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ASGARİ ÜCRET, 
BÜTÇE VE AŞI

ONLAR İNSANIMIZ 
İÇİN MÜCADELE 

EDİYOR
 AYIRMAYIN...

SORULARLA 
AŞI VE 

CORONA GERÇEĞİ!

Sayfa 5’te

Sayfa 4’te

Sayfa 4’te

ÖNEMLİ UYARI!
ÖZÜR DİLERİZ...

Geçen hafta yayınlanan ‘TEKİR YOLU ÇÖP YOLU, 

DOĞASI PLASTİK DOLU…’ manşetli  
gazetemizin 721. Sayısı sehven 

3 Kasım 2020 yazılmıştır. 
721. sayımıza 3 Aralık 2020 

tarihi yazılması gerekirken gözden kaçan bu 
önemli  ayrıntı için tüm okuyucularımızdan 

özür dileriz...

Sinop Atatürk Devlet 
Hastanesi Acil Servis 
bölümündeki Uzman 

Doktor Özgür Ocak ikinci kez 
koronavirüse yakalanınca, 
Sağlık Bakanlığı Bilim Ku-
rulu’na isyan etti ve istifaya 
çağırdı. Odatv’  ve Halksesi. 
com adlı internet sitesinde  
yayınlanan haberde doktorun 
sosyal medya mesajlarına 
yer verildi.  Dr. Ocak mesajlarında“Sinop 
gibi 200 bin nüfuslu kentte her gün 
1-2 kişi bazı günlerde 5 kişi birden 
Covid’den ölüyorsa en basitinden 
günlük 400 ölüm vakası eder” diyerek 
acı gerçeğe dikkat çekti.
 Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş 
Kara’yı sert sözlerle eleştiren doktor Özgür 
Ocak, “Temmuz ayının sonunda vaka 
sayısı 100’lere inecek diyen sen değil 
miydin bir de bakanlığın verdiği ölüm 

rakamlarının doğru ol-
duğunu söylüyorsun” 

ifadelerini kullandı.
 “Gerek vaka sayıları, 
gerek ölüm sayılarının 
yanlış olduğu konusunda 
hiçbir yorum yapmayan, 
onurlu bir çıkış gösterme-
yen bilim kurulu hocaları, 
kaybettiğimiz meslektaşla-
rımızın ve insanların vebali 
ömür boyu sizi bırakmaya-

cak. Yazıklar olsun size” diyerek mesajları-
na devam eden Uzman Doktor Özgür Ocak, 
“Sinop gibi 200 bin nüfuslu bir kentte her 
gün 150 pozitif çıkıyorsa en basitinde 
genelde 60 bin vaka eder. Sinop gibi 200 
bin nüfuslu kentte her gün 1-2 kişi bazı 
günlerde 5 kişi birden Covid’ten ölüyorsa 
en basitinden günlük 400 ölüm vakası 
eder. Bu durum karşısında sessiz kalan 
#BilimKurulu istifaaaa” diye yazdı.
 

Durağan Esnaf ve 
Sanatkarlar ve 

Ulaştrırma 
Hizmetle-
ri  Odası 
başkan ı 
N e c a t i 
To p ç u  
odaya 
b o r c u 

olan esnafları 
uyararak ‘borcunuzu ya-

pılandırın, yüksek faizden ve borç 
yükünden kurtulun’ dedi. Topçu; “ 
Kasım ayının başında çıkan ve  
SGK Maliye dahil bir çok borcun 
yapılandırmasını içeren 7256 sa-
yılı kanun kapsamında odaya 
olan borçlandırma yapılandırma 
kapsamı dahilindedir. Üyelerimi-
ze mesaj atıyor bilgilendiriyoruz. 
31 Aralık  2020 tarihinde sona 
erecek olan yapılandırma fırsatı-
nı esnaflarımızın kaçırmamasını 

istiyoruz.  Özellikle uzun yıllardır 
biriken borçlar uygun koşullarda 
2 ayda bir ödenebilecek biçimde 
18 taksitle yapılandırılıyor. Bu 
esnafımıza hem ödeme kolaylığı 
hem de borç yükünden kurtulma 
şansı sunuyor. Oda hizmetlerin-
den yararlanmak istenilen evrak-
ları alabilmek adına önemli olan 
borç yapılandırmada bu fırsatı 
tüm üyelerimiz değerlendirsinler” 
dedi.      

Sinop Valisi Erol 
Karaömeroğlu’nun 10 

Aralık Dünya İnsan 
Hakları Günü Mesajı

Karadeniz, Sözleşme 
Krizini GündemeTaşıdı

MAVİŞ; TOKİ ALANI 
KAMULAŞTIRMASI 

TAMAMLANDI

Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan  sosyal 
medya mesajından yayınladığı mesajla gurbetteki 
Durağanlılara  1. İkametgah adresi Durağan ilçe 

dışı olanlara seslenerek; “MEMLEKETİNİZE SAHİP 
ÇIKIN’ dedi.
 Kılıçaslan “Birinci ikametgâh adresleri İstan-
bul başta olmak üzere başka bir ilde, ilçelerde veya 
köylerimizde bulunan değerli Durağan’lılar; İlçemize 
daha kaliteli hizmet sunmak ve hayalini kurduğumuz 
Durağan’ı inşa etmek adına ilçemizin

MEMLEKETİMİZE SAHİP 
ÇIKIYORUZ!

Geçtiğimiz hafta 
gazetemizde yer 
alan ‘TEKİR 

YOLU ÇÖP YOLU, 
DOĞASI PLASTİK 
DOLU…’ başlıklı ha-
berimiz üzerine açıkama 
Tekir Engin Şahin YBO 
okul yönetimi çöple ilgili 
sorunları sözlü olarak 
ilettiklerini kısa bir süre 
önce okulu ziyaret 

eden Durağan Belediye 
başkanı Ahmet Kılıças-
lan’ın kendilerine şoför 
bulunması halinde araç 
tahsisi ederek çöpü aldı-
rabileceklerini  söyledik-
lerini ifade ederek çöple 
ilgili çalışma yapıldığını 
söyledi.  Gazetemize 
yapılan bu açıklamayı  
siz değerli okurlarımıza 
belirtir uzaktaki okulu-
muzun ve o bölgedeki 

yerleşim yerlerinin 
çöpünün alınması 
bölge açısın-
dan olduk-
ça önemli 
olduğunu 
belirtmek 
isteriz. Okul 
yönetimine de 
göstermiş oldukla- rı 
duyarlı davranış nedeni 
ile teşekkür ediyoruz…
  Durağan kayma-

kam-
lığına 

da  bu 
güne kadar bu 

yönde bir müra-
caat olmadığı iafe 

ediliyor. Çöp sorunu ile 
ilgili çalışmanın yapıldığı 
ve en kısa sürede soru-
nun çözülmesi için proje 
başlatıldığı  öğrenildi. 

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, 10 
Aralık Dünya İnsan Hakları Günü 
münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

 İnsan Hakları ile ilgili düşünceleri-
nid dile getiren Vali Karaömeroğlu 
mesajında”Birleşmiş Milletler Kuru-
lu’nun 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesini kabul 
etmesi; İnsan haklarının uluslararası 
düzeyde korunmasına yönelik önemli 
ilk adım olması sebebiyle, 10 Aralık 
tarihi bütün dünya ülkelerinde “ İnsan 
Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.

Cumhuriyet Halk Partisi Sinop 
Milletvekili Barış Karadeniz yaklaşık 
51 İl Özel İdaresi’nde personellerin 
yaşadığı sözleşme krizini gündeme 
taşıdı. 

CHP Sinop Milletvekili Barış Karade-
niz İl Özel İdaresi’nde Kamu Şirketi 
Personeli olarak çalışan işçilerin 
yaşadıkları mağduriyete değinerek 
işçilerinin hakkı olan sözleşmenin bir 
an önce yapılması gerektiğini belirt-
ti. Karadeniz yaptığı açıklamada;’’ 
İçinde bulunduğumuz pandemi süreci 
nedeniyle zor günlerden geçiyoruz.

AK Parti Sinop Milletvekili ve Yerel 
Yönetimler Başkan Yardımcısı Dr. 
Nazım MAVİŞ, TOKİ tatarfından 
Sinop’a yapılacak olan 300 konutun 
yeri ile ilgili kamulaştırma işlemlerinin 
tamamlandığını duyurdu.
Sinop Merkez Ordu Mahallesi 156 
Ada 24,25,30 ve 33parselde bulunan 
36.545 m2 yüzölçümlü alan TOKİ 
tarafından sosyal konut yapılmak 
amacıyla kamulaştırılmıştır.

