlar sen� araştırırken, ben de onları araştırıyorum. Hang� 
d�lden anlıyorlarsa o d�lden konuşacağım.” ded�.

Söz kes�l�p kahveler �ç�ld�ğ� gecen�n sabahı, telefonda 
“Ne olur Vazgeç!” d�ye ısrar eden b�r�, �lk çocuğumun 
doğumunu “Oğlun oldu!” d�ye müjdel�yordu.

Yaz tat�l�nde 23 Temmuz'da mütevazı düğünden sonra 
k�ralık ev�m�ze taşındık. Artık saat on sek�zden sonra 
arkadaşım n�şanlısını, ben eş�m� bankadan alıp evler�m�z�n 
yolunu tutar olduk. Eve gel�nceye kadar eş�m�n 
yönlend�rmes�yle, kasaba, manava, fırına uğrayarak hem 
evl�l�ğ� hem hayatı öğren�yordum. Parayı ben taşıyordum ama 
tal�mat ondaydı. Çünkü o, şeh�r kızı olduğundan ney�n nerede 
satıldığını, ev�m�z�n �ht�yaçlarını benden �y� b�l�yordu. Aynen 
davulun bende, tokmağın onda olduğu g�b�…

Kayınval�dem terz�yd�. İht�yacı �ç�n Med�ha'yı 
çocukluğunda sık sık çarşıya gönder�rm�ş. Ne zaman 
“Med�haa!” d�ye seslense Med�ha, “Çarşıı!” d�ye �syan eder, 
y�ne de g�der �stenenler� alırmış. Yan� Med�ha, hayatı da 
evl�l�ğ� de çocukluğunda öğrenm�ş. 

Ş�md� bana öğret�yor ama umut yok, bende. Öğrene 
b�leceğ�m� sanmıyorum, kolay kolay...

Rasim Canbolat
DÜZEY

ÖĞRETMENLİĞİMİN
İLK YILLARI 

VE EVLİLİĞİM

Tokat İl Müftüsü 
Ömer Faruk Bilgili hac 
organizasyonunun 
temel ilkeleri, sağlık, 
yemek ve kargo ile 
konaklama 
hizmetlerine ilişkin 
bilgiler verdi.

T
okat İl Müftüsü Ömer 
Faruk Bilgili hacı 
adaylarının merak ettiği 

hac kayıtlarına ilişkin yeni 
açıklamalarda bulundu. 
Açıklamasında hacı adaylarına 
hitap eden Müftü Bilgili, "Sizler 
mübarek beldelere gidecek 
olmanın sevinç ve 
mutluluğunu doya doya 
yaşarken, Diyanet İşleri 
Başkanlığı mensupları olarak 
bizler de siz değerli hac 
yolcularımıza hizmet etmenin 
onurunu yaşıyoruz. Uzun 
yılların tecrübesi ve kaliteli 
hizmet anlayışımız ile huzurlu, 
sağlıklı ve güvenli bir şekilde 
haccınızı eda edebilmeniz için 
hizmete hazırız. Kutsal 
topraklara yapacağınız bu 
yolculuk ile hayatınızın özlem 
ve hasreti olan hac ibadetinizi 
usulüne uygun, kolay ve rahat 
bir şekilde yapmanıza yardımcı 
olmayı, kalbinizi yeniden imar 
etmeyi, manevi dünyamızda 
yeni ufuklar açmayı 
amaçlıyoruz.

Diyanet olarak Hac 
organizasyonumuzun 
Temel ilkelerini şu şekilde 
özetleyebiliriz:
1. Liyakatli ve başarılı 
görevliler rehberliğinde usul ve 
adabına uygun ibadet,
2.Hac yolculuğunun manevi 
bir yenilenmeye vesile olması 

için irşat ve rehberlik
3.Allah'ın misafiri  olan hac 
yolcularına hizmet etmeyi 
şeref olarak kabul etme, 4. 
Hac hizmetlerini “emanet ve 
sorumluluk” bilinciyle yerine 
getirme. 
5. Rahat bir konaklama ve 
tecrübeye dayalı kaliteli hizmet 
temel ilkelerimizdir.
  İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, 
mübarek topraklarda 
hacılarımıza verilen Dini 
Rehberlik Hizmetlerini de şu 
şekilde sıraladı;
 Hac ibadetinin usulüne uygun 
olarak yerine getirilmekte ve 
fetva ve irşat hizmetleri 
verilmektedir. 
 Kurbanlar, diyanet işleri 
başkanlığımız organizesinde 
kesilmektedir.
  Mekke-i Mükerreme'de: 
peygamber efendimizin (SAS) 
doğduğu ev, cin mescidi, 
cennetü'l mualla kabristanı, 
nur dağı, (hira mağarası), sevr 
dağı, 
 Medine-i Münevvere'de: Yedi 
Mescitler, Kıbleteyn Mescidi, 
Kuba Mescidi, Cennetü'l Bakî 
Kabristanı, Uhud Şehitliği 

ziyaret edilmektedir."
SAĞLIK HİZMETLERİ
 İl Müftüsü Bilgili, 
hacıların ibadetlerini sağlıklı bir 
şekilde yapabilmeleri için 
yapılan hizmetleri şu şekilde 
sıraladı:
 "Mekke-İ Mükerreme 
Ve Medine-i Münevvere'de 
başkanlığımıza ait, tıbbi ve 
teknik donanıma sahip 
hastane, sağlık merkezleri ve 
sağlık ocaklarında Türkiye'den 
görevlendirilen doktorlar ve 
sağlık personeli tarafından, 
ihtiyaç halinde Suud 
hastanelerinde verilmektedir."
 Diyanetin yemek ve 
kargo hizmetleri konusunda da 
bilgiler veren Ömer Faruk 
Bilgili, Mekke ve Medine'de 
yemeklerin Türkiye'den 
gönderilen aşçılar tarafından, 
diyetisyen kontrolünde 
hazırlandığını,    hac 
yolcularına, oda tercihli 
konaklamalarda sabah 
kahvaltısı ve akşam yemeği 
tabldot, öğle için kumanya 
verildiğini  ve otellerde çay ve 
su ikramı 24 saat self servis 
şeklinde sunulduğunu söyledi.

 Bilgili,  kargo 
hizmetlerinin Medine'de 
verildiğini, hurma ve hediyelik 
eşyalarını Türkiye'ye 
göndermek isteyen hac 
yolcularının arzu ettikleri 
takdirde Diyanet işleri 
Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret 
bakanlığı ve PTT iş birliği ile 
gerçekleştirilen kargo 
hizmetinden ücret karşılığında 
faydalanabileceklerini 
belirterek, daha ucuz kargo 
hizmeti verdiğini söyleyen bazı 
çevrelerin vatandaşların 
mağduriyetine sebep 
olduklarını ifade ederek, 
"Vatandaşlarımızın mağduriyet 
yaşamamaları için bu 
hususlara dikkat etmeleri 
şimdiden hatırlatmak 
istiyorum." dedi.
 Son olarak hacıların 
konaklama hizmetlerini de 
anlatan İl Müftüsü Ömer Faruk 
Bilgili, "Mekke ve Medine 
otellerimizin genel özellikleri 
şunlardır; rahat ve konforlu 
oteller ve tercihe göre 2, 3 
veya 4 kişilik odalar, içinde 
televizyon, banyo/wc bulunan 
klimalı odalar, internet imkânı, 
24 saat sıcak su,  tabldot 
usulü sabah kahvaltısı ve 
akşam yemeği ile öğle yemeği 
için kumanya veriliyor. Oteller, 
Medine-i Münevvere'de 
Mescid-i Nebevî'ye en fazla 
700 metre mesafede, Mekke-i 
Mükerreme'de Mescid-i 
Haram'a en fazla 7 km 
mesafededir. Mekke'de 
hacıların otellerden Kabe'ye 
ulaşımları ücretsiz olarak 
otobüslerle ring usulü 
yapılmaktadır, ancak Mekke 
trafik komisyonunun belirlediği 
güzergahlarda kalan bazı 
otellerden Harem'e ulaşım 
aktarmalı ring usulü ile 
ücretsiz olarak yapılacaktır." 
ifadelerini kullandı.

