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ATANMIŞLAR
SEÇİLMİŞLERE 

KARŞI

KURU EKMEĞE 
MUHTAÇ

 OLMAK AÇLIK 
DEĞİLMİŞ!

DENEME 
TAHTASI MI 
OLACAĞIZ?

Sayfa 2’de

KAZARKEN YAKALANDILAR!
MAVİŞ; 2021 BÜTÇE 

GÖRÜŞMELERİNDE TBMM’DE 
KONUŞTU

KARADENİZ, ESNAFIN VE 
KOBİLERİN SORUNLARINI 

DİLE GETİRDİ

YILBAŞINDA KORONOVİRÜS TEDBİRLERİNE DİKKAT!
Koronavirüs yayılım hızını kontrol altında tutma 
amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sos-
yal hayat döneminin temel prensipleri olan temiz-
lik,  maske ve mesafe kurallarının yanı sıra haya-
tın her alanına yönelik uyulması 
gereken kurallar ve önlemlere 
yılbaşı için yeni önlemler alındı.

Sinop Valiliği il Umumi Hıfzıs-
sıhha Kurulu kararlarıyla hayata 
geçirilen hafta içi 21.00- 05.00
saatleri arasında, hafta sonu 
ise Cuma günleri saat 21.00’de 
başlayacak, Cumartesi ve Pa-
zar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi 
günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde so-
kağa çıkma kısıtlamalarını da içeren bir dizi ön-
lemlere bir yenisi daha eklendi.  14.12.2020 tari-
hinde Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Covid 19 salgınıy-

la mücadelede gelinen aşamanın
değerlendirilmesi sonucunda;
        31 Aralık 2020  - 4 Ocak 2021 Tarihleri Arasın-
da Uygulanacak Sokağa Çıkma Kısıtlaması;

        Hafta sonları uygulanan 
sokağa çıkma kısıtlaması 
kapsamında, 1 Ocak 2021 
Cuma gününün resmi tatil ol-
ması da göz önünde bulundu-
rularak, 31 Aralık 2020 Per-
şembe günü saat 21.00’den 
başlayacak, 1 Ocak Cuma, 
2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak 
Pazar günlerinin tamamını 

kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 
saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çık-
ma kısıtlaması uygulanması yapılacağı duyruldu. 
Yapılan duyuruda haftasonu kısıtlama uygulama 
kuralları önceki haftalardaki yapılan  kısıtlamaları 
kapsadığı belirtildi.

Sayfa 3’te
Haber : Gülcan EKERHaber : Şükrü YILDIRIM

Haber : Şükrü YILDIRIM

Durağan ilçesi Köklen kö-
yüde bulunan ve sit alanı 
olarak ilan edilen  Tere-

lek Kaya Mezarları mevkiinde 
bulunan Anıt Kaya Mezarlarının 
bulunduğu bölgede kaçak kazı 
yapan 4 şahıs Jandarma ekipleri tarafın-
dan  suçüstü yakalandı.
 Sinop İl Jandarma Komutanlığından 
yapılan açıklamada; “09:12.2020 tarihinde, 

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiple-
rince yapılan çalışmalar neticesinde, 
Durağan İlçesi Köklen köyü Terelek Kaya 
Mezarları mevkiinde bulunan Anıt Kaya 
Mezarlarının bulunduğu bölgede 4 kişi 

kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü 
yakalanmıştır. Olay yerinde yapılan 
kontrolde 130 metre halat, 1 adet kaz-
ma, 1 adet çapa, 1 adet çekiç, 1 adet 
balyoz ve 1 adet murç ele geçirilmiş, 
şüpheli şahıslar gözaltına alınarak 
adli soruşturma başlatılmıştır.  Sinop 
İl Jandarma Komutanlığının vatan-
daşların can ve mal güvenliği ile 
huzur ve esenliği için suç ve suçlarla 
mücadelesi kararlılıkla devam ede-
cektir“ ifadelerine yer verildi.

Gazetemizin gündeme getir-
diği itfaiye yanında bulunan 
sanayi esnafının bulunduğu 
alanda asfaltlama çalışma-
ları  aradan geçen 
1 yılın sonunda 
yapıldı. Bölgedeki 
sanayi esnafı asfalt-
lama çalışmasından 
memnuniyet duyar-
ken   yağan yağmur-
larda dükkanlara 
su dolmaması için 
dükkan önlerinde de 
gerekli set çalışma-
larının yapılmasını  
istedi.  İlçe girişinde 
yer alan ve kötü bir 
görüntü oluşturan  
sanayi bölgesi zaman zaman 
eleştirilere konu oluyor esnafın 
da giden müşterilerinde tepkisini 
çekiyordu.  Asfaltlama çalışma-
sının yapılması ile birlikte ayağı 
tozdan çamurdan ve sudan kur-
tulan esnaf ve müşteri yapılan 
hizmetten memnuniyet duyduk-

larını ifade ederek yetkililere 
ve ilgilenenlere teşekkürlerini 
iletirken yağmur yağmadan, 
sel olmadan dükkan önlerinde 
de gerekli set düzenlemesinin 
acilen yapılmasını istediler.  Du-
rağan bu çalışma ile Durağan’a 
yakışmayan bir görüntüden 
kurtulmuş oldu.  

Durağan Ziraat Odası’nda uzun 
zamandır devam eden müfettiş 
soruşturması olduğu öğrenildi. 

Durağan Cumhuriyet savcılığına da intikal 
eden soruşturmaların olduğu belirtilirken  
ortaya çıkan bir belge  de  ise imza krizi 
yaşandığı ortaya çıktı. Durağan Zira-
at Odasında  yönetim kurulunun uzun 
zamandır toplanamadığı iddia edilirken 
Ankara’dan gelen müfettişin aylardır 
hem geçmişe yönelik hem de dönemsel 
olarak incelemelerde bulunduğu belirtil-
di. Durağan Ziraat Odası’nda kurulduğu 
günden bu tarafa çalışan ve tartışmalı 
olarak görevden el çektirilen İsmail Hakkı 
Gül’ün başkan yerine imza attığı ,  evrakta 
sahtecilik iddiası ile Durağan Cumhuriyet 
başsavcılığına verilen  dilekçe ile başlatı-
lan soruşturma da kriminal rapor geldi. 
 Durağan Cumhuriyet Başsavcılı-
ğınca 2020 / 88  no’lu soruşturma kapsa-
mında  Samsun Kriminal Polis Müdürlüğü 
laboratuvarına gönderilen  bir belge de 
başkanın yerine kimin imza attığı araş-
tırılıyor. Durağan Ziraat Odası Başkanı 
Enver Yeğin’in yerine atılan imzayı attığ 
iddia edilen Durağan Ziraat Odası eski 
çalışanı İ. Hakki Gül’e ait olup olmadığının  
sorulduğu belge ile ilgili yapılan inceleme-

de ; “Enver Yeğin yerine atılı  bulunan 
imzanın mukayese imzalara kıyasla’ 
İsmail Hakkı Gül’e ait olmadığını tespit 
etti. Başkanın haberi olmadan imzaları 
kim atıyor? Merak konusu oldu… 

DURAĞAN ZİRAAT 
ODASI’NDA NELER OLUYOR? 