AÇIKLAMA
 GELDi!
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1-7 Aralık 
Tarihlerinde Acil 

Sağlık 

Hizm
etleri h

aftası 
olması 

dolayıs
ıyla

 

Sinop İl S
ağlık 

Müdürü Dr. F
atih Rey-

hanlıoğlu önemli k
onulara değindi.

Yaptığı açık
lamada 112 Acil 

Sağlık 

Hizm
etinin 24 saat kesin

tisi
z olarak 

hizm
et veren sağlık 

ordumuzun ol-

mazsa
 olmaz b

ir s
iste

midir a
çık

lama-

ların
da bulundu.

Dr. Fatih Reyhanlıoğlu açık
lamasın

-

da”1-7 Aralık 
tarihleri ‘1

12 Acil 
Sağlık 

Hizm
etleri H

aftası’ 
olarak k

utlanmak-

tadır. 
Acil 

Sağlık 
Hizm

etleri, 
ülke

 ge-

nelinde her il
imizin

 en uç n
okta

ların
a 

kadar ya
yılm

ış, 
24 sa

at ke
sin

tisi
z o

la-

rak hizm
et veren sağlık 

ordumuzun 

olmazsa
 olmaz b

ir s
iste

midir.

Acil 
Sağlık 

Hizm
etlerinin amacı; 

112 

acil 
çağrı 

hattın
ın aranması 

halinde 

acil 
sağlık 

hizm
eti 

ihtiya
cı 

bulunan 

tüm va
tandaşla

rım
ıza

 24 sa
at ke

sin
ti-

siz
 ve

 ücre
tsiz

 olarak h
izm

et ve
rm

ek-

tir. 
Bu hizm

et kapsamında çağrın
ın 

sis
teme düşm

esi d
urumunda en kı

sa 

sürede hasta
ya ya

 da ya
ralıya

 ulaş-

mak, 
olay y

erinde gereken tıb
bi m

ü-

dahaleyi y
apmak v

eya ya
ralının

1-7
 A

ra
lık

 A
cil

 Sa
ğlık

 

Hizm
etle

ri 
Hafta

sı

TEHLİKENİN 

FARKINDA MISINIZ?

DEVLET BİN
A 

YAPAR 

ÇÖPÜNÜ 

UNUTURSA!

Yazarım
ız iş

 yoğunluğu 

nedeni ile
 yazısını

 yazamamıştır.!

Sayfa 3’te

Sayfa 3

Sayfa 4’te

Sayfa 3’te

Sin
op Valis

i E
ro

l 

Kara
ömero

ğlu’nun 3 

Ara
lık

 D
ünya

 En
gellil

er 

Günü M
esa

jı

Sinop Valisi E
rol K

araömeroğlu, 3 

Aralık Dünya Engellile
r G

ünü mü-

nasebetiyle bir m
esaj yayımladı.

 

Toplumumuzun bir p
arça

sı 

olan engelli v
atandaşla

rım
ız i

çin
 3 

Aralık 
tarihi,  B

irle
şm

iş M
ille

tler ta
ra-

fından “D
ünya Engellile

r G
ünü” o

larak 

kabul edilm
iş v

e bugünde ya
şam 

sta
ndartla

rın
ın gelişt

irilm
esi, 

topluma 

kazandırılm
ası v

e toplumsal bilin
ç 

oluştu
rulması a

maçla
nmıştı

r. E
ngel-

li v
atandaşla

rım
ızın

 so
sya

l hayata 

entegre edilerek y
aşam ka

lite
lerinin 

yükse
ltilm

esi, 
medeni bir to

plum 

olmanın za
ruretlerindendir. E

ngellilik
, 

sadece engellile
rin ve

 ailelerinin ma-

ruz k
aldığı bir s

ağlık 
sorunu olmakta

n 

ziy
ade so

sya
l boyutlarıyl

a her b
irim

izi 

yakın
dan ilg

ilendiren, olumsuz e
tki-

lerini asgariye
 indirm

ek iç
in herke

sin
 

katkı 
ve orta

k ç
abasın

a ihtiya
ç d

uyan 

toplumsal bir h
usustu

r “ 
dedi.

SG
K İL

 M
ÜDÜRÜ ŞA

HİN
’D

EN
 

YA
PILA

NDIRMA U
YA

RISI

Sin
op İli

nde Yo
ğun Bakım

 Ya
ta

k 

Kapasit
esi 

Artt
ırı

ldı

Sosya
l G

üvenlik 
Kurumu (S

GK) S
i-

nop İl 
Müdürü Sami Ş

ahin, S
GK’ya

 

olan borçla
rın

 ya
pılandırm

a fırs
at ve

 

avantajının 17 Kasım
 2020’de baş-

ladığını sö
yle

di.

 
Sinop 

Sosya
l 

Güvenlik 
Kuru-

mu (SGK) İl Müdürü Sami Şahin, 

SGK’ya
 olan borçla

rın
 yapılandır-

ma fır
sat v

e avantajının 17 Kasım
 

2020’de başla
dığını 

hatırla
tarak, 

yapılandırm
a içi

n so
n başvu

ru ta
ri-

hinin 31 Aralık’
ta dolacağını sö

yle
di. 

Şahin, borcu
 olanları g

eç k
almama-

ları k
onusunda uyardı.

Özellik
le prim

 borçla
rın

ın peşin
 

ödenmesin
de ana para ile

 hesapla-

Pandemi ile mücadele de ilim
izin

 

ihtiya
çla

rı d
oğrultusunda Sinop Ata-

türk 
Devle

t H
asta

nesi, 
Boyabat 7

5. 

Yıl 
Devle

t Hasta
nesi 

ve Ayancık
 

Devle
t H

asta
nesi y

oğun bakım
 ya

-

tak s
ayıla

rı b
akanlığımızın

 deste
ği 

ile artır
ılıy

or.

Sinop Atatürk 
Devle

t H
asta

nesin
de 

8 ya
tak 2

. B
asamak y

oğun bakım
 

ve 2 yatak 1. Basamak toplamda 

10 ya
tak a

rtır
ılm

ış 
ve hizm

ete alın-

mıştı
r. Ş

u an itib
ari il

e Sinop Atatürk 

Devle
t H

asta
nesi 

82 Yoğun Bakım
 

Yatak k
apasite

si i
le hizm

et ve
rm

ek-

tedir. A
yrıc

a Bakanlık 
onayı i

le ila
ve 

12 ya
tak k

apasite
li 2

. B
asamak y

o-

ğun bakım
 

Sayfa 2’de

D
urağan Tekir 

yayla
sı 

yolu üzerinde yo
l ke

na-

rın
da atıla

n çö
pler y

ü-

rek s
ızla

tıyo
r. O

rm
an içe

risi
ne 

dökülen plastik
 atıkl

ar in
şaat 

atıkl
arı v

e yığ
ılan çö

p yığ
ınla-

rı h
em doğayı h

em orm
anları 

hem de in
san sa

ğlığını te
hdit 

eder hale gelmiş. 
 Bölgede-

ki 
köyle

rin ço
cukla

rın
a gerek 

taşım
alı gerekse

  yatılı 
ola-

rak h
izm

et v
eren Te

kir 
Engin 

Şahin YBO’ yö
netici

lerinin de 

durumdan muzdarip olduğu 

okulun çöplerini çeşitl
i defa-

lar y
etkil

i m
akamlara ile

ttik
leri 

halde gelip alınmaması 
ne-

deni ile
 yı

ğılan çö
p artık

ların
ı 

uzak b
ir n

okta
ya dökm

ek z
o-

runda ka
ldıkla

rı i
fade ediliy

or.  

Özellik
le yerel yönetim

lerin 

Durağan İl Ö
zel İd

aresi’n
in ve

 

Durağan ka
ym

akamlığının bu 

güne kadar duyarsız
 kaldığı 

uzun yıl
lar o

rm
anlık 

alana atı-

lan çö
pler iç

in artık
 bir ö

nlem 

alınması 
gerekiy

or. 
Doğaya 

ve insanlığa karşı 
sorumlu-

luk a
lması 

gereken ye
tkil

ileri; 

bu doğa ve
 çe

vre
 ka

tlia
mına 

sessi
z k

almamaları iç
in uyarı-

yoruz; 
madem okulu ya

ptınız 

madem yerleşim
 alanı ilan 

ettin
iz y

üzle
rce

 ço
cuk v

e ço
k 

sayıd
a öğretmenin bulunduğu 

bölgede gelişi
 güzel  ç

öp yı
-

ğınların
ın oluşm

asın
a müsa-

ade etmeyin
. Tekir 

yolu çöp yolu, or-

manları çöp depo-

su’ görüntüsü vic-

danları 
sızla

tıyor. 