MÜFTÜ BİLGİLİ'DEN HACI
ADAYLARINA BİLGİLENDİRME

Tokat Valiliği 
himayesinde İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
tarafından yürütülen 
“Geleceğime Değer 
Projesi” kapsamında, 
'Kahramanımın 
İzinde' programı Şehit 
Mehmet Han Anadolu 
Lisesinde 
gerçekleştirildi. 
Programın konuğu 
Türkiye Harp Malulü 
Gaziler, Şehit Dul ve 
Yetimleri Derneği 
Tokat Şube Başkanı 
İbrahim Güleç, okula 
ismi verilen Şehit 
Mehmet Han'ın ailesi 
ve yakınları oldu.

Türkiye Harp Malulü 
Gaziler Şehit Dul ve 
Yetimleri Derneği Tokat 

Şubesi üyeleri, şehit yakınları, 
okul yönetici ve öğretmenleri 
ile öğrenciler tarafından, 
kıymetli kavramlar olan şehitlik 
ve gazilik, anlatıldı. 
Programda, Türkiye Harp 
Malulü Gaziler Şehit Dul ve 
Yetimleri Derneği Tokat Şubesi 
Başkanı İbrahim Güleç, 
derneğin çalışmaları hakkında 
kısa bir tanıtım yaptı. 
Sonrasında okula ismi verilen 
Şehit Mehmet Han hakkında 
bilgi verildi. Ayrıca dernek 
yönetim kurulu üyeleri 
tarafından şehitler ve gaziler 
ile ilgili bir sunum 
gerçekleştirildi. Okulun Türk 
Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 
Mehmet Emin Aydın tarafından 
kaleme alınan 'Ağlama Anam' 
adlı eser ile okul öğrencileri 
tarafından 'Şehit ve Gazilik' 
temalı şiirler okundu. 
Şehidimiz ile ilgili sunum 
yapıldı, şiirler okundu bu 

sırada misafirler duygu dolu 
anlar yaşadı. Program 
sonrasında Okul Müdürü H. 
Hamit Akın tarafından okul 
hakkında şehit ailesine ve 
katılımcılara bilgi verilerek okul 
gezdirildi. 

Okul Müdürü Hamit 
Akın yaptığı açıklamada, 
“Programın gerçekleşmesinde 
büyük katkıları olan, şehit 
ailesi ile okulumuz öğrenci ve 
öğretmenlerinin buluşmasına 

öncülük eden ayrıca okulu-
muza her türlü maddi ve ma-
nevi desteklerini esirgemeyen 
Valimiz Sayın Dr. Ozan Balcı 
'ya, İl Milli Eğitim Müdürümüz 
Sayın Murat Küçükali'ye; Proje 
Koordinatörü Nevriye Baran'a, 
Türkiye Harp Malulü Gaziler, 
Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği 
Tokat Şubesi Başkanı İbrahim 
Güleç ve yönetim kurulu 
üyelerine teşekkür ederiz.” 
Dedi. 

TOKAT ŞEHİT MEHMET HAN ANADOLU LİSESİNDE ANLAMLI ETKİNLİK 

“KAHRAMANIMIN İZİNDE”

Şule Şah�n

Hilal Yıldırım
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�le babası yorgun argın eve döndüğünde 5 yaşındak� Açocuğunu kapının önünde kend�s�n� beklerken buldu. 
Çocuk babasına, “Baba b�r saatte ne kadar para 

kazanıyorsun” d�ye sordu… Zaten yorgun gelen adam, “Bu 
sen�n �ş�n değ�l” d�ye cevap verd�. Bunun üzer�ne çocuk 
“Babacım lütfen, b�lmek �st�yorum” d�ye üsteled�. Adam “İllâ 
da b�lmek �st�yorsan b�r saatte 20 l�ra kazanıyorum” d�ye cevap 
verd�. Bunun üzer�ne çocuk “Pek� bana 10 l�ra borç ver�r 
m�s�n” d�ye sordu. Adam �y�ce s�n�rlen�p, “Ben�m sen�n saçma 
oyuncaklarına veya benzer� şeyler�ne ayıracak param yok. 
Had�, derhal odana g�t ve kapını kapat” ded�. Çocuk sess�zce 
odasına çıkıp kapıyı kapattı. Adam s�n�rl� b�r şek�lde “Bu çocuk 
nasıl böyle şeylere cesaret eder.” d�ye düşündü. Aradan b�r saat 
geçt�kten sonra adam b�raz daha sak�nleşt� ve çocuğa parayı 
neden �sted�ğ�n� b�le sormadığını düşündü, “Belk� de gerçekten 
lazımdı”… Yukarı çocuğunun odasına çıktı ve kapıyı açtı… 
Yatağında olan çocuğa, “Uyuyor musun” d�ye sordu. Çocuk 
“Hayır” d�ye cevap verd�… “Al bakalım, �sted�ğ�n 10 l�ra. Sana 
az önce sert davrandığım �ç�n üzgünüm. Ama uzun ve yorucu 
b�r gün geç�rd�m” ded�… Çocuk sev�nçle haykırdı, 
“Teşekkürler babacığım”… Hemen yastığının altından d�ğer 
buruşuk paraları çıkardı. Adamın suratına baktı ve yavaşça 
paraları saydı. Bunu gören adam �y�ce s�n�rlenerek, “Paran 
olduğu halde neden benden para �st�yorsun? Ben�m, sen�n 
saçma çocuk oyunlarına ayıracak vakt�m yok” d�ye kızdı… 
Çocuk “Param vardı ama yeter�nce yoktu ” ded� ve yüzünde 
mahcup b�r gülücükle paraları babasına uzattı; “İşte 20 l�ra… 
Ş�md� b�r saat�n� alab�l�r m�y�m babacım?…”

Tokat Merkezde 
taksicilik yapan Hüse-
yin Alkan kendisini zi-
yaret eden vatandaş-
lara ve misafirlere çay 
yerine sıcak süt ikram 
ediyor.

ış mevsiminin kendini 

Khissettirmeye başladığı 
şu günlerde vatandaşlar 

siyah çayın yanında çeşitli bitki 
çaylarını tüketerek soğuk 
havada içini ısıtmaya çalışıyor. 
Tokat Cumhuriyet Meydanında 
bulunan taksi durağında 

taksicilik yapan Hüseyin Alkan 
sıcak içeceklerin rağbet 
gördüğü soğuk havalarda süt 
içmeyi tercih ettiği gibi gelen 
misafirlerine de süt ikram 
ediyor. Süt tüketmenin sağlıklı 
olduğunu ve sürekli süt 
tükettiğini söyleyen Hüseyin 
Alkan, "Her gidilen yerde çay 
söyleniyor, ben süt söyleyeyim 
dedim. İnsanlara her gittiği 
yerde çay ikram ediliyor. Çay 
içmekten sıkılmışlardır diye süt 
söylüyorum. Süt sağlıklı ben 
içiyorum herkes içsin diyorum. 
Buraya gelen organik süt hem 
de, köyden geliyor. Süt çok 
faydalı ve doğal bir içecek, 
soğuk havada da iyi gidiyor." 
dedi.

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Rabb�m�z�n 
�nsanoğluna lütfett�ğ� en 
kıymetl� n�metlerden 

b�r� a�le olmaktır. Z�ra a�le 
güvend�r, dayanaktır, sığınaktır. 
İy�l�kte yardımlaşmak, el 
b�rl�ğ�yle kötülüğe engel 
olmaktır. A�le aynı zamanda 
�nsanı geleceğe hazırlayan en 
öneml� kurumdur. İnsan �lk 
eğ�t�m�n� a�les�nden alır. 
Karakter� a�le ocağında 
şek�llen�r. Sevg�y�, saygıyı, 
dürüstlüğü önce anne 
babasından öğren�r.
 A�lede anne �le b�rl�kte 
babaya da öneml� görevler 
düşmekted�r. Babanın 
sorumluluğu a�les�n�n madd� 
�ht�yaçlarını karşılamaktan 
�baret değ�ld�r. Merhamet 
eğ�t�m� almış, güzel ahlakla 
donanmış, değerler�n� 
ben�msem�ş b�r nes�l yet�şt�rmek 
her babanın öncel�kl� 
sorumluluğudur. Hutbem�n 
başında okuduğum had�s-� 
şer�fte Peygamber�m�z (s.a.s) 
şöyle buyurmaktadır: “B�r baba 
çocuğuna güzel ahlâktan daha 
değerl� b�r m�ras bırakmış 
olamaz.”1