NE İNCELENİYOR?
 Durağan’ın  en çok üyesine 
sahip Durağan Ziraat Odası’nda neler 
oluyor? Dedirten soruşturma da baş-
kan yerine imzaları kim atıyor? Ziraat 
Odası’nda neler oluyor? Müfettiş neleri 
inceliyor? Neleri soruşturuyor? Yöne-
tim gerçekten toplanamıyor mu?

iMZA KiME AiT?1 YIL SONRA SIRA GELEBİLDİ! 
SANAYİ ESNAFININ YÜZÜ GÜLDÜ 
‘EKSİKLER TAMAMLANSIN’ DEDİ

Ge ç t i ğ i m i z 
yıl yaşanan 

kuraklık nede-
ni ile sulama 
amaçlı kulla-
nılan Durağan 
İkiz Göletler 
kurumuştu. Ka-
mulaştırma da 
yapılan hata 
nedeni ile de 
Durağan İkiz 
Göletleri besle-
yen kanala su 
verilemiyordu. 
Basına da  yan-
sıyan ve  Durağan Toprak 
Su yönetiminin  bulduğu 
geçici çözümler ve kira-
lama yöntemi ile  su sağ-
lanan İkiz Göletlerde DSİ 
tarafından başlatılan taban 
mil temizleme çalışmaları 
durduruldu.  CHP Durağan 

ilçe başkanı  Mustafa Eker 
yaptığı yazılı açıklama-
da; “geçtiğimiz yıl sorun 
haline gelen ve  bu yıl 
çözüleceği sözü verilen 
kamulaştırmada bir iler-
leme sağlanamadı. Arazi 
sahibi  ile DSİ arasında 
devam eden 

AK Parti Sinop Milletvekili ve Yerel 
Yönetimler Başkan Yardımcısı Dr. 
Nazım MAVİŞ, 13 Aralık 2020 Pazar 
günü TBMM’de Bütçe Görüşmeleri 
kapsamında Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK) Bütçesi üzerinde önemli konu-
lara temas etti. 
Üniversite Kalkınma ve Medeniyetin 
Kaynağı
Maviş, Büyük Selçuklu Medeniyetinin 
arkasında Nizamiye Medreselerinin 
olduğunu, Fatih’in kurduğu Sahn-ı 
Seman, Kanuni’nin kurduğu Süleyma-
niye Medreselerinin, Osmanlı inkişafı-
nın en önemli kaynakları olduğundan 
bahsederek “Ülkemizin inkişafının en 
önemli kaynağı olarak üniversiteleri 
görüyoruz” dedi. 
Sinop’taki Vatandaşımızın Çocuğu Si-
nop’ta Okuyabiliyor
Maviş, Şırnak’taki vatandaşımızın ço-
cuğu Şırnak’ta, Sinop’taki vatandaşı-
mızın çocuğunun da Sinop’ta okuya-
bilmesi için

  Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Mil-
letvekili Barış Karadeniz, Covid-19 
salgınını KOBİ’lere ve esnafa etkileri-
nin araştırılması amacıyla CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gö-
revlendirilmesiyle Sinop’lu esnafın ya-
şadığı sorunları inceledi. Bu dönemde 
ekonomik anlamda en ciddi sıkıntıyı 
yaşayan kesimlerin başında küçük 
esnafın ve kobilerin geldiğini belirten 
Karadeniz, esnafa gelir kaybı ödeneği 
ve benzeri yardımların sağlanmasının 
yanı sıra tüm çalışanların kısa çalış-
ma ödeneği kapsamına alınması ge-
rektiğini ifade etti.
Karadeniz; ‘’Esnaf, iktidarın kurba-
nı oldu. Son kısıtlamaların ardından, 
esnafın boynu daha da bükülmüş 
durumda. Covid-19 kapsamında ge-
tirilen  kısıtlama kararları her ne ka-
dar  doğru olsa da, sınırlı bir sermaye 
ile hareket eden ve günlük kazançla 
yaşamını sürdüren binlerce esnafı 
düşünmeden alınan bu kararlar bir o 
kadar da can sıkıcı bir hal aldı. ‘’dedi 
ve açıklamalarında şu ifadelere yer 
verdi;
 ‘’ESNAF YALNIZ BIRAKILDI’’
‘’Koronavirüs ile mücadele devam 
ederken, sürecin en çok zarar gören-
leri arasında yer 

İKİZ GÖLETLERİN HALİ NE OLACAK? 
ÇİFTÇİ YİNE KADERİNE Mİ TERK EDİLECEK?

İKTİDARIN 2023 
HEDEFLERİNE DURAĞAN YER 

ALTI BARAJI DA GİRMELİ!
Eker ; Durağan öncelikle bir çok 

insanımızın evine ekmek girmesini 
sağlayan  çeltiğin üretiminde gerekli 

olan su için yapılan İkiz Göletlerin 
ömrünü tamamladığını da ifade etti.

Mustafa EKER
CHP Durağan İlçe Başkanı

YIL:14    SAYI: 723     17 ARALIK   2020



 

ERDEMİN PENCERESİ

 Geçen haftaki yazımda Meclis’te 
devam eden bütçe görüşmelerinden 
bahsetmiştim. Devam eden görüşme-
lerde bakanlıklarının bütçesi için Mec-
lis kürsüsüne gelen bakanların tavırları 
dikkat çekiciydi.

            Öncelikle şunu belirteyim. Ba-
kanların sözlerinin doğru veya yanlış, 
haklı ya da haksız olduğunun önemi 
yok. Hatta özellikle İçişleri bakanının 
HDP’lilere karşı sözlerine birçok vekil 
gibi alkışlayanlarımız bile oldu.

            Benim dikkat çekici buldu-
ğum tavırlarıdır… Neden mi?

            2018 referandumu ile geçiş 
yaptığımız yeni sistem ile bakanlar 
bürokrat kimliğine dönüşmüştür. Yani 
atanmış kişiler durumundadır. Kürsü-
den hitap ettikleri ise milletin temsilci-
leri yani seçilmişlerdir.