Şehit 
İdris 

Gezer 

adına ya
pılan çe

şm
e 

ve pikn
ik a

lanının da 

bulunduğu bölgede  

oluşan çö
p yığ

ınları, 

çevre
deki 

köylü
leri 

de rahatsız
 etmeye 

başla
mış. 

Daha ön-

ceden çok 
sayıd

a 

ihbar 
aldığımız 

bu 

durumu ye
rinde te

s-

pit e
ttik

, çö
p yığ

ınları 

orm
anlık 

alanda gözle
 görü-

lür b
içim

de yü
kse

lmeye ve
 

doğayı t
ahrip etmeye başla

-

mış b
ile….

 

Hafta
da bir g

ünde 

olsa gidip çöpleri 
almak 

için kimden emir b
ekliyor-

sunuz? 

TEKİR
 YOLU ÇÖP YOLU, 

DOĞASI P
LASTİK

 DOLU… 

CHP D
urağan ilçe

 başka
nı 

Musta
fa Eker  

konu ile
 

ilgili y
aptığı açık

lamada  so
rumluluğun 

Durağan K
aym

akamlığına ve
 İl 

Özel 

idaresin
e ait 

olduğunu belirte
rek; 

“ 

Öğretm
enler g

ünü dolayısı il
e git-

tiğ
imiz y

ol ü
zerin

de köylülerin
 dur-

durarak çöp yığınların
ı g

österm
esi 

nedeni ile
 konudan haberdar o

lduk.  

Okul yönetim
ine konuyu sorduk. 

Kendileri d
e çeşitli

 defalar yetkili b
i-

rim
lere konuyu ile

ttik
lerin

i if
ade et-

tile
r. Ç

öplerin
 alınmaması nedeni ile

 

okulda birik
tiri

len çöpleri u
zak bir 

alana dökmek zo
runda kaldıkların

ı 

söylediler.  Ç
ocukların

 çöp içeris
in-

de kalmaması iç
in böyle bir y

öntem 

izle
diklerin

i d
oğaya çöp bıra

kmak-

tan kendilerin
inde üzüntü duyduk-

ların
ı belirt

tile
r. O

ysa; İk
tid

ar p
artis

i 

ve yerel yöneticiler  s
ürekli h

izm
et-

ten bahsediyorla
r.  

  S
AYFA 3

ÇÖPÜNÜ ALAMAYAN, Y
OLUNU YAPAMAYANLAR 

HANGİ H
İZMETTEN BAHSEDİYORLAR!

Musta
fa EKER

CHP Durağan 

İlç
e Başk

anı

YIL:1
4    S

AYI: 7
21     

03 KASIM
 2020

Geçen hafta yayınladığımız ‘TEKİR YOLU ÇÖP YOLU, DOĞASI 
PLASTİK DOLU… ‘ manşetli haberimizle ilgili olarak Tekir 
Engin Şahin YBO yöneticilerinden açıklama geldi.

Sayfa 4’te

2. KEZ KORONAYA YAKALANAN 
SİNOP’TAKİ DOKTORDAN İSYAN!

‘ODA’NIZI 

YAPILANDIRIN

Haber:Gülcan EKER

Haber:Şükrü YILDIRIM

YIL:14    SAYI: 722     10 ARALIK   2020



 

ERDEMİN PENCERESİ

4857 sayılı İş Yasası çerçevesinde asgari 
ücret, “işçilere normal bir çalışma günü 
karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, ko-
nut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zo-
runlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden 
asgari düzeyde karşılanmasına yetecek 
ücret” olarak tanımlanmaktadır.
Dolayısıyla, asgari ücret işverenle işçi 
temsilcileri arasında bir pazarlık ücreti 
değil, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve 
sosyal koşullarına göre insanca yaşama-
sını mümkün kılacak, insanlık onuruyla 
bağdaşacak, bilimsel objektif yöntemler ve 
güvenilir verilerle tespit edilen taban ücreti 
olmalıdır. 

2021’de asgari ücret ne olacak, bütün çalı-
şanlar merakla bekliyor. 2 bin 324 lira olan 
asgari ücret için CHP, “Görüşmeler 3 bin 
100’den başlamalı” diyor. DİSK 3 bin 800 
lira öneriyor. 

Türkiye’de asgari ücret, tek kişilik bekâr 
işçinin maliyetinin hesabına göre belirleni-
yor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ise 
hesabın dört kişilik bir ailenin harcamaları-
na göre ele alınması gerektiğini söylüyor.
Ne yazık ki asgari ücretin tartışıldığı tek 
ülkeyiz. Ancak 15 kişilik komisyonda hükü-
met, işveren (işveren sendikası) ve sendi-
ka (Türk-İş) kesiminden 5’er üye yer alıyor. 
İşverenler, hükümet üyeleriyle işbirliği 
yaptığı için çalışanların istekleri hiç dikkate 
alınmıyor.

Asgari ücretin tartışıldığı bu günlerde Mec-
lis 2021 bütçesi için mesaide. Muhalefetin 
büyük eleştirisine neden olan bütçe tasa-
rısı büyük ihtimalle Meclis’den onay alarak 
2021 için uygulamaya konulacak. 
CB yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin 
2021 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu 
teklifi detaylarını şöyle verdi.  “2021 yılı 

bütçemizde bütçe 
giderleri 1 trilyon 346,1 milyar, faiz hariç 
giderler 1 trilyon 166,6 milyar, bütçe ge-
lirleri 1 trilyon 101,1 milyar, vergi gelirleri 
922,7 milyar, bütçe açığı 245 milyar lira 
olarak öngörülmektedir.” 
Bu veriler vatandaş olarak bizlerin cüzda-
nını deyim yerindeyse boşaltacak. Neden 
mi? Bütçede vergi gelirleri 922 milyar TL. 
Gelir vergisini ise % 65 gibi bir oranda 
çalışanlar ödüyor. Yine bütçe için 1 trilyon 
58 milyar TL vergi toplanacak. Geçen yıla 
göre artış %16,4 olacak. Bu da, yeni yılda 
vergi, ceza ve resmi işlem harçlarının 
artması demek. Yani fatura yine vatandaşa 
çıkacak.
Ekonomik anlamda sıkıntının baş kaynağı 
tüm Dünya da olduğu gibi bizde de malum 
Corona salgını. Hem sağlığımız hem eko-
nomimiz için beklediğimiz müjde ise aşı. 
Dünya’da ilk aşılama haberi İngiltere’den 
geldi. Bizde ise Sağlık Bakanı aşılamanın 
risk gruplarına göre yakın zamanda başla-
yacağını duyurdu. 

Ancak kafalar sanki biraz karışık… Bill Ga-
tes aşı ile herkese çip takacakmış diyenler, 
Çin aşısı diye aşağılayanlar, aşı olanın 
DNA’sı değişecek diyenler var. Konunun 
uzmanı olmayan her kafadan bir ses çıkı-
yor. Aşı konusunda belki de bir bilgilendir-
me kampanyası düzenlenmeli. Bu anlam-
da sporcu, sanatçı, yazar veya benzeri 
kişilerin aşıyı anlattığı ve teşvik ettiği bir 
kampanya tüm TV kanalları ile yazılı basın 
yoluyla yapılabilir. 

Bu salgın illetinden korunmak ve kurtul-
mak için aşı kadar önemli bir başka boyut 
da sorumluluk. Herkesin kendisine düşen 
sorumluluğu tümüyle kavraması halinde, 
bugün karşı karşıya olduğumuz krizden 
başarıyla çıkabileceğimize inanıyorum

E-posta: erdeminpenceresi@sehirgazetesi.com

ASGARİ ÜCRET, BÜTÇE VE AŞI

HAFTANIN SÖZÜ
“Gerçeği bilip susanlar, gerçeği bilmeyip söyle-

yenler kadar tehlikelidir.”