 Az�z Müm�nler!
 Baba olmak, Hz. Nuh 
m�sal� evladının �manla 
şereflenmes� �ç�n gayret 
göstermekt�r. Onun dünya ve 
ah�ret saadet�n� kazanması �ç�n 
çırpınmaktır. Hz. Nuh, tevh�t 
gem�s�ne b�nmey� reddeden 
oğluna son b�r umutla şöyle 
seslenm�şt�: “…Hayd� yavrum 
gel, sen de b�z�mle b�rl�kte 
gem�ye b�n, kâfirlerle beraber 
olma!”2
 Kıymetl� 
Müslümanlar!
 Baba olmak, Hz. 
İbrah�m m�sal� duayı d�l�nden 
düşürmemekt�r. İtaatkâr b�r kul 
olab�lmek �ç�n Allah'a 
sığınmaktır. Sal�h b�r nes�l �ç�n 
O'na yalvarmaktır. N�tek�m 
İbrah�m (a.s) Rabb�ne şöyle 
n�yaz etm�şt�: “Ey Rabb�m�z! 
B�z� sana tesl�m olanlardan 
eyle, soyumuzdan da sana 
tesl�m olacak b�r ümmet çıkar. 
B�ze �badet usuller�m�z� göster, 
tövbem�z� kabul et. Şüphes�z 
tövbeler� kabul eden, 
merhamet� bol olan yalnız 
sens�n.”3 “Rabb�m! Ben� ve 
soyumdan gelecek olanları 
namaza devam edenlerden 
eyle! Ey Rabb�m�z, duamı 
kabul eyle!”4
 Değerl� Müm�nler!
 Baba olmak, Hz. Yakup 
g�b� zorluklar karşısında 
metanet�n� korumaktır. Ne kadar 
ağır olursa olsun dünya 
�mt�hanını sabır ve tevekkülle 
karşılamaktır. Evladına da�ma 

sevg�y�, merhamet�, adalet� ve 
şefkat� aşılamaktır. Yanlış 
yaptıklarında onları uyarmak 
ama h�çb�r zaman onlardan 
üm�d�n� kesmemekt�r. Hz. 
Yakup, kıskançlıkları sebeb�yle 
kardeşler� Yusuf'u kuyuya atan 
çocuklarına şöyle seslenm�şt�r: 
“…Hayır! Nefs�n�z s�z� kötü 
b�r �ş yapmaya sürüklem�ş; 
artık bana düşen güzelce 
sabretmekt�r. Anlattığınız 
şeyler karşısında, bana yardım 
edecek olan �se ancak 
Allah'tır”5
 Az�z Müslümanlar!
 Baba olmak, Hz. 
Lokman g�b� evladına şefkatle 
öğüt vermekt�r. Onlara doğruyu 
ve yanlışı, haramı ve helal� 
öğretmekt�r. Hz. Lokman, 
oğluna şu güzel nas�hatlerde 
bulunmuştur: “Yavrucuğum! 
Allah'a ortak koşma; çünkü 
O'na ortak koşmak elbette 
büyük b�r zulümdür.” 
“Yavrucuğum, namazını 
özenle kıl, �y�l�ğ� emret, 
kötülükten vaz geç�rmeye 
çalış, başına gelen mus�betlere 
sabret.” “Gurura kapılarak 
�nsanlara burun kıvırma, 
yeryüzünde böbürlenerek 
yürüme; unutma k� Allah 
gurura kapılıp kend�n� 
beğenen h�ç k�msey� sevmez.” 
“Yürüyüşünde ölçülü ol, ses�n� 
de yükseltme…”6
 Değerl� Müslümanlar!
 Baba olmak, âlemlere 
rahmet olarak gönder�len 
Peygamber�m�z�n sünnet�n�n 

�z�nde yürümekt�r. Allah Resûlü 
(s.a.s), örnek b�r a�le babasıydı. 
Çocukları arasında h�çb�r ayrım 
yapmazdı. Kızı Fatıma'yı 
görünce ayağa kalkar, onu kend� 
yer�ne oturtur, şefkatle öper ve 
bağrına basardı. O sadece kend� 
yavrularına değ�l bütün 
çocuklara anlayışlı davranırdı. 
Peygamber�m�z�n terb�yes�nde 
büyüyen Hz. Enes, Resûl-� 
Ekrem'den şöyle bahseder: 
“Resûlullah'a on sene h�zmet 
ett�m. Vallah� bana b�r kez 
olsun 'Öf!' b�le demed�.”7
 Muhterem Müm�nler!
 Çocuklarımız b�zden 
�lg� ve şefkat bekler. Yanımızda 
değerl� olduklarını h�ssetmek 
�ster. Hayatı öğren�rken, 
kend�ler�ne rehberl�k edecek 
pusula, sığınacakları l�man 
olmamızı arzu eder. Öyleyse 
günlük hayatın koşuşturması ve 
geç�m telaşı �ç�nde 
çocuklarımızı �hmal etmeyel�m. 
D�n�ne, vatanına ve bütün 
�nsanlığa faydalı nes�ller 
yet�şt�rmek �ç�n el�m�zden gelen 
her türlü fedakârlığı gösterel�m. 
Yavrularımızı sevg�m�zden, 
�lg�m�zden ve duamızdan 
mahrum bırakmayalım.
1 T�rm�zî, B�rr, 33.
2 Hûd, 11/42.
3 Bakara, 2/128.
4 İbrâh�m, 14/40.
5 Yûsuf, 12/18.
6 Lokmân, 31/13, 17, 18, 19.

7 Müsl�m, Fedâ�l, 51.

Tokat İl Müftülüğü

Arzu Kaymak
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Tokat İl Müftüğü
MİNBERDEN ÖĞÜTLER

SORUMLULUK 
SAHİBİ BİR BABA 

OLABİLMEK

Cumhuriyet Halk 
Partisi Tokat 
Milletvekili, TBMM 
İdare Amiri Kadim 
Durmaz, 24 Ocak 
1993 'te bir faili 
meçhul cinayet 
sonucu öldürülen 
Uğur Mumcu'nun 
ölüm yıl dönümü 
nedeniyle bir mesaj 
yayınladı.

D
urmaz mesajında 
“Uğur Mumcu, 
yaşamını Cumhuriyet 

değerlerine ve aydınlık 
Türkiye'ye adamış usta bir 
gazeteciydi. Düşünceleri, 
yazdıkları ve yaptıklarıyla 
topluma örnek olmuş önemli 
bir değerdi.
Mumcu, Demokrasinin 
hukukun ve adaletin yok 
sayıldığı bugünleri gördüğü 

için, karanlığa karşı 
cumhuriyet değerlerini 
savunduğu için katledilmiştir.” 
dedi.
“27 yıl önce doğruları 
korkusuzca yazdığı için onu 
katleden eller,  Türkiye 'nin 
aydınlık geleceğine, 
çağdaşlaşmasına ve 
demokrasisine kastetmişlerdir.” 
diyen Vekil Durmaz mesajında 
şu ifadelere yer verdi; Ve 27 
yıldır içimizdeki ateş hiç 
sönmedi. 27 yıldır 
aydınlanmayan bu cinayet 
Türkiye'de acının tarihidir. Biz 
bu acı tarihi yok etmek, 
hukukun üstünlüğüne 

demokrasi ve aydınlığa 
inanmaktan hiç vazgeçmeden 
mücadele etmeye devam 
edeceğiz.

Uğur Mumcu, ülkemiz 
için, özgür basın için önemli 
bir yol açmıştır. Bu aydınlık 
yolda yürüyen nice neferler 
yetişmiştir. Gazetecilerin 
yaptığı haberlerden dolayı 

tutuklandığı, özgür basının 
susturulduğu bu süreçte Uğur 
Mumcu 'nun kararlılığı ve 
cesareti yolumuza ışık tutmaya 
devam ediyor. Uğur Mumcu 
'nun söylediği gibi “Evet 
yazacağız, susmayacağız. 
Bütün yolsuzlukları, 
kaçakçılıkları, cinayetleri tek 
tek sergileyeceğiz.”

Cumhuriyetin 
aydınlığıyla yetişmiş, vatan için 
canını feda etmekten 
çekinmeyen, hak için, hukuk 
için, adalet için, demokrasi için 
yaşayan, birlik ve beraberliği 
kendine rehber edinmiş bir 
milleti hiçbir karanlık 
yenemez.