            Hal böyle olunca ortaya atan-
mış bir kişi, bir bürokrat olan bakanla-
rın Meclis kürsüsünden milletin vekil-
lerine hakaret edebildiği, yalancı diye 
bağırabildiği, kafa tutabildiği bir durum 
ortaya çıktı.

            Demokrasimiz adına bu vahim 
durumdan daha vahimi ise vekillerden 
bir tepki gelmemesidir. İçlerinden biri 
çıkıp da “Arkadaşlar biz yasama or-
ganıyız, Gazi Meclisiz. Bu insanların 
bize bu şekilde hitap etmeleri doğru 
değil, bu kürsüden atanmış bakanlar 
seçilmiş vekillere bağıramaz. Bağır-
sa bunun adına demokrasi denemez. 
Ayrıca onların Meclis’e karşı sorum-
lulukları yok. Muhatabımız değiller, 
böyle konuşamazlar, bizlerle pole-
miğe giremezler. Bilgi veriler, gider-
ler.” demedi.

            Ya da diyemediler…

            Diğer taraftan diyememeleri de 
normal. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hü-
kümet sisteminde vekillerin bakanlara 
karşı bir yaptırımları yok. Dolayısıyla 

kendileriyle pole-
miğe giren, suçlayan, hakaret eden 
atanmış bakanlara karşı milletvekilleri 
hiçbir şey yapamazlar. Yapabilecekle-
ri tek şey yazılı soru sormak. Ona da 
bakanlar isterse cevap verir, isterse 
vermezler.

            İşin bir başka boyutu da, yeni 
anayasamıza göre yürütme yetkisini 
kullanan hükümetin yasama organına 
karşı sorumluluğunun olmamasıdır. 
Ayrıca yasama organı Meclis’in de 
hükümete hesap sorma yetkisi bulun-
mamaktadır.

 Bazılarımıza göre şov, bazıları-
mıza göre güç gösterisi hatta bazıla-
rımıza göre ağızlarının payını vermek 
olarak değerlendirilen bu konuşmalar 
göstermiştir ki artık demokrasimiz ve 
onun tecelligahı Meclis içindekiler-
le birlikte değişim geçirmektedir. Bu 
değişimin başlangıcı hatırlayacağınız 
gibi sistem değişikliğini getiren refe-
randumdur. O günlerde sistemin değiş-
mesini isteyenler temel anlamda neleri 
savunuyorlardı bugün durum ne kısaca 
bir bakalım…

 Sert kuvvetler ayrılığı olacak den-
di, kuvvetler kalktı tüm yetkiler tek bir 
kuvvetin elinde toplandı. Koalisyonlar 
bitecek dendi, ülke yönetimi partiler 
arası ittifaklara muhtaç hale geldi. Hızlı 
karar alınacak, ülke uçacak dendi, 
ekonomi de geldiğimiz nokta ortada…

 Her ne kadar erken seçim tartış-
maları zaman zaman gündeme düşse 
de önümüzdeki ilk seçimde muhteme-
len yukarıda bahsettiğim hususlar se-
çimin ana unsurları olacağı muhakkak. 
Bu anlamda seçimlerde halk kendini 
kimin yöneteceği kadar nasıl yönetece-
ğini de değerlendirecek gibi görünüyor.

 2020’nin sonlarına yaklaştığımız 
bu günlerde gelecek günlerin ülkemi-
ze sağlık ve huzurun yanında gerçek 
demokrasiyi de getirmesini diliyorum.

E-posta: erdeminpenceresi@sehirgazetesi.com
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Boyabat’ın Kural Tanımaz Başkanı!

YIL : 14 SAYI : 723 - 17 ARALIK 2020 PERŞEMBE

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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Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı’nın, 
yasa ve kural tanımama ısrarını sürdürme-

si tepki çekiyor.
 Aynı zamanda Boyabat Kaymakamı ile 
birlikte İlçe Hıfzıssıhha Kurulunda görev yapan 
beş kişiden biri olan Boyabat Belediye başka-
nı coronavirüs tedbirleri kapsamında çıkarılan 
kararlara imza atıyor.Son olarak, sokağa çıkma 
yasağının yaşandığı 12 Aralık 2020 Cumartesi 
günü, çok önemli bir olay gibi doğum gününü kut-
layan Boyabat Belediye başkanının resimleri bir 
vatandaş tarafından sosyal medyada paylaşıldı. 
Bir anda oluşan yoğun tepki üzerine vatandaş 
paylaşımı geri çekti.
 Yasa ve kurallara uymakta çok titiz dav-
ranması ve topluma örnek olması gereken Bo-
yabat Belediye başkanın bu davranışının sebebi 
bilinmiyor.

Sinop ve Boyabat’ta yetkililer vatandaşlar arasın-
da gezip vatandaşlara kurallara uyulması konu-
sunda ikazlarda bulunuyor. Vatandaşlara sokağa 
çıkma yasağı, maske ve sosyal mesafeye uyma-
ları isteniyor. Uymayanlara ceza yazılıyor. Yaptı-
rım uygulanıyor.
 Saygıdeğer muhtarlarımız size diyecek 
çok şey var ama şimdilik sizi kamuoyunun takdiri-
ne bırakıyoruz…

 Kamuoyu adına soruyoruz…

 Boyabat halkına ve topluma örnek olması 
gereken bir Belediye başkanın sürekli yasaları ve 
kuralları uzun süredir hiçe sayması, bu durumun 
medya kuruşlarında yer alması dikkat çekerken, 
yetkililerin kuralları hiçe sayan belediye başkanı 
hakkında işlem başlatmamasının nedeni merak 
ediliyor. Daha önce Covid-19 virüsü nedeniyle 14 
gün karantinada kalan ve hala kuralları ihlal eden 
Boyabat Belediye başkanına işlem yapmayan 
yetkililer, vatandaşlara hala cezai işlem yapmaya 
devam edecekler mi? Yetkililerin gücü sadece ga-
riban vatandaşa mı yetiyor?