         Anonim
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Gazete İmtiyaz Sahibi   

MUSTAFA EKER

Yazı İşleri Müdürü      Boyabat Temsilcisi

 GÜLCAN EKER         DAVUT KOÇYİĞİT

İdare Merkezi
Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:75/A

Durağan / SİNOP
Tel: 0(368)416 21 09 - Belge Geçer: 0(368)416 21 08

E-posta:sehirgazetesi@sehirgazetesi.com

Basım Yeri
Erdem Matbaası - Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 

No:75/B Durağan / SİNOP
Yıllık Abone Bedeli: 30₺

Resmi İlan: KDV Hariç 17 ₺
Değişik İlanlar (Cm/Sütun 5₺) Gazetenin 

kendi koşullarına göre yapılır.
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İHALE İLANI
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURAĞAN DİĞER ÖZEL 
BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Durağan Orman İşletme Müdürlüğü Akkır Orman Deposu Orman Emvali İstif İşi hizmet alımı 4734 
Durağan orman İşletme müdürlüğü 30000 Litre Motorin (eurodizel) ve 100 litre Benzin (95 Oktan 
) mal mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 
ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN   : 2020/668132
1-İdarenin
 a) Adı   : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURAĞAN DİĞER 
           ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL 
           MÜDÜRLÜĞÜ
 b) Adresi   : Buzluk Mah. Yusuf Kemal Tengirsek Cad. 82 57700 
             DURAĞAN/SİNOP
 c) Telefon ve faks numarası  : 3684161007 - 3684161899
 ç) İhale dokümanının görülebileceği 
        ve e-imza kullanılarak 
     indirilebileceği  internet sayfası  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
 a) Adı   : Durağan orman İşletme müdürlüğü 30000 Litre Motorin 
           (eurodizel) ve 100 litre Benzin (95 Oktan ) mal
 b) Niteliği, türü ve miktarı  : 30000 litre Motorin (eurodizel) ve 100 litre 95 oktan 
      Benzin Akaryakıt alımı
       Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 c) Yapılacağı/teslim edileceği yer  : Durağan Orman İşletme Müdürlüğünün Hizmetinde 
       çalışan iş makinası, Hizmet Vasıtası vb. araçlara teknik/
       idari şartnameden belirtilen şekil ve esaslar 
      doğrultusunda teslim edilecektir.
 ç) Süresi/teslim tarihi  : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş 
      tarihinden itibaren peyderpey 31.12.2021 Tarihine kadar
 d) İşe başlama tarihi  : 01.01.2021
3-İhalenin
 a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.12.2020 - 14:00
 b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
     (e-tekliflerin açılacağı adres)     : Durağan Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince 
alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1) İstekli Akaryakıt dağıtım ve pazarlama Kuruluşu ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tara-
fından verilmiş ve iş bitimi tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt  Pazarlama ve 
Dağıtım kruluşu bayisi olduğunu gösteren belgeyi
2) istekli bir Akaryakıt dağıtım ve pazarlama Bayisi ise bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitimi 
tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve pazarlama kuruluşu bayisi olduğuna dair bayilik 
yazısı veya bayilik sözleşmesi.
3)istekliye EPDK tarafından bayilik yapmak üzere verilmiş, iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan 
bayilik belgesini
4)isteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye başkanlığından alınmış olan iş Yeri Açma ve izin Belge-
sini teklifleriyle birlikte sunacaklardır.
 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin 
bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgi-
lerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek 
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından 
her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Teslim edilecek petrol ürünleri TS 3082’de belirtilen özelliklere haiz olacaktır.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
EPDK’dan bayilik izin satış belgesi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-
rın, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, tekli-
fe ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonu-
cunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Resmi İlanlar                www.ilan.gov.tr                             (Basın: 1273514)
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 AYKIRI  KALEM..

SORULARLA AŞI VE 
CORONA GERÇEĞİ!

Şu sıralar da Çin aşısı konuşuluyor. Şa-
ibeler, şüpheler de dile gelmiyor değil. 
Bir çok iddiayı sorularla bizde soralım: 
 
Soru 1- Sokağa çıkma yasağı ve maske 
zorunluluğu turistlere neden yok? Virüs 
torpillisi mi onlar? Yoksa siz virüsle böyle 
mi anlaştınız? Soru 2- Dizi setlerine neden 
sokağa çıkma yasağı yok? Ve dizilerde 
maske takılmıyor? İnsanların beynini iyice 
uyuştursun diye mi? Soru 3- Aynı evde bir 
kişi pozitif, 3 kişi negatif nasıl oluyor da vi-
rüs aynı evde, aynı odada diğerlerine geç-
miyor? Soru 4- Bu salgın için ciddi paralar 
alındığı, toplumu aşıya ikna etmek için de 
medya patronlarına, fenomen kişilere para 
verildiği iddiası doğru mu? Soru 5- İddiaya 
göre, Çin’den alınan aşılar tanesi 13 dola-
ra alınıyorken, 75 dolar üzerinden aldığınız 
doğru mu? Doğruysa aradaki fark kimlerin 
cebine gitti? Soru 6- Uygur Türklerine ha-
len işkence etmeye devam eden Çin’in aşı-
larını neden dünyada başka alan akıllı bir 
ülke yok? Soru 5- Siz Türk milletini sadece 
kobay olarak mı görüyorsunuz? Ne zaman 
üretildi de çabucak test ettiniz? Soru 6- Aşı 
yapılırken Çin’in laboratuvarında sizler de 
bizzat var mıydınız? Her şeyi çakma üre-
tim olan beslemesiz Çin’e nasıl emin olarak 
güvendiniz? Çin’den gelen test kitleri bozuk 
çıkmamış mıydı? Soru 7-  Corona hastası 
olan 18 yaşındaki de aynı ilacı alıyor, 77 
yaşındaki de. Tüm bünyelerin bunu kaldır-
madığı bilinmiyor muydu? Soru 8- Corona 
hastalara verilen 8+8 normal şartlar da in-
tihar girişimi sayılmaz mıydı? Dozlar neden 
böyle ayarlandı? Son olarak: Aşı için yaşlı-
lar denek dediniz. Çocuklara da sonrasında 
aşı yapılacak dediniz. Hani çocuklara bu aşı 
yapılmayacaktı? Bir de grip nereye uçtu? 
Grip olanlara da corona deyip 8+8 ilaçla-
rı mı verdiniz? Nerde her yıl grip olanlar? 
İşçiye, esnafa, garibana sahip çıkıp ilk 15 
gün sokağa çıkma yasağı neden uygulama-
dınız? Evinde kendini tedavi edenler ölmedi 
de, hastanelere gidenler nasıl öldü? Ölüm 
haktır ancak şüpheli bir husus varsa bu 
cana kast cinayettir! Sadece uygur Kamp-
larında işkencelerle sabıkalı olan katil Çin 
değil, 4 aşı firmasının da geçmişinde sa-
bıkalı olduğu ifade ediliyor. Bazı uzmanla-
rın açıklamalarına göre, aşı hangi ülkeden 
gelirse gelsin amaçları aynı. Hepsinin ortak 
paydası dünyayı pastaya böldüler, hem 
para alıyorlar. Hem dijital köleliğe hazırlık 
yapıyorlar. Ve bu aşı firmalarının arkasın-
da BILL GATES’in Vakfı var. 4 aşı firması-

nın toplantısından 
çıkan tek isim. 
 
Bir kü-
rek çamurla ağız kapatmayın! 
 
Ben size enkazı anlatmaya çalışıyorum. 
Bu enkaz bizim gibilerle bırakın dile gelsin. 
Medya şu an bildiğimiz köle. Bu dünyada 
gerçekleri söylemeden ölmeyi istemem. 
Çünkü bunun hesabı da ağır olur, vebali 
de. Aklıma gelen güzel kıssayı paylaşa-
yım. Mevlana Hazretleri Mesnevi’sinde 
çok anlamlılık içeren harap bir evin hikâ-
yesini şöyle anlatıyor:  Fakir ve ihtiyar bir 
adamın dededen kalma harap bir evi var-
dı. Adam her sabah işine gitmeden önce, 
harap evinin etrafını şöyle bir dolaşır sağa 
sola bakar. Nereden bir sıva dökülmüş, 
nerede bir çatlak meydana gelmişse he-
men biraz çamur karar, dökülen yeri sıvar, 
varsa çatlak kapatır ve karşısına geçer: 
 
- “Ey! benim dedemden, babamdan ya-
digâr kalan harap evim. Biliyorum sen bir 
gün yıkılacaksın. Ama ne olur yıkılacağın 
günü bana haber ver de, altından çoluğu-
mu çocuğumu, ailemi, kabımı kacağımı 
alayım. Ondan sonra yıkılırsan yıkıl” deyip 
işine gider. Yaşlı adam ertesi gün yine evi-
ni kontrol eder, çatlakları çamurla doldu-
rur, dökülen yerli sıvar ve karşısına geçer: 
 