Aydınlıkların karanlığı, 
umudun umutsuzluğu yendiği, 
tüm faili meçhul cinayetlerin 
aydınlatıldığı, basının 
gerçekten özgür olduğu bir 
Türkiye umuduyla, gerçekleri 
söylemekten hiç 
vazgeçmeyen, korkmayan usta 
gazeteci Uğur Mumcu 'yu 
katledilişinin 27. yılında saygı 
ve rahmetle anıyorum.”

MİSAFİRLERE ÇAY YERİNE SÜT İKRAM EDİYOR

CHP 'Lİ DURMAZ: “CESURLAR BİR KEZ
KORKAKLAR BİN KEZ ÖLÜR!”

Hilal Yıldırım

Haber Merkez�
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Tokat Belediyesi 
tarafından bayanların 
hizmetine sunulan 
Hanımeli Kültür ve Sanat 
Merkezindeki kursiyerler 
ipek kozasının içindeki 
kurtçuğu çıkardıktan 
sonra kozaları kesip 
çiçek, tablo gibi süs 
eşyalarına 
dönüştürüyor. İpek 
kozalarından hazırlanan 
gül, karanfil, sümbül, 
papatya, gelin çiçeği, 
gelin tacı ve tablolar 
büyük ilgi görüyor.

okat Belediyesi tarafından 

Tbayanların hizmetine 
sunulan Hanımeli Kültür ve 

Sanat Merkezlerinde açılan kurslar 
hanımlar için istihdam kapısı 

oluyor. Kursa katılan hanımlar 
hem geleneksel el sanatlarını 
yaşatıyor, hem de yaptıkları el 
emeği ürünlerle aile bütçesine 
katkıda bulunuyor.
 Tokat Belediyesi Gülbahar 
Hatun Hanımeli Kültür ve Sanat 
Merkezinde İpek Kozası kursu 
açıldı. Kursa katılan yaklaşık yirmi 
kadın kursiyer, ipek kozasının 
içindeki kurtçuğu çıkardıktan 
sonra kozaları kesip çiçek, tablo 
gibi süs eşyalarına dönüştürüyor. 
İpek kozalarından hazırlanan gül, 
karanfil, sümbül, papatya, gelin 
çiçeği, gelin tacı ve tablolar büyük 
ilgi görüyor. 
EL EMEĞİ ÜRÜNLERLE AİLE 
BÜTÇESİNE KATKI
 Kursa katılan kadınların 
hem boş vakitlerini 
değerlendirdiklerini hem de 
yaptıkları el emeği ürünlerle aile 
bütçesine katkıda bulunduklarını 
belirten Gülbahar Hatun Hanımeli 
Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü 
Arzu Arslan, Hanımelinde açılan 
kurslarla geleneksel el sanatlarını 

yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. 
İPEK KOZASI KURSUNA 
YOĞUN İLGİ  
 İpek kozasından çok 
sayıda süs eşyası yaptıklarını 
belirten Kurs öğretmeni Şaziye 
Yılmaz, “Kurtçuğunu çıkardığımız 
ipek kozalarını süs eşyasına 
dönüştürüyoruz. Farklı teknikleri 
kullanarak ahşap yakma ve vitray 
ile ipek kozasının karışımı ile farklı 
teknikler kullanıyoruz. Desenler 
öncelikle davul derisine çiziliyor, 
kesilip boyanıyor ve kurutuluyor. 
Kozalardan papatya, gül, gelin 
çiçeği, gelin tacı ve her türlü çiçek 
tasarımı yapıyoruz. Kozaları 
boyuyoruz,tablo gibi her türlü 
tasarımda kullanıyoruz. Örneğin 
tavus kuşu, gelincik tablosu 
çalışmalarımız var. Ayrıca 
tablolara led taktırılınca daha 
güzel olacak. Haziran ayına kadar 
kursumuz devam edecek. Hafta 
içi iki gün Salı ve Perşembe 
günleri sabah saat 10.00 ile 15.00 
arasında kursumuz devam ediyor.” 
dedi. 

Neden bu kadar net olab�l�yorum?
 CHP'ye Türk�ye'n�n kurucu part�s� 
den�yor. Değ�l ama had� öyle olsun. Atatürk'ün 
part�s� olduğu kes�n ama Atatürk �lkeler�n�n 
uygulayıcısı olamamış, savunucusu olmuş 2011 
yılına kadar. Bu devlet�n bağımsızlığından ödün 
vermem�ş, duruşu m�ll� olmuş ama bu ülke �ç�n 
taş taş üstüne koymayı da beceremem�ş. Ancak 
son yönet�m dönem�nde CHP'y� vatan ve m�lletten 
yana olmayan b�r anlayış ele geç�rmeye çalışıyor. 
Ezanın Türkçe okunuşuyla �lg�l� söylemde 
bulunan m�lletvek�l�n� part�den atıyor ama 
terör�stlerle kol kola g�renlere, ülken�n namusu 
olan belgeler� �fşa edenlere ya da dünya görüşü �le 
bu yönet�c�lerle alakası olmayan ancak kafasını 
kuma gömen �k�yüzlülere sah�p çıkıyor. Bu ne 
yaman çel�şk�d�r! Ş�md� düşünün… Son on yıldan 
öncek� hal�; enerj�s�, sağlığı yer�nde olan b�r 
Baykal part�n�n başında olsaydı, Selo �le �ş tutar 
mıydı? Ekrem d�ye b�r� p�yasada olur muydu, 
olmuş olsaydı CHP'de m� olurdu? İstanbul 
Kaftancıoğlu'na, İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes� 
Tunç Soyer'e tesl�m ed�l�r m�yd�? D�yarbakır'a 
g�tt�ğ�nde terörden yargılanan başkanlara mı 
uğrardı yoksa çocuğunu PKK'dan kurtarmaya 
çalışan annelere m�? Sezg�n Tanrıkulu'lar, terör 
sev�c�ler, mecl�s� provoke edenler… part�de 
durab�l�r m�yd�? FETÖ'yü doğru mu anal�z eder 
yoksa onun avukatlığına mı soyunurdu? Sayın 
Baykal, kumpas davalarında askerler�n 

avukatlığını her ne kadar hükümete karşı 
üstlend�ğ� g�b� görünse de aslında bu avukatlığı 
FETÖ'ye karşı üstlenm�şt�! Ama orada da b�r algı 
operasyonu yapıldı, hükümetle takıştırıldı, asıl 
ha�n çarpıtma yaparak kend�s�n� kamufle ett�. 
Çünkü o davalarla FETÖ'cüler bu ülkeye g�zl� b�r 
operasyon düzenlem�şlerd�. Zaman TV bunun 
medya ayağıydı; eğer akıllı b�r şek�lde o TV'dek� 
programları �zled�ysen�z görürdünüz. Evet, bu 
avukatlık bu gün de devam ed�p süreceğ� malum 
olduğundan kend�s�ne 2011 yılında darbe 
düzenlem�şt�r. FETÖ Baykal'dan daha güçlü 
çıkmıştır, bu da normald�r. Sah� aynı part�n�n �k� 
farklı l�der�n�n (2011 önces� ve sonrası l�derler) 
L�bya açıklaması taban tabana zıt �se, b�r� yalan 
söylem�yor mu? N�tek�m ş�md�k� yönet�m FETÖ 
projeler�yle yol alıyor (görüntü öyle), âdete 
FETÖ'nün g�zl� gölges� g�b� p�yasada dolaşıyor. 
“FETÖ'nün s�yas� ayağı” d�ye pas pas bağırıyor, 
b�r şey d�yecek zanned�yorsun; “had� k�mler 
olduğunu açıkla d�yorsun?”, tık tok. Evet, bu bal 
g�b� saptırma pol�t�kasıdır. 
N�ye bu kadar net�m?
 Her gece açık oturumları �zl�yorum. 
Sank� �k� rak�p futbol takımı maç yapıyor! Güya 
her �k� takım da ülkey� savunuyor, ülken�n UEFA 
nezd�ndek� puanını yükselt�yorlar! Orada gazetec� 
de, akadem�syen de, vek�ller de b�rb�r�yle adeta 
maç yapıyorlar. Takımın b�r�ne yeş�l forma, 
d�ğer�ne kızıl forma g�yd�r�yor ama �k�s�nden de 
ay yıldızı eks�k etm�yorlar! Ama reyt�ng peş�nde 
koşan telev�zyonlar bu �nsanları temelde AKP ve 
CHP d�ye �k� takım hal�nde d�zayn ed�p önler�ne 
sarı, yeş�l, kırmızı toplar atıp oynatıyorlar. Hakem 
düdük çalıyor, b�r kısır döngü başlıyor! Halkın 
bey�nler�n� �ğfal ed�yorlar, doğru ve yanlışların, 
kutsal değerlerle yalanların b�rb�r�ne 
karışmalarına neden oluyorlar. Burada �nsanların 
yüzü, sözler�, b�rb�r�ne saldırmaları, konuşmaktan 
z�yade konuşturmama �stekler�, meseleler� 
geç�şt�rmeler�, sorulan b�r sorunun tam ters� cevap 
vermeler, ortaya kanserojen madde g�b� vesvese 
vermeler… Bunları; “ses tonu, yüz hatları, 