 Kaynak: DAVUT KOÇYIĞIT  - EZGİ FM

 her ile üniversite açtıklarını, Türkiye şehirleştikçe, 
zenginleştikçe, genç nüfusu arttıkça üniversiteleş-
meye 
olan ihtiyacın da arttığını, her ile üniversite açmala-
rının bu büyük dinamizmin sonucu olduğunu ifade 
etti.
Herkese Bilim Yapma İmkanı Sağlandı
Maviş, her ile üniversite açılmasıyla akademisyen 
ve bilim insanı sayının arttığını, doktora eğitimine 
erişimin kolaylaştığını, araştırma için daha çok 
kaynak sağlandığını ifade etti. 
Her ile üniversite uygulamasıyla bilim ve düşünce 
hayatımızın elitizmin kıskacından, sınıfsal, etnik, 
ideolojik kast yapısından uzaklaştırıldığını, inanç 
ve kimlikleri nedeniyle Anadolu çocuklarının bir 
kısmına kapalı 
olan bilim yapma, 
düşünce üretme 
imkanının herke-
se sağlanarak dü-
şünce hayatımızın 
çoğulculaştığını, 
çeşitlendiğini ve 
demokratikleştiği-
ni ifade etti.
Akademi Toplum-
la Bütünleşti
Maviş, her ile en 
az bir üniversite 
açılmasıyla aka-
demimizin top-
lumla ve şehirlerle 
bütünleşerek şehirlerin büyüme ve değişim hızını 
artırdığını, sadece ülkemizin değil, şehirlerimizin 
de gelişmesine, sanayisine, kültür ve sanatına, 
sosyal hayatına katkı sağladığını dile getirdi. 
80’li, 90’lı yıllarda ülkemizde yaşanan kısır siyasal 
çatışmalar, hükümet krizleri sebebiyle çağ nüfusu-
na sunulamayan yükseköğretim imkanının AK Par-
ti iktidarlarının ürettiği istikrar, huzur ve ekonomik 
refah sayesinde yakalanabildiğini söyledi.
YÖK ve Üniversiteler Asli İşine Döndü
Maviş, AK Parti İktidarı ile YÖK ve üniversiteler asli 
işlerine döndüğünü, bin bir zahmetle, zorlukla üni-
versitelerin kapısına gelen Anadolu’nun başörtülü 
çocuklarının üniversite kapısından kovulmadığını, 
mezuniyet programlarında diploması verilmeyen, 
kürsüye çıkarılmayan, çıksa bile yaka paça indiri-
len başörtülü öğrenci görüntülerinin tarihe karıştı-
ğını ifade etti. 
Maviş, sahip olduğu siyasal kimlik ya da İmam Ha-
tip Lisesi mezunu olması sebebiyle yüksek lisans, 
doktora mülakatları ya da yeterlilik sınavlarından 
artık kimsenin elenmediğini, ailelerin üzerindeki 
harç yükünün kaldırıldığını, YÖK’ün milletinin de-
ğerleriyle didişmekle değil, kaliteli eğitimle uğraş-

maya başladığını sözlerine ekledi. 
Üniversitelerimiz Dünya Üniversiteleriyle Rekabet 
Edebilmeli
Maviş, bu aşamadan sonra üniversitemizin kali-
tesine odaklanmamız gerektiğine, üniversitemizi, 
bilim üretiminde, düşünce üretiminde, hem ken-
di üniversitelerimizle, hem de dünyanın önemli 
üniversiteleri ile rekabet edebilir, yarışabilir hale 
getirmemiz gerektiğine değindi. Maviş, “Yakın-
dan takip eden biri olarak YÖK ve üniversiteler 
bu bağlamda çok önemli adımlar atmaya devam 
etmektedir.” dedi.
Kalite Kurulu ve İhtisaslaşma Nitelik Kazandıra-
cakMaviş, Kalite Kurulu’nun kurulmuş olmasını 
ve üniversitelerimizde ihtisaslaşma uygulaması-

nı doğru bulduğu-
nu, bu çerçevede; 
Bölgesel Kalkınma 
Odaklı, Tematik, 
Mesleki Eğitime 
Dayalı ve Araştır-
ma Üniversiteleri-
nin hedefe ulaşma-
da önemli rollerinin 
olacağına işaret 
etti. 
Maviş, ayrıca 
100/2000 doktora 
programı projesi-
nin güçlü Türkiye 
hedefi için, insan 
kaynağı ihtiyacımı-

za çok büyük katkı sunacağını doktora eğitimine 
disiplin ve nitelik kazandıracağını ifade etti. 
Uluslararasılaşmanın Stratejik Önemi Var
Maviş yükseköğretimde uluslararasılaşma konu-
suyla hususi olarak ilgilendiğini, ülkemizin bölge-
sel ve küresel güç olma ve milletimizin stratejik 
hedefleri için en önemli yumuşak güç olması iti-
bariyle önemsediğini, başta Türk Cumhuriyetleri 
olmak üzere bütün bir gönül coğrafyamızda Türki-
ye’nin kültür elçisi olma ve kültürel diplomasisine 
katkı açısından önemli bir fırsat olarak gördükle-
rine değindi.Bütün Öğretmenlerimizi seviyor ve 
kıymet veriyoruzKemal Kılıçdaroğlu’nun 24 Ka-
sım Öğretmenler gününde talihsiz bir konuşma 
yaptığını, kendilerine oy vermeyen öğretmenleri 
ötekileştirici, tahkir edici ayrımcı ifadeler kullan-
masından duyduğu üzüntüyü dile getiren Maviş, 
“Bana bir harf öğretinin kırk yıl kölesi olurum. de-
meyi şiar edinmiş bir terbiyenin mensupları ola-
rak, siyasi tercihlerine bakmaksızın, hangi partiye 
oy verirlerse versinler, bütün öğretmenlerimizi yal-
nız öğretmen oldukları için seviyor ve kıymet veri-
yoruz. Böyle yapmaya da devam edeceğiz” dedi.
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 AYKIRI KALEM..

DENEME TAHTASI MI OLACAĞIZ?