- “Ey! benim yadigâr harap evim! Yıkılacağını 
biliyorum. Fakat bunu daha önceden haber 
de altından ailemi, çocuklarımı ve eşyala-
rımı alayım” deyip yine işine gider. Bu du-
rum günlerce, aylarca hep devam eder. Bir 
gün fakir ihtiyar akşam üzeri evine gelince 
hanesinin yıkıldığını, ailesinin, eşyalarının, 
çocuklarının altında kalıp öldüğünü görür. 
Civardaki bir taşın üzerine usulca oturup ağ-
lamaya başlar. Hem ağlar, hem de şöyle der:  
 
- “Ey! benim harap evim. Ben her sabah 
seni tenbihlerdim. Yıkılacağını bana ha-
ber ver de, ailemi, çocuklarımı, eşyaları-
mı altından alayım derdim. Neden haber 
vermedin? Ev dile gelir ve şunları söyler: 
 
- “Ey! benim ihtiyar sahibim. Bana küsme. 
Suçu benim üzerime atma. Ben her sabah 
yıkılacağımı sana haber vermek için ağzımı 
açtım. Fakat sen, benim açılan ağzımı bir 
kürek çamurla kapattın! Beni söyletmedin, 
konuşturmadın!..”
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İHTİYAÇ RAPORU  
İhtiyaç raporunda değişiklik yapılmamıştır.  
İDARİ ŞARTNAME 

Madde Zeyilname Öncesi Zeyilname Sonrası

3
İhale Tarihi

22.12.2020

İhale Tarihi

25.12.2020

26
Asgari teminat geçerlilik tarihi (Oto-
matik hesaplanır):

21.03.2021

Asgari teminat geçerlilik tarihi (Otomatik 
hesaplanır):

24.03.2021

SÖZLEŞME TASARISI  
Sözleşme tasarısında değişiklik yapılmamıştır. 
TEKNİK ŞARTNAME  
Teknik şartnamede değişiklik yapılmamıştır.   

İHTİYAÇ RAPORU  
İhtiyaç raporunda değişiklik yapılmamıştır.  
İDARİ ŞARTNAME 

Madde Zeyilname Öncesi Zeyilname Sonrası

3

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile 
ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a)İhale kayıt numarası:2020/656615 
b) İhale usulü: Açık ihale. 
c) Tekliflerin sunulacağı adres: Durağan 
Orman İşletme Müdürlüğü Döner 
Sermaye Saymanlığı 
ç) İhalenin yapılacağı adres: Durağan 
Orman İşletme Müdürlüğü Yusuf Ke-
mal Tengirşek Cad. 
DURAĞAN - SİNOP 
d) İhale tarihi: 16.12.2020 
e) İhale saati: 14:00 

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile 
ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a)İhale kayıt numarası:2020/656615 
b) İhale usulü: Açık ihale. 
c) Tekliflerin sunulacağı adres: Durağan 
Orman İşletme Müdürlüğü Döner 
Sermaye Saymanlığı 
ç) İhalenin yapılacağı adres: Durağan 
Orman İşletme Müdürlüğü Yusuf Ke-
mal Tengirşek Cad. 
DURAĞAN - SİNOP 
d) İhale tarihi: 28.12.2020 
e) İhale saati: 14:00 

26 Geçici teminat Geçerlilik Tarihi:
15.03.2021

Geçici teminat Geçerlilik Tarihi:
27.03.2021

 
SÖZLEŞME TASARISI  
Sözleşme tasarısında değişiklik yapılmamıştır. 
TEKNİK ŞARTNAME  
Teknik şartnamede değişiklik yapılmamıştır. 

 ZEYİLNAME
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURAĞAN DİĞER ÖZEL 
BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 ZEYİLNAME
ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - DURAĞAN DİĞER ÖZEL 
BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI
ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - DURAĞAN DİĞER ÖZEL 
BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Durağan Orman İşletme Müdürlüğü Akkır Orman Deposu Orman Emvali İstif İşi hizmet alımı 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    : 2020/656615
1-İdarenin
a) Adresi     : Buzluk Mah. Yusuf Kemal Tengirsek Cad. 82 57700 
    DURAĞAN/SİNOP
b) Telefon ve faks numarası    : 3684161007 - 3684161899
c) Elektronik Posta Adresi    : duraganoim@ogm.hs01.kep.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi       : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı    : 31500 m³ ve 400 ster Orman Emvali
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde   
    bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer    : Durağan Orman İşletme Müdürlüğü Akkır Orman Deposu
c) Süresi     : İşe başlama tarihinden itibaren 11(OnBir) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    : Durağan Orman İşletme Müdürlüğü Yusuf Kemal 
    Tengirşek Cad. DURAĞAN - SİNOP
b) Tarihi ve saati    : 16.12.2020 - 14:00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık 
Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter 
tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif 
edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 
deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Her Türlü Orman emvalinin Yükleme ve istifleme İşi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak 
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Durağan Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye 
Saymanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 
geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en 
avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Resmi İlanlar                www.ilan.gov.tr                             (Basın: 1275105)

Resmi İlanlar                www.ilan.gov.tr                             (Basın: 1273514) Resmi İlanlar                www.ilan.gov.tr                             (Basın: 1275105)
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Karadeniz, Sözleşme Krizini Gündeme Getirdi

Haber: Ümit Eker

Memleketimize Sahip Çıkıyoruz!
 İller Bankası’ndan ayrılan payını art-
tırıp, devlet hizmetlerinden daha fazla 
yararlanması amacıyla 31 Aralık 2020 
tarihine kadar birinci ikametgah adresi-
ni Durağan ilçe merkezine alarak, mem-
leketinize sahip çıkabilirsiniz. Doğdu-
ğumuz toprakların hakkettiği hizmetlere 
buluşması hususunda tüm hemşerileri-
mizi memleketine sahip çıkmaya davet 
ediyoruz” dedi.

Durağan belediyesi ’yapılandırın’ dedi...
Durağan Belediyesinden borçlara ilişkin ye-
niden yapılandırma işlemine başlandığı du-
yuruldu.
 Bazı borç ve alacakların yeniden yapı-
landırılması kapsamında Durağan Belediyesine 
ait Emlak, ÇTV, İlan Reklam ve Su Borçlarına 
yeniden yapılandırma hakkı getirildi.
 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvurul-
ması halinde vatandaşlarımız Durağan Beledi-
yesi Tahsilat Şefliğine müracaat ederek, Bele-
diyeye ait borçlar yeniden yapılandırabilecekleri 
açıklandı.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu’nun 10 Aralık Dünya 
İnsan Hakları Günü Mesajı

İnsanlığın binlerce yılda ulaşabildiği demokra-
tik ve çağdaş uygarlık düzeyinde; demokrasi, 
hukukun üstünlüğü ve insan hakları kavramları, 
temel evrensel değerler olarak öne çıkmıştır.

Demokrasi ve hukuk devleti anlayışının ön 
planda olduğu bütün demokratik ve çağdaş 
devletlerde olduğu gibi ülkemizde de, bire-
yin güvenliği ve insan haklarına büyük önem 
verilmektedir. Demokratikleşme ve hukukun 
üstünlüğünün sağlanabilmesi için vazgeçilmez 
unsurlardan biri olan insan haklarının korun-
ması amacıyla da son yıllarda önemli adımlar 
atılmış, atılmaya da devam edilmektedir.

İlimizde de tüm Kamu Kurum ve kuruluşlarımız, 
yaratılmışların en şereflisi olan insanın temel 
hak ve hürriyetleriyle ilgili bilinçlendirilmesini 
sağlamak ve bu alanda herhangi bir aksaklığa 
meydan vermemek için titizlikle çalışmaktadır.

İnsan hakları konusunda, insana yaraşır bir 
şekilde yaşamın sürdürülmesi ve toplumsal 
huzur ve esenliğin sağlanabilmesi için devletin 

gösterdiği gayretli çalışmalar kadar, bireylerin 
de çevrelerindeki insanların hak ve hürriyetle-
rine, saygı ve hoşgörü göstermeleri de büyük 
önem arz etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle necip milletimizin 
ve bütün dünya toplumlarının 10 Aralık Dünya 
İnsan Hakları Gününü içtenlikle kutluyor, toplu-
mumuzda insan hak ve hürriyetlerinin, karşı-
lıklı sevgi ve saygı duygularının yoğun olarak 
yaşanması temennisiyle, tüm Sinop’lu hemşeh-
rilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum”dedi.