kızarma bozarmalar ya da yüze tükürdüğün halde 
rahmet g�b� karşılamalar” ele vermekted�r. Bütün 
bunlar b�r tarafın b�r projey� yürüttüğünü, d�ğer 
tarafın da �l�mden uzak b�r savunmanın ürünü 
olduğunu göster�yor. Aramızdak� gr� alanlar 
s�ms�yah hale get�r�lmeye çalışılıyor; b�r�ler� bunu 
b�l�nçl� yaparken b�r�ler� de bu tuzağın kurbanı 
oluyorlar. Ve sonuçta görüyorsun k� bu günkü 
CHP savunucuları, bu ülken�n kodlarıyla oynuyor, 
doğruları “ama, fakat, lak�n” bağlaçlarıyla 
sulandırıp dejenere olmalarına neden oluyor. 
Programlarda b�r saat keç�boynuzu yet�r�yorlar 
ama b�r kaşık bal elde ed�lem�yor. Tıpkı odun 
yem�ş g�b� oluyor ama �nsan m�des� maalesef 
selülozu da s�nd�rem�yor!
 HDP'n�n ne olduğu anlaşılmıştır, halk 
bunlara pr�m verm�yor (D�yarbakır anneler�nden 
ve görev�nden alınan baş-kanlara Kürt halkının 
destek vermemes�nden anlaşılıyor), b�rkaç 
kelaynağın dışında(onlar da kend� part�ler�n�n 
resm� yüzler�) CHP'ye h�cret et�ler(!), CHP'n�n de 
marj�naller�yle buluşarak bu ülken�n altına 
d�nam�t yerleşt�rmeye çalışıyorlar! Y�rm�nc� 
yüzyıl başını yaşıyor g�b�y�z bu gün.
 Buyurun bu durumu düzeltel�m, bu 
kısırdöngüden çıkalım. Büyük Ortadoğu Projes� 
yürütülüyor (şarlatanlar ve cah�ller olayı 
çarptırmak �ç�n “eş başkanı cumhurbaşkanı değ�l 
m�yd�?” d�ye soracaklar y�ne! Eğer öyle olsaydı 
FETÖ'ye geç de olsa savaş açmaz, projen�n b�r 
ortağı olan FETÖ �le b�rl�kte çalışırdı) ve ülkeler 
�çten yıkılmaya çalışılıyor. H�ç merak etmey�n, 
vazgeçmeyecekler, yora yora bıktıracaklar ve 
sonunda tesl�m�yete zorlayacaklar. Bu ülke 
“tesl�m olmamıştır, olmaz” demey�n! Eğer s�z 
b�rl�k beraberl�k �ç�nde olmaz, ahlaklı b�r çalışma 
�çer�s�nde olmazsanız Allah da s�ze zafer nas�p 
etmez. Türk s�lahlı kuvvetler�n�n yaptığı 
teknoloj�k ürünler� emperyal�st bakış açısıyla 
yorumlayan, ancak yerl� arabayı beğen�p hemen 
s�par�ş kuyruğuna geçenler cephede zafer 
kazanamaz, cepheden kaçarlar. Ülkey� savunmayı 
namuslu �nsanlara �hale eden, kend�ler� lüks sefa 

�çer�s�nde gününü gün etmeye kalkanlar m�llet 
düşmanlarına d�renemez, onlara her şey�n� tesl�m 
ederler. B�zden sonrak� nesl�n çoğu topçu, popçu, 
elektron�k kafalı, değerlerden uzak b�r nes�l hal�ne 
get�r�lmeye çalışılıyor. Bu nesl�n ne cam�, ne 
k�l�se, ne Cem Ev� derd� var; ey s�yas� hokkabaz, 
cambaz ve sam�m�yets�z s�yas�ler. Bu nes�l 
düşmanla değ�l, kend� kend�s�ne savaşacak hale 
get�r�lmeye çalışılıyor, d�l�m varmıyor ama b�r 
kısım gençl�k de düşmanla �şb�rl�ğ�ne g�rer d�ye 
korkuyorum. Çünkü büyükler� böyle yapanların 
çocukları b�raz daha tekâmül eder d�ye 
düşünüyorum! Yanılıyor muyum? Bu durumda 
bazı s�yas�ler de sözde demokras�, �nsan hakları 
ve adalet� savunma yalanıyla kafalarını kuma 
gömüyor, düşmana kıçlarını hedef hal�ne 
get�rd�kler�n�n farkında olamıyorlar! Korkmamak 
mümkün mü? Bu ülken�n vatandaşı değ�l m�yd�, 
kend� s�lahıyla kend� m�llet�n� katletmeye kalkan 
ve �k� yüz ell� b�r �nsanını şeh�t eden.
 Evet, bu sorun AKP ve MHP sorunu 
değ�ld�r. Onların hatası, yeters�zl�ğ� elbette vardır. 
B�r an önce kucaklayıcı b�r d�l kullanmaları ve 
gayrı m�ll� unsurlarla �lm� b�r mücadele etmeler� 
gerek�yor. İçler�ndek� hırsızlardan, bey�ns�zlerden 
ve yalancılardan da kurtulmaları gerek�r. PKK, 
PYD terörü ve onun s�yas� ayağı �le 
emperyal�stler bu ülken�n beka meseles� �ken, son 
on yıldır bu s�yas� ayak �le FETÖ'yü üstü kapalı 
kutsayan CHP yönet�m� de son derece büyük b�r 
sorundur. Bu yüzden bu konuda Türk�ye'n�n 
sorununu çözmes� gereken gerçek CHP'l�lerd�r. 
Çünkü hep “sen” d�yen, kend�s�n� hatasız ve tem�z 
gören b�r�n� başkasının düzeltmes� mümkün 
değ�ld�r. Part�n�z� ger� alın; tekn�k d�rektör, 
yardımcı antrenörler ve kulüp başkanınızı 
değ�şt�r�n! İthal topçuları zararına da olsa satın! 
Kısacası part�y� ele geç�ren gayr� m�ll� unsurları 
kovun! Atatürk yaşasaydı, bunları geld�kler� g�b� 
gönder�p den�ze dökmez m�yd�? Ne d�yorsunuz?

İsmet YALÇINKAYA
18.01.2020

MİSAFİR KALEMLER

CHP'LİLER 
CHP'YE 

SAHİP ÇIKMALI!
-2-

İPEK KOZALARI SÜS EŞYASINA DÖNÜŞTÜ

TOGÜ İLE OSH DEVLET ÜNİVERSİTESİ ARASINDA PROTOKOL

Haber Merkez�

Şule Şah�n



6 24 Ocak 2020 Cuma tokatgazetes�@hotma�l.com www.tokatgazetes�.com

Uğur Mumcu'nun 
ölümünün 27. yıl dönümü 
dolayısıyla Eğitim Sen 
Tokat Şube Yürütme 
Kurulu tarafından yazılı bir 
açıklamada yapıldı. 