 Konu bugünler de “AŞI..” 
 Yan etkisinden bahseden yok. 
Varsa zararından, yoksa da içimizi rahatla-
tan hiç bir açıklama yok. Bildiğimiz, gördü-
ğümüz, duyduğumuz önünde “Prof” ünvanı 
olanların, “Aşı şöyle çok iyi, böyle çok 
iyi’ güzellemelerinden ibaret. Vasat bir 
süreç işlerken, hep bir ağızdan Çin aşısı-
nın propagandası bana hiçte hayrı alamet 
gelmiyor. Koca Koca! ‘Prof’lar niçin kendi 
aşımızı üretmek için mücadele etmezler 
de 6 ay da üretilen, alel acele piyasaya 
sürülen, dünyanın hiç bir ülkesinin tam 
manasıyla güvenmediği Çin aşılarının 
reklamını yaparlar? Medya da Sağlık Ba-
kanı Fahrettin Koca’dan sonra en çok yer 
alan isimlerden birisi de Prof. Dr. Mehmet 
Ceyhan. Enfeksiyon hastalıkları dalın-
da uzmanmış kendisi. Yakın zaman da 
katıldığı bir kanal da söyledikleriyle adeta 
şüpheleri, soru işaretlerini, kuşkuları da 
beraberinde getirdi. Kullandığı ifade şöyle: 
“Aşı bir an önce gelmeli. Aşı gecikirse 
pandemi de biter. O zaman bir işimize 
yaramaz” şeklindeydi. Corona süreci bana 
göre, başından sonuna kadar ele alınacak 
bir süreç aslında. Hastaneler de yaşa-
nanlar, ortaya çıkan görüntüler, ilaçlarla 
ilgili ciddi şaibeler, kalp krizi ölümlerinin 
artması, otopsilerin yapılmaması, kimin 
nasıl öldüğünün ailelerce bilinmemesi, 
son olarak da aşıya ikna edilmek istenen 
gelişmeler. Davos zirvesinde son 3 yıldır  
konuşulan konunun, “Zihin kontrolü, nü-
fus planlaması, kontrollü insan mode-
line geçiş” olduğu biliniyor. Yaşadığımız 
neslin son jenerasyon olduğuna dair planlı 
ifadeler arşivlerde yerini koruyor. Sosyal 
paylaşım ağı Youtube’den de konuyla ilgili 
Cüneyt Zapsu’nun Davos’taki konuşmala-
rına bakabilirsiniz. Afrika’da, Hindistan’da 
sicili bir hayli sabıkalı olduğu bilinen BILL 
GATES’in aşı firmalarına olan yakınlığı, 
insan modelinin artık kontrollü yaşaması  
gerektiği, bunun da yolu tüm insanlığın 
aşılanmaktan geçtiğini ifade eden konuş-
maları var. Cüneyt  Zapsu’nun söylemleri 
hafife alınacak bir durum değil. İnsanları iki 
ülkenin kontrol altında tutacağını Davos’ta-
ki konuşulanlara göre aktarıyor. Zapsu’nun 
bir zamanlar küresel güçlerin Türkiye 
ayağı olduğuna dair bilgiler de basında yer 
almıştı. Her yıl Davos’ta alınan kararları 
da sık sık ekranlar da paylaşıyor. İsrail ve 
Çin’in aşılarla dünya nüfusunu kontrol altı-
na almak istediği bir çok video ve görseller 
de, yazılı ifadeler de ortaya çıkıyor. 
 
 Soru şu: Corona mı yoksa insanlık mı 

kontrol altına 
alınmak isteni-
yor?   
 
 Hastalığın yay-
gınlaşması mı beklendi? Aslında sorula-
cak soru epeyli fazla. 2011 yılında milli aşı 
tesisimiz olan Hıfzıssıhha Aşı Enstitüsü’nü 
kapatanlar, Türk milletini kendi halkına bile 
aşı yapmayan Çin’in aşısıyla aşılayacak-
lar. Traji-komik olay. Neymiş! Aşı olmayan 
uçağa, otobüse, minibüse alınmayacak-
mış. Yani yaşam hakkı tanınmayacak. Öyle 
deniliyor. Aşı olmama özgürlüğü nerede 
kaldı? Zorunlu değil fakat mecburi(!) 
yani? Yabancı kaynaklara göre, aşı olunsa 
bile, “Salgın bitti” denilmeyecek. Eski 
yaşama artık geri dönülmeyecek. “Corona 
aşısı olmayan lavaboya bile gireme-
yecek” diyecekler. Peki kuş gribi nereye 
gitti? Domuz gribi nereye gitti? Deli dana 
hastalığı, grip nereye gitti? Bunlar da aşı 
sevdanız niye hiç bu kadar içten ve ikna 
edici olmamıştı? Mecburi hiç değildi. Şimdi 
neden tüm medya aşı sevdasına girdi? 
Sizce de kuşkulu değil mi? Yoksa plan, 
tüm topluma bu aşıyı aşılamak mı? Israrla 
deniliyor ki: “Aşı olmadan otobüse bile 
bindirmeyecekler.” Bende binmeyin 1 ay 
diyorum. Zarar edilince bakın nasıl geri 
adım atıyorlar. Onlar sana muhtaç! Sen 
onlara değil! Çünkü sen halksın. Milletsin. 
Millet varsa onlar yaşıyor. Aklını köleliğe 
teslim etme! Şu an aşıların yan etkisini an-
latacak bir kişi bile yoksa ekranlar da bilin 
ki; oyun da, tuzak da çok büyük. Umarım 
düşünülen gibi olmaz. “Aldatıldık” demek 
hiç fayda etmez.  
 
 Hayatın içinden! 
 
 Yazmadan geçemedim.. 
 Kısaca değinmek istedim.  
 Restoranların kapanmasıyla birlikte işsiz 
kalan garsonlar T.B.M.M’de anlatılırken, 
“Millet aç! midesine sadece kuru ekmek 
götürebiliyor” diyen bir CHP’li milletvekili 
Engin Altay’a, AKP milletvekili oturduğu 
yerden tutanaklara göre şöyle cevap veri-
yor: “O zaman aç değiller!” İnsan azıcık 
da olsa utanır kardeşim. Halktan kopuk-
luğun dile dökülmüş hali bu olsa gerek. 
Ne diyelim; Allah sonumuzu hayırlı, güzel 
eylesin. Bir önce huzura, adalete kavuş-
mamız dileklerimle..
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Karadeniz, Esnafın Ve Kobilerin Sorunlarını Dile Getirdi

Haber : Şükrü YILDIRIM

mahkemenin ne kadar sü-
receği belli değil. Kış mev-
siminde  kanal açılamaz ve 
İkiz göletlerl besleyen Akbel 
çayının suyu gölete veril-
mezse beklenen kuraklıkla 
birlikle Karayazı mevkii yüz-
lerce dönüm arazi ve bura-
dan geçimin sağlayan çok 
sayıda çiftçi mağdur olacak-
tır. DSİ taban mili bu dönem-
de temizleyerek göleti daha 
kullanışlı hale getirebilme-
lidir. Su bacalarının açılması 
tek başına yeterli olmayacak-
tır.  Geçtiğimiz yıl çiftçiye ve-
rilen sözler yerine getirilmeli, 

kamulaştırma sağlanmalı İkiz 
göletleri besleyen kanala su 
acilen verilmelidir. Taban mili 
temizlenerek geleceğe yöne-
lik  adımlar atılmalıdır.  Sadece 
göstermelik bir temizlik yapı-
larak  su bacalarını açarak biz 
temizledik diyerek vatandaşı 
aldatmanın üreticiye şirin gö-
rünmenin bir manası yok. Su 
yokken milintamamen ortaya 
çıktığı ve kamulaştırmanın so-
run olduğu  ve sürecin uzadığı 
bu dönemde mili tamamen te-
mizleyerek üreticiyi rahatlata-
cak önlemler almalıdır. Çeltik 
üreticisinin elektrik trafolarına 

verdiği elektrik bedelini, çeltik 
üretim maliyetini  ödemekte 
zorlanırken yeni külfetler yük-
lemek üretemez hale getirmek 
doğru değildir. Mevcut temizle-

mede bacanın 
içi temizlendi 
mi ?  bu bile 
belli değil . 
2021 yılında 
sulamak için 
kullanılacak 
İkiz göletlerin 
hali ne ola-
cak? Çiftçi ka-
derine mi terk 
e d i l e c e k ? ”  
dedi.  