Durağan Sokakları Sessiz, Vatandaşlar Duyarlı

Yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele 
kapsamında hafta sonu kısıtlamasının uygu-
landığı Durağan’da sokaklar boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Dura-
ğan’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 
İlçenin işlek cadde, sokak ve meydanları boş 
kaldı.
İçişleri Bakanlığı’nca alınan koronavirüs 
tedbirleri kapsamında, Cuma  saat 21.00 iti-
bariyle tüm yurt genelinde olduğu gibi İlçede 

sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İlçenin en 
işlek caddelerinden biri olan Fatih  Caddesi’n-
de ve bircok cadde ve sokaklarda vatandaş-
ların kısıtlamaya uyduğu görüldü.Kısıtlama 
nedeniyle sokaklarda Durağan İlçeEmniyet 
Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini sürdürdü.

 4 Aralık Cuma günü saat 20:00’de başlayıp 7 
Aralık Pazartesi günü saat 05:00’e sona erdi.

Kırsal kalkınma yatırım destek 
başvuruları başladı

Sinop İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ahmet 
Tam, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su-
nulan kırsal kalkınma yatırım destekleri 14. etap 
başvurularının başladığını söyledi. 
 Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sunulan 
kırsal kalkınma yatırım destekleri 14. etap baş-
vuruları başladı. 

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, yeni tesislerin 
yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlan-
ması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırı-
mı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu 
konularına verilecek hibe desteklerinin detayları 
hakkında bilgi veren Sinop İl Tarım ve Orman 
Müdür Vekili Ahmet Tam, destek başvurularının 
bakanlık tarafından hazırlanacak güncel uygu-
lama rehberinin yayımı tarihi itibariyle 60 gün 
içerisinde yapılacağını söyledi. Tam; “Tebliğ, 1 
Ocak 2021-31 Aralık 2025 tarihlerinde, kırsal 

alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağla-
mak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, 
gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla, ka-
dınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere 
gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik 
faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak 
hibe ödemelerine ilişkin hususlarını kapsıyor. 

“Kırsal Kalkınma Desteklerinin, Bakanlığın Ulu-
sal Tarım Stratejisi kapsamında Kırsal Kalkınma 
Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kap-
samında 21 Aralık2020 tarihli resmi gazetede 
yayınlanan tebliğde yatırım konuları belirlenmiş 
olup, hibe programına Bakanlığımızın herhangi 
bir kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçiler, gerçek 
ve tüzel kişiler başvurabilecek. Başvurular Ba-
kanlık tarafından hazırlanacak güncel uygulama 
rehberinin yayımı tarihi itibariyle 60 gün içerisin-
de yapılacaktır” dedi.   

Vatandaşlarımız evlerine helal lokma 
götürebilme adına risk altında alın teri 
döküyor. Kısmi kısıtlamalarla esnaf günü 
kurtarma telaşında ekonomimiz kırmızı 
alarm veriyor.

 Böyle bir dönemde ülke genelinde yak-
laşık 51 İl Özel İdaresi’nde Kamu Şirketi 
Personeli olarak çalışan işçilerimizin 
emekçilerimizin yaşadıkları mağduriyet 
bizleri derinden etkiledi. Yaklaşık altı bin 
işçi uzun zamandır gelecek sözleşme 
haberini bekliyor.  İşçilerimiz sözleş-
melerinin yenilenmesini bekliyor, işçiler 
yarına umutla bakmak istiyor. İşçiler 
evlerine çocuklarına helal lokma götüre-
bilmek için çalışmak istiyor. İşçi kardeşlerimizi 
bugün yarın diyerek daha ne kadar ümitlendi-
receksiniz? 
İşçinin hakkı teslim edilmelidir.
Böyle zor bir zamanda işçilerin mağduriyeti bir 

an evvel giderilmelidir. Söz konusu sözleşme-
nin takipçisi olacağız, dün olduğu gibi yarın da 
işçimizin yanında duracağız. Her daim işçinin 
sesi yanındaki güç olacağız’’ ifadelerine yer 
verdi.

15 metrelik ağaçta asılı kalan atmaca 
tedavi altına alındı

Sinop’ta 15 metre yükseklikteki bir ağacın 
dalına takılı kalan atmaca ekipler tarafından 
kurtarılarak tedavi altına alındı.
  Sinop’ un Merkez ilçesi Tarihi Cezaevi Mev-
kiinde bir ağaçta pençesinden asılı vaziyette 
kuş bulunduğu haberini alan DKMP Sinop 
Şube Müdürlüğü personelleri kısa süre içeri-
sinde olay yerine gitti.   
Ekiplerce yapılan incelemede, kuşun ayağına 
bağlı ipli halka nedeniyle yaklaşık 15 metre-
lik bir ağacın dalına takılı kaldığı ve sürekli 
çırpındığı tespit edildi. Ağacın çok yüksek ve 
tırmanılmasının mümkün olmaması sebe-
biyle Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 
Tarihi Cezaevi ve cezaevinde yapım faaliyet-

leri yürüten Barbaros Mühendislik ve UBM 
Müteahhitlik firmalarının personel ve kule 
vinç teçhizatları desteğiyle atmaca bulunduğu 
yerden kurtarıldı.
Atmacanın veteriner hekimce gerçekleştiri-
len muayenesinde; pençelerinin ipli halka ile 
bağlandığı, ağaçta takılı kaldığı süre zarfında 
yorgun ve güçsüz düştüğü, kanatlarının çır-
pınmaya bağlı yıprandığı tespit edildi. 
İlk yardım ve tedavisinin ardından DKMP 
Sinop Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıkum 
Yaban Hayvanı Rehabilitasyon ve Kurtarma 
Merkezi’nde bakım ve rehabilitasyon altına 
alınan atmaca, sağlığına kavuşması ile yeni-
den doğaya salınacak. 

Haber:Şükrü YILDIRIM

Haber:Şükrü YILDIRIM
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Sinop Gerze’de yangın: 1 ölü 2 yaralı

YILIN ŞEHİRCİLİK MARKASI-MUTLU ŞEHİR 
ÖDÜLÜ VALİ KARAÖMEROĞLU’NA VERİLDİ

İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi Türkiye Altın 
Marka Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini 
buldu. Törende yılın şehircilik markası-mutlu 
şehir ödülü Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu’na 
verildi. 
  
İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi Etkinlikleri 
kapsamında 4.Türkiye Altın Marka Ödüllerinin 
de sahiplerin bulduğu organizasyonda  “ Yılın 
Şehircilik Markası-Mutlu Şehir” ödülü Hilton 
İstanbul Bomonti Convention Center’de düzen-
lenen törenle Vali Erol Karaömeroğlu’na takdim 
edildi.

Sunuculuğunu Berat Aşıcıoğlu ve Şenol İpek’in 
yaptığı ödül töreninin açılışında Altın Marka 

Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş 
tarafından bir konuşma gerçekleştirildi.

BU ÖDÜLÜMÜ SİNOP SAĞLIK ÇALIŞANLA-
RINA İTHAF EDİYORUM
İş, sanat, ekonomi, spor ve medya camiasın-
dan çok sayıda kişinin katıldığı törende “ Yılın 
Şehircilik Markası-Mutlu Şehir” ödülüne layık 
görülen ve ödülünü Green Park Otelleri Yönetim 
kurulu Başkanı Adil Üstündağ’dan alan Vali Erol 
Karaömeroğlu ödül sonrası yaptığı konuşmada, 
ödülü tüm Sinop sağlık çalışanlarına ithaf ettiğini 
söyledi. 

Karaömeroğlu; “Bu yıl 4.’sü düzenlenen Altın 
Marka Ödülüne layık görülmem ve bu güzel 

organizasyon da siz değerli insanlarla birlikte 
olmaktan sonsuz mutluluk duydum. Bu ödülü 
Karadeniz’in İncisi, Karadeniz’in Antalya’sı, tarih 
ve kültür şehri, harika doğası, saklı cennet, Mut-
lu Şehir Sinop ve Sinop sağlık çalışanları adına 
alıyorum, bu ödülümü Sinop sağlık çalışanlarına 
ithaf ediyorum. Allah eksikliklerini vermesin, 
Allah onları var etsin.

Bu güzel ödül nedeniyle, Altın Marka Ödülleri 
Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş ve oy 
veren tüm halkımıza teşekkür ve şükranlarımı 
sunuyorum.

Mutlu Şehir Sinop’un mutlu insanları hep pozitif 
insanlardır. Sadece virüste pozitif değillerdir. 
Onun için lütfen sağlık çalışanlarına yardımcı 
olalım, tedbirlere uyalım. Mümkün olduğunca 
evde kalalım, güvende kalalım. Herkese saygıla-
rımı sunuyorum” dedi.
Vali Erol Karaömeroğlu, organizasyonda Yılın 

Franchise Markası,Yılın İletişim Ajansı,Yılın 
Yazarı,Yılın Altın Marka Özel Ödülü ve Yılın 
Yaşam ve Nefes Koçu ödülüne layık görülenlere 
düzenlenen törende ödüllerini takdim etti.