24 Ocak 1993'te, 'karanlık 

“güçler' tarafından vahşice 
katledilen Gazeteci Yazar Uğur 

Mumcu'nun ölümünün üzerinden 27 
yıl geçti.” ifadeleri ile başlayan 
açıklamada, 
“Ülkesini ve halkını aydınlatmaktan 
başka kaygısı olmayan gazeteciler ve 
basın emekçileri halka sadece 
gerçekleri ve doğruları anlattıkları 
için, gerçeklerin öğrenilmesini 
istemeyenler tarafından sürekli hedef 
gösterilmiştir. Kimi zaman yazdıkları 
nedeniyle tutuklanarak hapse atılmış, 

kimi zaman iktidar güçleri ve 
yandaşları tarafından açık açık tehdit 
edilmiş, kimi zaman da tıpkı Uğur 
Mumcu gibi vahşice katledilmiştir.” 
dendi.

Türkiye'de düşünce 
özgürlüğünün olmadığı öne sürülen 
açıklamanın devamı şu şekilde oldu;
“İktidarların ülkenin gazetecilerini, 
yazarlarını, sanatçılarını, bilim 
insanları ve aydınlarını kendisi için 
tehdit olarak görmesi, her fırsatta 
hedef göstermesi, demokratik 
olmayan ülkelerde oldukça sık 
rastlanan bir durumdur. Türkiye'de 
özellikle son yıllarda düşüncelerini 
özgürce ifade edenler, emekten, 
demokrasiden, laiklikten, bilimden ve 
barıştan yana tutum alanlar iktidar 
güçleri tarafından hedef alınmakta, 
tehdit edilerek, gözaltına alınarak, 
tutuklanarak cezaevine 
konulmaktadır. Dünyada en fazla 
tutuklu gazetecinin olduğu 

Türkiye'nin emeğin, özgürlüğün, 
demokrasinin, laikliğin, bilimin ve 
barışın yanında saf tutan gazetecile-
rine, gerçek aydınlarına yönelik 
büyük bir hapishaneye dönüştürül-
müş olması düşündürücüdür.

Geçmişte cinayetlerle, bom-
balı saldırılarla susturulmaya çalışılan 
gazetecilerin, aydınların ve bilim 
insanlarımızın bugün ağır baskılar ve 
ölüm tehditleriyle karşı karşıya 
bırakılması, halkın gerçek ve doğru 
haber alma özgürlüğü üzerindeki 
yasakçı zihniyetin geldiği noktayı 
görmek açısından ibret vericidir.

Eğitim Sen olarak, karanlık 
güçlere karşı eşit, özgür, demokratik 
bir Türkiye için mücadele eden, bu 
uğurda canını veren Uğur Mumcu'yu 
ve insanlığın ortak evrensel 
değerlerini savunduğu için katledilen 
bütün basın emekçilerini, bilim 
insanları ve aydınlarımızı bir kez 
daha saygıyla anıyoruz.”

Şeker-İş Sendikası Genel 
Başkanı İsa Gök; “Bugüne 
kadar yaptığımız en iyi 
toplu sözleşmeleri kayseri 
şeker'de imzaladık”
 

Kayseri Şeker iştiraklerinden 
Pankent ve Pandoğa'da, 3. 
Toplu İş Sözleşmesi sevinci 

yaşanıyor. Pankent'te 87 Pandoğa'da 
44 işçiyi kapsayan Toplu Sözleşme 
Protokolünü, Şeker-İş Sendikası 
Genel Başkanı İsa Gök ve Kayseri 
Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Akay birlikte 
imzaladılar.
 Pankent ve Pandoğa 
şirketlerinde düzenlenen imza 
törenlerine, Şeker İş Sendikası Genel 
Başkanı İsa Gök, Kayseri Pancar 
Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Akay, İştiraklerin 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Şeker-İş 
Sendikası Genel Sekreteri Fevzi 
Şengül, Mali Sekreter İlhan Özyurt, 
Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı, 
Kayseri Şeker Genel Müdürü Osman 

Canıtez, Genel Müdür Yardımcıları ve 
işçiler katıldı.
  Düzenlenen törende konuşan 
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Akay, uzun süren görüşmelerin 
neticesinde nihayete ulaştıklarını 
ifade ederek, “Bugün 3. Toplu İş 
Sözleşmesi'nin sonuçlarını paylaşmak 
için burada toplanmış bulunmaktayız. 
Taraflarımız arasında uzunca süren 
müzakereler yapıldı. Bu 
müzakerelerde gerek sendika 

temsilcilerimiz, gerekse de şirket 
yöneticilerimiz, şirketin imkânları 
çerçevesinde sizlere nasıl daha iyi bir 
imkân sağlarız, bunun 
değerlendirmesini yaptılar. 
Türkiye'nin içerisinde bulunduğu 
şartlar ve kamu kuruluşlarının 
yapmış olduğu zamları göz önüne 
aldığımızda, Kayseri Şeker'in farklılığı 
burada da kendisini açıkça göstermiş 
oldu. Kayseri Şeker şimdiye kadar 
olduğu gibi bugün de, çalışanlarını 
memnun edebilecek bir tavır 

içerisinde olmuştur. Bizler, Kayseri 
Şeker ile iştirakleri arasında bir 
farklılık olsun istemiyoruz. 
Çalışanlarımızın sosyal ve ücret 
hakları bakımından, her konuda aynı 
haklara sahip olmasını istiyoruz. 
Bunun için gerekli tüm çalışmaları 
yapıyoruz” şeklinde konuştu.
 Başkan Akay'ın ardından söz 
alan Şeker-İş Sendikası Genel 
Başkanı İsa Gök ise Kayseri Şeker'in 
kendileri için çok ayrı bir öneme 
sahip olduğunu belirterek, bugüne 

kadar yapılan en iyi toplu 
sözleşmeleri burada imzaladıklarını 
ifade etti. Gök, konuşmasında 
“Kayseri'ye ne zaman gelsem, işçiye 
değer verildiğini, işçi ile birlikte güzel 
şeyler yapılmak istendiğini 
görüyorum. Kayseri'ye gelirken 
ayaklarım hiç geriye gitmiyor, çünkü 
bugüne kadar yaptığımız en iyi toplu 
sözleşmeleri burada imzaladık. 
Ülkemizin şartlarında, mülteci 
sayısının 4 milyona ulaştığı, işsizlik 
rakamlarının 5 milyona dayandığı bir 
ortamda, bu şartlarla rekabet eden 
kurumsal yapıya ulaşmış 
kurumlarımızın ayakta durması için, 
elimizden gelen bütün gayreti 
gösteriyoruz. Bunun sağlanması ve 
bir kuruş dahi alın terinizin zayi 
edilmemesi için mücadelemizi, var 
gücümüzle sürdürüyoruz” şeklinde 
konuştu.
  Yapılan konuşmaların 
ardından Toplu Sözleşme Protokolü, 
Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa 
Gök ve Kayseri Pancar Ekicileri 
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Akay tarafından, işçilerin 
yoğun alkışlarıyla birlikte imzalandı.

Doğal Afet Sigortaları 
Kurumu (DASK) 
tarafından düzenlenen ve 
geleneksel hale gelen 
DASK Depreme Dayanıklı 
Bina Tasarımı 
Yarışması'nın altıncısı için 
başvurular başladı.

nşaat mühendisliği ve mimarlık 

İöğrencilerinde deprem ve 
depreme dayanıklı bina bilincini 

artırma hedefiyle hayata geçirilen 
yarışmanın başvuruları 28 Şubat'a 
kadar www.daskbinatasarimi.com 
adresinden gerçekleştirilecek. 
Başvuruların tamamlanmasının 
ardından finale kalmaya hak 
kazanan takımlar jüri ve Teknik 
Danışma Kurulu tarafından 
belirlenecek.

DASK olarak Türkiye'de ilk 
kez düzenlenen bu yarışmayı 6'ncı 
yılında da sürdürmekten büyük 
mutluluk duyduklarını belirten DASK 
Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Koordinatörü İsmet Güngör, 

“Depremin risklerini yönetmenin en 
öncelikli yollarından birisi güvenli 
binalar. Dolayısıyla bizim bu konuda 
bilinçli mühendislere ve mimarlara 
ihtiyacımız var. DASK olarak bu 
alanda farkındalık yaratmak ve 
gençlerin mesleki gelişimlerine de 
katkıda bulunmak için 
düzenlediğimiz bu yarışmanın 
bugüne kadar gördüğü ilgiden çok 
memnunuz. Bu yılki projeleri ve 
öğrencileri yapacağı çalışmaları da 
heyecanla bekliyor, şimdiden tüm 
takımlara başarılar diliyoruz” dedi.
BU YILIN PROJESİ İSTANBUL 
FİNANS MERKEZİ'NDE

DASK Depreme Dayanıklı 
Bina Tasarımı Yarışması kapsamında 
bu yıl takımlardan İstanbul'un 
Ataşehir ilçesinde İstanbul Finans 
Merkezi'nde bir iş merkezi binası 
projesini tasarlamaları bekleniyor. 
Üniversitelerin lisans 
öğrencilerinden oluşan en az dört, 
en fazla beş kişiden oluşan 
takımların üyelerinin çoğunluğunun 
inşaat mühendisliği bölümünde 
eğitim görmeleri gerekiyor.