İKTİDARIN 
2023 HEDEFLERİNE DURA-
ĞAN YER ALTI BARAJI DA 

GİRMELİ!
Eker ; Durağan öncelikle bir çok 
insanımızın evine ekmek girme-
sini sağlayan  çeltiğin üretiminde 
gerekli olan su için yapılan İkiz 
Göletlerin ömrünü tamamladığını 
da ifade ederek: “1986 yılında 
yapılan  ve  günümüze kadar 
hizmet veren İkiz göletler ta-
mamen mil ile dolmuş durum-
dadır. Vatandaşımızın sulama 
ihtiyacını gidermek için kısmi 
iyileştirmeler yapılmış,  dolgu 
yüksekliği 3 metre yükseltil-

miş olmasına rağmen artık  
bu da yetmez hale gelmiştir. 
Kurak geçen mevsimler ve 
iklimsel değişiklikler dolan 
mil yapısı ve temizlemesi-
nin yeni bir sulama göleti 
yapmak kadar  zor  ve ma-
liyetli olduğu gerçeği karşı-
sında çeltik üreticimiz için 
yeni bir planlama yapılması 
gereklidir. Karacaören, Ka-
rayazı mevkii ve Durağanlı 
çeltik üreticilerinin arazi-
lerinin olduğu ve yaklaşık 
2000 dönüm araziyi sula-
yan  İkiz göletlere alternatif 
bir gölet planlaması zaruri 
hale gelmiştir. Bu kapsam-
da iktidarın kuraklığa karşı  
2023’e kadar hedeflediği 150 
yeraltı barajı projelerinden 
birini de bu bölge için uy-
gulamaya alması önemlidir. 
Bu anlamda Durağan’da 
iktidar temsilcilerinin yeri 
geldiğinde tarıma destek ve-
riyoruz diyen yöneticileri bu 
yönde girişimlerle gelecekte 
yaşanacak sıkıntılara karşı 
uyarıyoruz. Durağan İkiz gö-
letler  mesire alanı olurken 
kullanılırken yapılacak yer 
altı barajı ile bölgedeki 2000 
dönüm arazinin sulanması 
sağlanmalıdır” dedi.

İKİZ GÖLETLERİN HALİ NE OLACAK? 
ÇİFTÇİ YİNE KADERİNE Mİ TERK EDİLECEK?

Kontrolden çıkan araç denize düştü
Sinop’ta meydana gelen kazada kontrolden çıkan 
araç denize düştü. Aracı suya gömülmekten üzerine 
yuvarlandığı tekneler kurtardı.

Kaza Sinop merkez mendirek girişinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre Necdet Dikmen idare-
sindeki 57 DU 224 plakalı araç kontrolden çıkarak 
denizde yuvarlandı.
Şans eseri can kaybının yaşanmadığı kazada araç 
sürücüsü kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başa-
rırken, aracı suya gömülmekten üzerine yuvarlandı-
ğı tekneler kurtardı.

Maddi hasarla atlatılan kaza sonrasında trafik ve it-
faiye ekipleri bölgede gerekli önlemleri alırken araç, 
vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

alan esnafımız yalnız bırakıldı, özellik-
le küçük esnafımız bu durumdan ötü-
rü kan ağlıyor. Hükümet,  en yoksul 
kesimlere tek seferlik bin lira öderken, 
esnafın payına düşen ise elbette geri 
ödeyeceği ‘ucuz kredi’ oldu. Kantin iş-
letmecileri, öğrenci servisi işi yapan 
esnaflar, taksiciler, kırtasiyeciler, giyim 
mağazaları, lokanta ve restoranlar, 
cafe, çay bahçeleri, eğlence mekanları, 
pastane, büfe, kıraathane işletmecile-
ri, üniversitelerin, yurtların ve okulların 
çevresinde bulunan esnaf gruplarına 
hükümet yardım etmesi gerekirken, 
kredi vererek onları daha çok borç-
landırdı. İş hacmi küçülmüş, kar oranı 
düşmüş olan esnafımız, giderlerini bile 
karşılayamayacak duruma geldi. 
Hükümet, sokak esnafını kaderine terk 
etmiş durumda. Ne bizlerin, ne de es-
nafımızın kısıtlama tedbirlerine kar-
şı olmadığımızı da belirtmek isterim. 
Fakat esnafın, ayakta kalabilmesi için 
destek verilmeksizin, plansız program-
sız kaderlerine terk edilmeleri kabul 
edilemez. Ayakta kalmakta zorlanan 
esnafımız vergisini mi versin, kirasını 
mı faturalarını mı ödesin, ailesini mi 
geçindirsin, çalışanlarının maaşını mı 

karşılasın? İktidar soruyor mu esnafa 
sen kiranı nasıl ödüyorsun, nasıl dön-
dürüyorsun  dükkanını diye, sormuyor! 
Oysa ki esnafın bu ödemelerde acilen 
nakit desteğine ihtiyacı var.’’ dedi.

‘’ ESNAFA CAN SUYU OLMASI İÇİN 
ÇÖZÜM PAKETİ’’
Her geçen gün daha çok borçlanan, 
borcu borçla kapatan, ödemelerini 
yapamayacak duruma gelen esnafı-
mız için CHP olarak hazırladığımız 17 
maddelik çözüm önerisinin ardından, 
bu kez 9 maddelik yeni bir torba kanun 
olan ‘’“Esnaf ve Sanatkarlarımızın Yeni 
Koronavirüs Salgınına Karşı Alınan Ön-
lemler Kapsamında Uğradıkları Zararın 
Giderilmesi İçin Bazı Kanunlarda Deği-
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” 
TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Sundu-
ğumuz teklifin içeriğinde ise özetle şu 
maddeler var; 
Esnafın stopaj vergisinin kaldırılması, 
esnafın krediye erişiminin önündeki en-
gellerin kaldırılması, AVM’lerin yöresel 
koşullar dikkate alınarak haftanın bir 
günü tatil olması, kamu kurumlarının 
kira alacaklarının ertelenmesi, işyeri 
kira gelirlerinin de konut kiralarında ol-

duğu gibi kiralayan tarafından beyan 
edilerek ödenmesi, salgına karşı alı-
nan önlemler kapsamında işyerleri 
kapatılan esnafa kapalı kaldıkları 
süreyle sınırlı olmak üzere bütçeden 
kira yardımı yapılması, devlete bağ-
lı okul kantinlerinin işletmecilerinden 
12 ay süreyle kira alınmaması.