VALİ KARAÖMEROĞLU, KANAL 24 TELEVİZ-
YONUNA KONUK OLDU
“Yılın Şehircilik Markası-Mutlu Şehir” ödülünü 
alan Vali Erol Karaömeroğlu, tören sonrasında 
Kanal 24 Televizyonuna konuk oldu.
Türkiye’nin Mutlu İnsanlarını yaşadığı Mutlu 
Şehir Sinop’un vizyonunu değiştirecek Şehir 
Meydanı projesi başta olmak üzere ilimizin 
markalaşması konusundaki proje çalışmaları ne-
deniyle, Altın Marka Ödülleri Yönetim Kurulunca 
Yılın Şehircilik Markası-Mutlu Şehir” ödülünün 
verildiğini belirten Vali Erol Karaömeroğlu, “Bu 
güzel ödül nedeniyle, Altın Marka Ödülleri Yöne-
tim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş ve oy veren 
tüm halkımıza teşekkür ve şükranlarımı sunuyo-
rum” dedi.

Gerze İlçesi’nin Yamacık Köyünde sabah 
saatlerinde çıkan yangında 84 yaşındaki Hacer 
Çakır’ın cenazesine ulaşıldı.

Olay, 03 Aralık 2020 sabah saat 08:30 saatle-
rinde  Yamacık Köyünde meydana geldi. Neden 
ve nasıl çıktığı henüz belirlenemeyen yangın-
da, evde bulunan oğul Mehmet Çakır (58) ağır 
yaralı, gelin Emriye Çakır (54) hafif yaralı olarak 
yangından çıkarılırken evde olduğu iddia edilen 
anne Hacer Çakır’ın (84) cansız bedenine ula-
şıldığı belirtildi.

Gerze İtfaiye Ekiplerinin müdahalesi sonucu 
yangının söndürüldüğü soğutma çalışmalarının 
devam ettiği, kolluk kuvvetlerinin konuyla ilgili 
araştırma yaptığı öğrenildi. Yangından yaralı 
olarak çıkarılan Mehmet Çakır ve eşi Emriye 
Çakır tedavi için Samsun’a gönderildi. Gerze 
Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Gerze Ak Parti 
İlçe Başkanı Cumhur Kurt ve Ak Parti Meclis 
Üyesi Ahmet Burma’da olay yerine giderek yan-
gınla ilgili bilgi aldılar.

Erfelek İlçe Jandarma 
Konutanlığı sorumluluk 
bölgesinde meydana 
gelen faili meçhul hır-
sızlık olaylarında bir tür-
lü belirlenemeyen hır-
sız JASAT (Jandarma 
Suç Araştırma Timi) ile 
Erfelek İlçe Jandarma 
Komutanlığı işbirliği ile 
5 ay süren ısrarlı takip 
sonrası hırsız yakalan-
dı.

Erfelek İlçesi Mescitö-
zü Köyünde ikamet eden bir şüpheli 
şahsa ulaşıldığı belirltildi.
Adli makamlardan  alınan arama 
kararı ile şüpheli şahsın ev ve ek-
lentilerinde yapılan aramada çok 
sayıda çalıntı olduğu değerlendiri-
len  ev eşyası ele geçirildi.Ele geçi-
rilen eşyalar ile ilgili yapılan  ayrın-
tılı araştırmalar sonucunda , Erfelek 
,Ayancık ve Merkez İlçe J.K.lıklarına 
bağlı köylerden son iki yılda çeşitli 
tarihlerde meydana gelmiş olan (16) 
hırsızlık olayı aydınlatılmış, çalınan 

ev eşyaları bulunarak sahiplerine 
teslim edildiği belirtildi.

Olayla ilgili (7) şüpheli adli makamla-
ra sevk edildiği, şüpheli şahıslardan 
birinin tutuklanarak cezaevine teslim 
edildiği, 6 şüpheli şahsın Adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.
Sinop İl J.K.lığının vatandaşlarımı-
zın  can ve mal güvenliği ile huzu-
ru için suç ve suçlularla mücadelesi 
kararlılıkla devam edeceği bir kez 
daha vurgulandı.

Maviş, konut yapılacak alanın kamulaştır-
masının tamamlanmasını hemşehrileriyle 
paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını, hak 
sahiplerini sıcak yuvalarına kavuşturunca-
yakadar süreci sıkı sıkıya takip edeceklerini 
söyledi.
Maviş, TOKİ konutlarının yapılacağı bölgede 
okul ve cami alanların bulunduğunu, üniver-
site, hastane, kamu kurumları gibi sosyal ve 
kültürel alanların yanı sıra küçük sanayi site-
si, organize sanayi bölgesi, kent merkezi gibi 
ticaret ve konut yerleşme alanları ile sahile 
yakın olmasının vatandaşlarımızın gündelik 

yaşamına olumlu etkilerinin olacağını dile 
getirdi.
Maviş, ayrıca TOKİ için tercih edilen alanın; 
havalimanı, otogar gibi ulaşım merkezlerinin 
yanında şehir içi ulaşımın kolaylığı ve bele-
diye sınırları içinde olmasının vatandaşları-
mızın hayatının kolaylaşmasına önemli katkı 
sağlayacağını düşündüklerini ifade etti.
Maviş TOKİ için kamulaştırılan mahallin ze-
min yapısının alt yapıya ve yapılaşma uygun 
olmasının yapım maliyetlerinin azalmasına ve 
inşaat yapımının daha hızlı tamamlanmasına 
imkan vereceğini söyledi.

MAVİŞ; TOKİ ALANI KAMULAŞTIRMASI TAMAMLANDI

Kamu-Sen’den “Memur Paketi” Talebi MEÇHUL HIRSIZ JASAT’A TAKILDI

Türkiye Kamu-Sen Sinop 
İl Temsilcisi Salih Çelik,  
“TBMM ve milletvekilleri-
mizden bütçede yapılacak 
bir düzenleme ile memur 
sorunlarını çözecek, bu 
olağanüstü salgın günle-
rinde fedakar hizmetleriyle 
gönülleri fetheden 
kamu çalışanları-
na elle tutulur bir 
iyileştirme sağla-
yacak bir girişim 
beklemekteyiz” 
dedi. 

Ülkemizin, bütün 
dünya ile birlikte 
geçtiğimiz yılın 
sonlarında ortaya çıkan kü-
resel bir salgının etkisi altın-
da olduğunu hatırlatan Tür-
kiye Kamu-Sen İl Temsilcisi 
Salih Çelik, uzun zaman-
dan beri bozulan ekonomik 
dengelerin, bu salgının da 
etkisiyle daha da sıkıntılı 
hale gittiğini ifade etti. 

MEMUR MAAŞLARI SAL-
GIN ŞARTLARINA GÖRE 
GÜNCELLENMELİ
2019 yılı Ağustos ayında 
gerçekleştirilen toplu söz-
leşme görüşmelerinde belir-
lenen 2020 ve 2021 yılları-

na ilişkin 
m e m u r 
ve emekli 
maaş ar-
tış oran-
l a r ı n ı n 
s a l g ı n 
ö n c e s i 
şartlarda 
bel ir len-
d i ğ i n i n 

altını çizen Türkiye Ka-
mu-Sen İl Temsilcisi Salih 
Çelik, salgın sonrasında 
daha da bozulan ekono-
mik denge karşısında her 
geçen gün mağduriyeti ar-
tan memur ve emeklilerin 
maaşlarının salgın şartları 
göz önünde bulundurularak 

yeniden belirlenmesi 
gerektiğini söyledi. 
ÇALIŞANLARIN YA-
ŞADIĞI SIKINTIYI Gİ-
DERMEK TBMM’NİN 
ELİNDEDİR
Çalışan ve emekli-
lerin özellikle bütçe 
kanununda toplu söz-
leşmenin defolarının 
düzeltilmesi, salgın 
nedeniyle darbe yiyen 
bütçelerine destek ya-
pılması ve alım güçle-
rinin biraz olsun korunması 
için milletvekilleri ve siyasi 
partilerden beklenti içinde 
olduğunu kaydeden  Türki-
ye Kamu-Sen İl Temsilcisi 
Salih Çelik, çalışanların ya-
şadığı sıkıntıyı gidermenin 
TBMM’nin elinde olduğunu 
söyledi.
 Çalışan ve emeklilerimiz 
özellikle Bütçe Kanununda 
toplu sözleşmenin defoları-
nın düzeltilmesi, salgın ne-
deniyle darbe yiyen bütçe-

lerine destek yapılması ve 
alım güçlerinin biraz olsun 
korunması için milletvekil-
leri ve siyasi partilerimizden 
beklenti içindedir.  TBMM 
ve milletvekillerimizden büt-
çede yapılacak bir düzen-
leme ile memur sorunlarını 
çözecek, bu olağanüstü 
salgın günlerinde fedakar 
hizmetleriyle gönülleri fet-
heden kamu çalışanlarına 
elle tutulur bir iyileştirme 
sağlayacak bir girişim bek-
lemekteyiz” dedi. 