Üç bölümden oluşan 
yarışmanın birinci bölümünde 

takımlar, proje ön şartnamesine 
uygun olarak yarışmaya 
başvuracak. Yarışmanın ikinci 
bölümünde finale kalan takımlar, 
açıklanacak teknik şartnameye 
uygun olarak bina maketlerini 
tasarlayacak ve bina maketini 
yapacak. Yarışmanın üçüncü 
bölümünde ise takımların inşa 
ettikleri çok katlı bina maketleri 
yarışma final gününde "sarsma 
masası" üzerinde, üç farklı deprem 
etkisi altında test edilecek. Kazanan 
takım, maket binaların yarışma 
kapsamında gösterdiği deprem 
performansına göre belirlenecek.
TOPLAM 80 BİN TL ÖDÜL 
VERİLECEK

Yarışmada birinci olan 
üniversitenin ilgili bölümüne 
laboratuvar teçhizatı temini 
amacıyla 50 bin TL tutarında para 
ödülü verilirken; 1. takım: 15 bin 
TL, 2. takım: 10 bin TL ve 3. takım 
5 bin TL ödülün sahibi olacak. 
Yarışmada takımlar ayrıca, En İyi 
Mimari, En İyi Deprem Performansı, 
En İyi İletişim Becerisi ve En İyi 
Sunum ile En İyi Yarışma Ruhu 
kategorilerinde de ödüllendirilecek.

Haber Merkez�

MUMCU SUİKASTININ ÜZERİNDEN 27 YIL GEÇTİ

PANKENT VE PANDOĞA'DA TOPLU SÖZLEŞME SEVİNCİ

DASK Depreme Dayanıklı B�na Tasarımı Yarışması �ç�n başvurular başladı
BİNALAR ALTINCI KEZ DEPREMDE AYAKTA KALMAK İÇİN YARIŞACAK
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23.01.2020 
Duran Çelik 

Ali Paşa Camii / Öğle Namazı / 
Erenler Mezarlığı

Yakınları: Merhum Ahmet Çelik'in 
oğlu. İsmail Çelik'in kayınbiraderi. 
İhsan ve Gül Çelik'in kardeşleri.

**
23.01.2020 

Münire Porsukoğlu 
Takyeciler Camii / Öğle Namazı / 

Erenler Mezarlığı
Yakınları: Merhum Necati 

Porsukoğlu'nun hanımı. İhsan 
Hamamcıoğlu'nun ablası. Ahmet 
Bilge, Naci Ersoyoğlu, Merhum 

Dursun Atıcı, Merhum Necati Ecder 
ve Ahmet Gün'ün kayınvalidesi.

**
23.01.2020 
Nafia Aslan 

Günevi Köyü / 12.00 / Günevi Köyü
Yakınları: Merhum Hüseyin Aslan'ın 

eşi. Remzi Aslan'ın annesi. Celal 
Aslan'ın babaannesi.

**
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.
**

VEFAT
EDENLER
İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raci'un

Vefat Eden Hemşehrilerimize
Cenab-ı Hak’tan Rahmet,

Yakınlarına Başsağlığı Dileriz.

Sağlıklı bir cilde sahip 
olmak için yalnızca 
kullanılan bakım 
ürünleri değil 
tüketilen gıdalar da 
önem taşıyor. Cilt 
hücreleri, ihtiyacı 
olan vitamin ve 
mineralleri alamadığı 
sürece istenilen 
görünüme hiçbir 
zaman kavuşamıyor. 
Stres yönetimi, 
güneşten yeterli 
miktarda faydalanma 
ve doğru beslenme 
düzeni ile cildin 
yaşlanma süreci 
yavaşlatılabiliyor, 
mükemmel ve ışıltılı 
bir cilt mümkün 
olabiliyor. 

M
emorial Antalya 
Hastanesi Dermatoloji 
Bölümü'nden Uz. Dr. 

Seda Erdoğan, genç ve güzel 
bir cilde sahip olmanın 
yollarını anlattı.
Solgun cildin nedeni 
dengesiz beslenme
 Yaşlanmak kaçınılmaz 
bir süreçtir. Genetik dışındaki 
faktörler bu sürecin hızını 
değiştirebilir. Stres, güneş 
ışınlarına maruziyet ve 
dengesiz beslenme cildin 
yaşlanma sürecini hızlandıran 
faktörlerdir. Sağlıklı bir cilt 
yapısı için gerekli olan 
aminoasitler, vitaminler ve 
mineraller ancak doğru 
beslenme ile sağlanır. Eğer 
kişi doğru ve dengeli 
beslenemiyorsa; ciltte 
solgunluk, kuruluk ya da 
lekeler meydana gelebilir.
Yağ ve su alımı 
yetersizse…
 Yeterli su tüketimi 
olmazsa cilt kurur ve 
canlılığını kaybeder. Esansiyel 

yağ asitlerinin eksik alımı ise 
cildin kuruyarak erken 
yaşlanmasına neden olur. 
Hayvansal yağlar ve margarin 
gibi katı yağların tüketimi, 
aşırı alkol ve sigara kullanımı 
kılcal damar sisteminde 
dolaşım problemine yol açar. 
Uzun süren dolaşım 
bozukluklarında, en güzel cilt 
bile doğal rengini kaybeder ve 
sağlıksız, mat bir görünüm 
alır.
Şeker elastikiyet kaybı 
nedeni
 Glikoz vücudun ana 
yakıt kaynağı olarak kullandığı 
şekerdir. Tüketildiğinde hızla 
şekere dönüşen işlenmiş 
gıdalar düzgün sindirilmezse, 
glikoz cildin kolajen ve elastin 
liflerine bağlanabilir, anormal 
kimyasal köprüleri oluşturarak 
doku hasarına neden olabilir. 
Bu durum; glikasyon denilen, 
cildin elastikiyetini kaybettiği 
erken yaşlanma sürecidir. 
Şekerin yaşlandırıcı etkisi 
özellikle ciltte kolajenin 
azalma eğiliminin görüldüğü 
35 yaştan sonra başlar. 
Glikasyon aynı zamanda cildin 
kendi kendini tamir etme 
özelliğini etkiler ki bunun 
sonucu olarak incelme, 
kızarıklık, çatlama ve cilt 

gevşekliği meydana gelir. 
Şeker aynı zamanda cildin 
yarattığı kolajen tipini de 
etkiler. Güçlü ve kalıcı kolajen, 
zayıf ve güçsüz kolajene 
dönüşerek güneş ışınları gibi 
yaşlanmaya sebep olan 
çevresel faktörlere karşı cildi 
savunmasız bırakır.
Cildi erken yaşlandıran, 
kızartma ve kavrulmuş 
besinler
 Serbest radikaller 
vücuttaki reaksiyonlarda 
meydana gelen zararlı 
moleküllerdir. Vücut bir 
aşamaya kadar, bu zararlı 
molekülleri etkisiz hale 
getirerek kendisini korur. 
Serbest radikaller; stres, 
sigara, alkol, fazla kafein 
tüketimi, kızartılmış ve 
kavrulmuş besinler nedeniyle 
daha da çok üretilir. Vücudu, 