‘’KOBİ’LERİMİZ ZOR DURUMDA’’
İstihdam, üretim ve ihracat açısından 
hayati önem taşıyan ve Türkiye’deki 
toplam cirodaki payı yüzde 65-70 ci-
varında olan KOBİ’lerin, ekonomiye 
olan büyük katkısına rağmen pande-
mi sürecinde hükümet tarafından ye-
terince desteklenmediğini görüyoruz.
 Yıllarca üretim yaparak, istihdam sağ-
layarak devlete karşı sorumluluğunu 
yerine getiren KOBİ’ler, şimdi devletten 
destek bekliyor. Kamu Garanti Fonu 
kredileri, vergi ve SGK ertelemeleriy-
le süreci atlatmaya çalışan KOBİ’lerin 
sıkıntıları devam ediyor. Alın teri döke-
nin fikrini almadan, araştırmadan kalıcı 
çözüm üretmek zor. Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin sorumlu milletvekilleri olarak 
81 ilde kobileri ve esnafı ziyaret edip, 
neye ihtiyacı olduklarını, salgından ne 

derece etkilendiklerini sorduk. Ortak ta-
lepleri ise; ekonomide istikrar ve güven 
isteğinin yanında  bir an evvel önlerini 
görebilecek duruma gelip yatırım yap-
maları oldu.
        ‘’İKTİDAR, SOSYAL DEVLET İL-
KESİNİ UNUTUYOR’’
Dünya da pandemi sürecinde vatan-
daşlarına Iban numarası vererek para 
isteyen sayılı ülkelerden biri olduk. Ne-
rede kaldı çalışma hayatının gelişmesi 
için önlemler alıp çalışanlarını koruya-
cak olan sosyal devlet?Artık  esnafı da 
emeklisi de nefes alamayacak bir hale 

geldi. İktidarın ise destek diye açık-
ladığı şey kamu bankalarının esnafa 
vereceği kredi oldu. Yönetilemeyen bu 
krizin sonucunda ise; esnafımız maddi 
açıdan yoğun bakımda, ekonomimiz 
ise entübe olmuş durumda.

Vekil Karadeniz açıklamasını ‘’Esnafla-
rımızın talep ve beklentilerini gündem-
de tutup, sorunları çözüme kavuşun-
caya kadar da takipçisi olmaya devam 
edeceğiz” diyerek sonlandırdı.

Mustafa EKER
CHP Durağan İlçe Başkanı
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SON SÖZ

Maalesef tüm dünya da hızla artan COVİD 19 
salgını can almaya hayatımıza yeni kısıtlama-
lar getirmeye devam ediyor …
  Ekonomik  sıkıntılarda esnaf, emekli, çiftçi 
başı çekiyor…
 AKP Denizli milletvekili TBBM’nde CHP 
Grup Başkan vekili Engin Alltay’ın konuşma-
sının arasına girerek ; “Millet kuru ekmek 
yiyorsa demek ki aç değil!”
  Cümleleri ülke gündemine oturdu, fakir 
fukaranın esnafın midesine ise sözleri… 
  Büyük önderin şu sözleri de “Bu memleket-
te çalışmak isteyenler, bu memleketi idare 
etmek isteyenler memleketin içine girmeli, 
bu milletle aynı şartlar içinde yaşamalı ki 
ne yapmak gerekeceğini ciddi olarak his-
setsinler.1923 - Mustafa Kemal ATATÜRK(-
Kaynak: Atatürk ve Siyaset)” seçtiklerimizi 
tanımamız açısından bu söz  önemlidir. 
 Maalesef onlar bizim gibi düşünmedi-
ğinde paraları ya da talimatla bir yere gel-
diklerinde  partilerde demokrasi ile değil 
imkanlarıyla seçildiklerinde bugün vatan-
daşı düşünmesi beklemek mümkün değil-
dir. Büyük önderin dediği gibi “bu milletle 
aynı şartlar içinde yaşamalı ki ne yapmak 
gerekeceğini ciddi olarak hissetsinler” bu 
sözleri söyleyebilenler,  bizim gibi hissetmiyor 
bizim gibi hayatın içinden gelenler olmadığı-

nın da göstergesidir.
 Bu gün aç ile tok 
arasında, zengin ile fakir arasında seçenle 
seçilen arasında bariz farklar oluşmuştur.
  Tuzu kuru olanlar milleti kuru ekmeğe muh-
taç bırakanlar, kuru ekmeğin yeniyor olmasını 
bile aç olmamaya bağlarken,   fırıncısı; un 
fiyatlarına, artan maliyete, manavı;  nakliye 
fiyatlarına halde verilen komisyona, üreti-
ci çiftçi;  gel git arasında tarladan zararına 
topladığı ürüne ithalat ürünlerinin çiftçi-
den pahalı olmasına rağmen ithal ediliyor 
olmasına, kamyoncu; artan yakıt fiyatına, 
bakkal market; mahalle aralarına giren  
zincir marketlere, kahveci , garson, lokan-
ta ise  derman olmayan iktidara, açılmayan 
dükkanlarına rağmen vurdumduymazlığa  
isyan ediyor!!!!…   
 COVİD 19 nedeni ile ülkemizde uygulanan 
kısıtlamalar birçok sektörü kısmen birçoğunu 
ise doğrudan orantısız biçimde etkilemekte-
dir.
 Bu gün kuru ekmeğe muhtaç olsak ta,  sev-
diklerimizi kaybetmemek adına  çok daha dik-
kat etmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz…     
 SEVDİKLERİNİZİ KORUMAK İÇİN 
KURALLARA UYUN MASKENİZİ TA-
KIN MESAFENİZİ KORUYUN… 

KURU EKMEĞE MUHTAÇ
 OLMAK AÇLIK DEĞİLMİŞ!