Haber:Şükrü YILDIRIM
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SON SÖZ

Covid salgını başladığı günden bu tara-
fa sağlık çalışanları yoğun bir emek ve 
çaba sarf ediyor. Kendi Hayatlarından 

vazgeçerek insanımızı yaşatmak için yoğun 
bir mücadele veren sağlık çalışanlarına  veril-
diği belirtilen ek ödemelerin çok düşük kaldığı 
ya da yeterli oranda verilmediği basına olduk-
ça sık düşmeye başladı.
 Oysa sağlık çalışanlarının bir de taşeron 
yüzü  var ki onlar hasta kaldırır hasta götürür 
hasta odası temizler bir hemşireden bir dok-
tordan daha fazla hasta ile temas halinde olan 
bu grubun hiç sesi çıkmaz… 
Onlar ekmek uğrun a asgari ücretle tutunduk-
ları işte siyasetçiye  kul olup işe devam etme-
nin derdindedirler…
  Covid tedavişsi görmüş ve hastanede yat-
mış biri olarak öncelikle tüm sağlık çalışanla-
rına hemşiresinden doktoruna taşeron işçisi-
ne kadar hepsine çok şey borçlu olduğumuz 
muhakkaktır.  Ama hastanede gördüğüm di-
ğer bir gerçekte taşeron işçilerin sabah baş-
layan  hasta odalarının temizlenmesi, has-
taların röntgen ve diğer sağlık hizmetlerine 
ulaşmasına yardımcı olmak,   yemeklerin ser-
vis edilmesine kadar covidli hastalarla en çok 
hizmetin gören çalışanlar olması dikkatimi çe-
kiyordu. Özellikle sabahları konuştuğum  ta-
şeron işçisinin mecburuz en çok temas eden 
dokunduğu malzemeye dokunan röntgene 
götüren  bizleriz ama kimse bizi düşünmüyor’ 
serzenişi dikkatimi çekmişti.
  Hemşirelerin, doktorların kendi mesai arka-
daşlarını çalışanlarını bile aynı odalarda te-
davi etmek zorunda kaldığı bu salgında hiçbir 
hastanın diğer bir hastadan farklı tedavisi ya 
da lüksü olmadığı hepsine aynı hizmeti ver-
diklerine şahit oldum.  Elbette ki tedavi amacı 

ile ilacını iğnesini se-
rumunu hemşirelerin 
taktığı doktorların kontrol ettiği hastalığın ge-
lişimin izlediği bu süreçte taşeron işçinin ise 
ciddi bir risk altında olduğunu da gözlemle-
dim.
 Hastanın malzemesine dokunan temizle-
yen, alıp götüren aynı yerde aynı havayı te-
neffüs eden taşeron işçilerde ek bir ödemeyi, 
hayatlarının, sağlık güvencelerinin güçlendiril-
mesini inanın bir doktor bir hemşire kadar hak 
ettikleridir. Onların yaşamsal mücadelelerinde 
belki sendikaları belki de iş güvenceleri olma-
ması seslerinin güçlü olarak çıkmasını engel-
leyebilir. Ama onlar inanın tedavi dışında belki 
de hastaya dokunan güldüren, eli ayağı olan 
hastanelerin  en ağır yüklerini çeken emekçi-
ler olduğu gerçeğini değiştirmez.  Bu gün ül-
kemizde sağlık çalışanlarına ek ödemelerden 
bahsedilirken, hastanedeki imamın yıkaması-
na ek  maaş sunulurken hasta ile imamdan 
daha fazla mesaide bulunan taşeron işçileri, 
temizlik çalışanlarına, yemek servisinde bu-
lunanları da düşünmeli onlar içinde bir şeyler 
yapılmalıdır. 
 Taşeron işçiler ve  hastanede hasta ile te-
masta bulunan hizmeti gören tüm görevliler 
için  aynı haklar ayrım gözetmeksizin sağlan-
malıdır.
 Unutmayın ki; emek veren, covidle müca-
dele eden sadece doktor hemşire değil her 
kademe de görev yapan hastane personeli, 
toplum sağlığı merkezi çalışanları ve de bü-
yük risk alan aile hekimleri ile yanlarında ça-
lışan emekçilerdir. O nedenle sağlıkta ayrım 
değil bütün çalışanlar bir değerlendirilmeli 
covidle temas eden her sağlık çalışanına hak 
ettiği ödenek verilmelidir.  

ONLAR İNSANIMIZ İÇİN MÜCADELE 
EDİYOR AYIRMAYIN...

BAŞSAĞLIĞI
Yeşilyurt mahallesinde ikamet eden 

Mehmet KARACAN’ın eşi,
 Mustafa KARACAN’ın kıymetli anneleri

KERZİBAN KARACAN’ı
kaybetmenin 

üzüntüsünü yaşıyoruz.
Kederli ailesine, evlatlarına, 

yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı 
dileklerimi iletiyor, merhumeye 

Allah’tan rahmet diliyorum.
RUHU ŞAD MEKANI CENNET OLSUN..

MUSTAFA EKER
CHP DURAĞAN İLÇE BAŞKANI

BAŞSAĞLIĞI
Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarından  

Hüseyin KÖK’ün kıymetli anneleri

ÜNZÜLE KÖK’ü
kaybetmenin 

üzüntüsünü yaşıyoruz.
Başta   kederli ailesine, evlatlarına, 

yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı 
dileklerimi iletiyor merhumeye

Allah’tan rahmet diliyorum.

MUHSİN ERDEM(Emekli öğretmen)
ERDEM MATBASI

BAŞSAĞLIĞI
Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan 

değerli dostum Hüseyin KÖK’ün kıymetli anneleri

ÜNZÜLE KÖK’ü
kaybetmenin 

üzüntüsünü yaşıyoruz.
Başta değerli dostum Hüseyin Kök ve ailesi olmak 

üzere  kederli ailesine, evlatlarına, 
yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı 

dileklerimi iletiyor merhumeye 
Allah’tan rahmet diliyorum.

 RUHU ŞAD, MEKANI CENNET OLSUN

MUSTAFA EKER
CHP DURAĞAN İLÇE BAŞKANI

“Şehrinizden Haberiniz Olsun..”

Öğrencilerden işaret diliyle afet eğitimi

Sinop Üniversitesi öğrencileri tarafından 3 Ara-
lık Dünya Engelliler Günü sebebiyle, deprem 
ve doğal afetlerden daha fazla etkilenen engelli 
bireylere yönelik işaret diliyle depremden ko-
runma yöntemleri anlatıldı.

İşaret Dili Eğitmeni Tuğba Gürkan rehberli-
ğinde hazırlanan “Yer Hareketlenmeden Sen 
Hareketlen” başlıklı etkinlikte, öğrencilerimiz 
tarafından son aylarda peş peşe yaşanan dep-
remlere dikkat çekilerek işaret dili ile deprem-
den korunma yöntemleri anlatıldı.

Sinop Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Ko-
ordinatörlüğü ve Sinop Halk Eğitim Merkezi iş 
birliğinde düzenlenen etkinlikte, deprem olma-
dan önce alınacak tedbirler, deprem esnasında 

ve sonrası yapılması gerekenler ve enkaz 
altında kalma durumunda neler yapılacağı gibi 
pek çok konu öğrenciler tarafından işaret dili ile 
anlatıldı.

Depremlerde ve diğer doğal afetlerde özel ge-
reksinimli kişilerin diğer bireylerden daha fazla 
zorlukla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Sinop 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, 
öğrenciler tarafından işaret diliyle hazırlanan 
videonun, bu konuda farkındalık oluşturacağını 
ifade etti.

Rektör Dalgın etkinliği düzenleyen Üniversite 
Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü ile Sinop 
Halk Eğitim Merkezine ve etkinlikte yer alan 
bütün öğrencilere teşekkürlerini sundu.