kendini koruyamaz hale 
getiren serbest radikaller; 
sağlıklı hücrelere saldırır, 
onların yapısını bozarak 
hücrenin erken ölümüne yol 
açar. Uzun dönemde cilt 
sağlığının bozulmasına ve 
cildin erken yaşlanmasına 
neden olur.
Parlak ve canlı bir cilt 
dostu önerilere kulak 
verin!
1 - Ciltte ince çizgiler, 
kırışıklıklar ve lekelere yol 
açan serbest radikalleri 
ortadan kaldırmak için 
antioksidan içerikli sebze ve 
meyve tüketin. Kırmızı, koyu 
yeşil ve sarı renkli, meyve ve 
sebzeleri tercih edin.
2 - Cilt kuruluğuna karşı 
günde en az 8-10 bardak su 
tüketin ve yemeklerinizi, 
hakiki zeytinyağı ile pişirin.
3 - Cildinizin gençliğini 
korumak için yaban mersini, 
ahududu, böğürtlen, somon 
balığı, havuç, nar, portakal ve 
bitter çikolata gibi serbest 
radikallerle savaşan 
antioksidanları tüketin.
4 - Günün en önemli öğünü 
olan kahvaltı alışkanlığı 
kazanın. Kahvaltıda, poğaça, 
börek ve açma gibi hamur 
işleri yerine; peynir, zeytin, 
yeşillik, yumurta ve domates 
gibi sağlıklı yiyecekleri tercih 
edin.
5 - Güneş ışınlarına çok fazla 
maruz kalmaktan kaçının ve 
düzenli yüksek korumalı 
güneş kremleri kullanın.
6 - Alkol ve kafein tüketimini 
sınırlandırın. Günde 1-2 fincan 
yeşil çay tercih edin.
7 - Sigara içmeyin ve sigara 
içilen ortamlardan uzak 
durun.
8 - Vitamin ve mineral 
düzeylerinizi kontrol ettirin, 
dengeli ve yeterli beslenin.
9 - Açık havada düzenli 
egzersiz yapın, sporu hayatın 
bir parçası haline getirin.
10 - Hayatınızdaki stres 
faktörleri ile mücadele etmeyi 
ve rahatlamayı öğrenin.

CİLDİNİZ 10 ADIMDA
GENÇLİK VE IŞILTI KAZANSIN

Haber Merkez�
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Teknik sorumlusu 
İsmet Kal: ”Sahaya 
kazanmak için 
çıkacağız, 
rakibimizde 
kazanmak için 
çıkacaklar, önemli 
olan iyi futbol ve 
centilmenlik içinde 
olsun”
Santrafor oyuncusu 
Nazım Emre Ergan: 
“Hiçbir maç 
oynanmadan 
kazanılmıyor, Sahaya 
çıkıp mücadelemizi 
sonuna kadar 
vereceğiz”

okat 1. Amatör Ligi B 

Tgrubunda mücadele eden 
Tokat 1969 Spor Kulübü, 

hafta sonu evinde oynayacağı 
Reşadiye Termalspor maçının 
hazırlıklarına devam ediyor.
 Hafta başında yağan kar 
yağışı nedeniyle Uzunburun'daki 
Sentetik sahasındaki oluşan 
kardan dolayı antrenmanlarını 
Deplasman Halı sahasında 
gerçekleştirdi.
 Takımın teknik sorumlusu 
İsmet Kal yönetimindeki 
antrenman 11.00'da başladı. 
Birçok futbolcusu üniversite 
sınavından dolayı dün yapılan 
idmanlara katılamadı. 5'e 2 top 
kapma, pas ve pres çalışmasıyla 
antrenman devam etti. Yaklaşık 
bir saat süren antrenman 
çalışmasına Kulüp Başkanı Salih 
Kutlu'da takip etti. Bordo Beyazlı 
ekipte sakat ve cezalı oyuncu 
bulunmazken Reşadiye 
Termalspor maçında tam kadro 
olarak sahada olacak.

 Antrenman sonrasında 
takımın Teknik sorumlusu İsmet 
Kal ve santrafor oyuncusu Nazım 
Emre Ergan, Reşadiye Termalspor 
maçı hakkında gazetemize 
açıklamalarda bulundu. 
TEKNİK SORUMLUSU İSMET 
KAL:
“TAM KADRO OLARAK 
REŞADİYE TERMALSPOR 
MAÇINDA 
SAHADA OLACAĞIZ”
 Geçen hafta deplasmanda 
Erbaa Güreş İhtisasspor ile 
oynadıklarını belirten Teknik 
sorumlu Kal, “bu hafta yine 
ilçemizin takımlarından Reşadiye 
Termalspor karşılaşacağız. Bugün 
Uzunburun'daki Sentetik sahasının 
kar olması nedeniyle Deplasman 
Halı sahasında yapmak zorunda 
kaldık. Çalışmalarımız iyi bir 
şekilde devam ediyor. Takıma 
takviye ettiğimiz transferlerimiz 
var. Onları da hallettiğimiz zaman 
inşallah iyi bir sonuç alacağımızı 
düşünüyorum. Reşadiye 
Termalspor maçı bizim için önemli 
bir maç. Tabi ki tüm takımlar için 
her maç önemlidir. Sahaya 
kazanmak için çıkacağız, 
rakibimizde kazanmak için 
çıkacaklar. Önemli olan iyi futbol 
ve centilmenlik içinde olsun. Tam 
kadro olarak Reşadiye Termalspor 
maçında sahada olacağız.” dedi. 
SANTRAFOR OYUNCUSU 
NAZIM EMRE ERGAN:
“90 DAKİKA SONUNDA 
3 PUANI ALAN TAKIM 
BİZ OLACAĞIZ”
 Tokat 1969 S.K santrafor 
oyuncusu Ergan, “kardan dolayı 
antrenmanlarımızı sentetik sahada 
değil halı sahada 
gerçekleştiriyoruz. Takım olarak 
antrenmanlarımızı aksatmamaya 
çalışıyoruz. Her maç önemlidir, 
bizim için bu maçta önemli. 
Hedefimiz 3 puan, 3 puanı almak 
için sahaya çıkacağız. Hiçbir maç 
oynanmadan kazanılmıyor. Sahaya 
çıkıp mücadelemizi sonuna kadar 
vereceğiz inşallah. 90 dakika 
sonunda 3 puanı alan takım biz 
olacağız inşallah.” dedi.

Mustafa Işık

Sol kanatta oynayan 
Ümit Burhan: “Genç ve 
dinamik bir ekip, 
inşallah güzel bir 
şekilde ligi bitirmek 
için elimizden geleni 
yapacağız”

ürkiye Hentbol Federasyonu 

T(THF) Tokat'ı temsil eden 
Tokat Gençlik ve Spor 

Kulübü'nde sol kanatta oynayan Ümit 
Burhan, aynı grupta mücadele eden 
İstanbul ekibi Bahçelievler Belediyesi 

Spor Kulübü'ne transfer oldu.
 2019-2020 sezonunda Tokat 
Gençlik ve Spor Kulübü'nde yarım 
sezon oynayan Burhan, eski takımına 
yeniden döndü. İstanbul ekibi, 
Bahçelievler Belediyesi Spor 
Kulübü'yle yarım sezon anlaşma 
sağladı. Tokat Gençlik ve Spor 
Kulübü'nde sol kanatta oynayan Ümit 
Burhan, çıktığı 17 maçta 48 sayı 
kaydetti. Oldukça başarılı bir grafik 
çizen Burhan, yeni takımında aynı 
başarıyı göstermek istiyor.
Sol kanatta oynayan Ümit Burhan, 
Tokat Gençlik S.K ve yeni takımı 
Bahçelievler Belediyesi S.K hakkında 
gazetemize açıklamalarda bulundu. 
SOL KANATTA OYNAYAN ÜMİT 
BURHAN:

“ANTRENÖRÜM EMRE DURSUN 
VE 
ARKADAŞLARIMIZLA ÇOK 
GÜZEL 
BİR İLK YARI GEÇİRDİK”
 Eski takımından ayrıldığı için 
çok üzgün olduğunu belirten Burhan, 
“Antrenörüm Emre Dursun ve 
arkadaşlarımızla çok güzel bir ilk yarı 
geçirdik. Hiçbir şeyi benden 
esirgemeyen, beni Tokat'ta 
evimdeymiş gibi hissettirdikleri için 
teşekkür ederim. Yeni geldiğim takım 
İstanbul'da ailem burada ve 
hocalarım burada. Sezonu burada 
tamamlayacağım. Genç ve dinamik 
bir ekip, inşallah güzel bir şekilde ligi 
bitirmek için elimizden geleni 
yapacağız.” dedi.

TOKAT 1969 SPOR KULÜBÜ, TERMALSPOR
MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

ÜMİT BURHAN BAHÇELİEVLER'E TRANSFER OLDU
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