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz-
de de kuraklık alarmları verilme-

ye başlandı. Uzmanlara göre, önlem 
alınmazsa Türkiye 20 yıl içinde ‘su 
fakiri’ bir ülke olacak. Özellikle bizim 
gibi  sulu tarıma muhtaç yerlerde  su 
yaşamın ana kaynağı olduğu kadar 
çeltik gibi tarım ürünü eken çiftçinin 
de geçim kaynağıdır. Geçtiğimiz yıl 
çok zor şartlar altında yüksek elektrik 
bedelleri ödeyerek  ‘ha bu gün! ha ya-
rın! bitti bitiyor’ diyerek korku ile ek-
tikleri tarlalardan ürünleri kaldırdılar.  
Mevsim normallerinin üzerinde sey-
reden sıcaklık, gelmeyen yağış baraj 
ve göletlerdeki su doluluk oranların-
da yaşanan düşüş 2021 için tehlike 
çanlarının çalmasına sebep oluyor. 
Vatandaşın mağdur olmaması üre-
timin durmaması için acil ve gerekli 
önlemlerin alınması elzemdir. Özel-
likle alternatif suya az ihtiyaç duyan  
tarım ürünleri üzerinde çalışmalar 
yapılması alım garantili ürünlere çift-
çinin yönlendirilmesi teşvik edilmesi 
gerekmektedir. Bu gidiş bir felaketin 
habercisidir. Tüm su kaynaklarının 
alarm vermeye başladığı DSİ’nin  veri-
lerinde  ve bölgemizde yaşanan baraj 
ve gölet doluluk oranlarının  görülme-
miş biçimde düşmüş olması yer altı 
su kaynaklarına yönelimin artması 
yer üstünde olduğu gibi yer altında 
da ciddi tehlikeleri beraberinde geti-
recektir. Yer altı su kaynaklarımız ge-
rek doğal yapının bozulması gerekse 
bilinçsiz kullanım neticesinde zaten 
oldukça yara aldığı uzmanların dile 
getirdiği önemli bir konudur. Yeraltı 

sularının bilinçsizce kullanımı da eko-
lojik dengeyi bozar.  Bir zamanlar su 
ülkesi olan Türkiye’nin  son 5 yılın en 
kurak yılını yaşıyor. 2021 ne getire-
cek? belli değil ama bilinen gerçekse 
su ile yapılan tarımsal girdilerimizde 
ciddi bir düşüş yaşanacağı, üreticinin 
zarar göreceği ya da alternatif ürünle-
re yönlendirilerek tarlanın boz üretici-
nin de yeni bir umuda yelken açması-
nın zamanının geldiğidir.
Durağan !da İkiz göletlerde bu gün iti-
barı ile su yok. Yarın nasıl dolar? bi-
len önlem alan yok. Su olduğunda her 
türlü şartta kullanılan ama olmadığın-
da ise ne yapacağını, ne yapılması ge-
rektiğini öngören bilen yok! Velhasıl 
Gökırmak suyunu başından keserler-
se,  Dodurga vermez,  İkiz Gölet dol-
maz ise Saraydüzü barajından yeterli 
su sağlanamazsa  Türkiye kuraklığı 
Durağan yıkılmışlığı, üretici sefilliği 
konuşuyor olabilir….  
 Gelin kaynaklarımızı uzmanların gö-
rüş ve önerileri doğrultusunda doğru 
ve zamanında alınacak önlemlerle  
2021’e hazırlanalım: 2021’in belirtileri  
iklim açısından tatmin edici değildir. 
Bulutlarda yağmur, gölet ve barajlar-
da su yok.. Üstelik ilkbaharda bunları 
besleyecek dağlarda kar yok…  
 İktidar teknolojiye yatırım yapıyor 
çiftçi toprağa… Esnaf deftere yazıyor, 
üretici borsada endekse.. Memur, işçi 
maaşa bakıyor  tüccar desteğe, mü-
teahhit bankaya genç geleceğe ba-
kıyor… Sizi saymadığım ise kusura 
bakmayın COVİD hem dünyaya hem 
de bize, aşı ise herkese dert oluyor…

KURAKLIK VE DURAĞAN!

“Şehrinizden Haberiniz Olsun..”

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sinop 
Gençlik Merkezinde gençlik liderleri ve gönül-
lü gençlerin kendi imkanları ile ürettikleri si-
perlikli maske halka ücretsiz olarak dağıltıldı. 
 Sinop Gençlik Merkezi, Sinop Valiliği 
himayelerinde pandemi süreciyle mücadelede 
tedbir çalışmalarına önem veriyor. Bu kapsamda 
Sinop Gençlik Merkezinde yürütülen İnovasyon 
Atölyesinde personel ve gönüllü gençlerle yüz 
koruyucu siperlikli maske üretimi gerçekleştiriliyor. 
Üretilen bu maskeler başta sağlık çalışanlarına 

olmak üzere resmi kurumlarda, iş yerlerinde ve 
vatandaşların yoğun olduğu alanlarda dağıtılıyor.  
 Son çalışmalarıyla oldukça dikkat çeken 
Sinop Gençlik Merkezi semt pazarında satış ya-
pan pazarcı esnafına ve köylü pazarı satışı yapan 
kişilere 400 adet maske dağıtımı gerçekleştirdi. 
Sinop merkezde ve ilçelerde çalışmalarına devam 
eden Gençlik Merkezlerimizde siperlikli maskeler 
üretilmeye devam etmekte olup Covid-19 salgını 
ile mücadele kapsamında belirli aralıklarla dağıtıl-
maya devam edecektir.

18-29 yaş arası eğitimine devam 
etmeyen ve istihdamda yer almayan 
gençlere fırsat!

 COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık 
Projesi kapsamında hazırlanan, Dijital 
Beceri Geliştirme Sertifika Programı’na 
katıl, tercih edeceğin sektörde e-ticaret, 
dış ticaret ve sosyal medya yönetimi 
alanlarında uzmanlık kazan.

Japonya Hükümeti tarafından finanse 
edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkın-
ma Programı (UNDP) tarafından T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel 
Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütülen Covid-19 
Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi kapsamında 

gerçekleştirilen Dijital Beceri Geliştirme Sertifika 
Programına 15 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Program hakkında detaylı bilgi ve başvuru için: 
https://bit.ly/3nhNs6k

Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Aydın Doğan Vakfı 
işbirliğiyle düzenlenen 13. Ulusal “Doğa ve İnsan” 
konulu karikatür yarışmasında Aşkın Ayrancıoğ-
lu’nun öğrencilerine ödül yağdı.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında Tür-
kiye genelinde her yıl gerçekleştirilen ve bu yıl ki 
konusu “Doğa ve İnsan” olanyarışmada Karikatür 
sanatçısı Aşkın Ayrancıoğlu’nun yetiştirdiği Bo-

yabatlı 18 öğrenci 3 Türkiye İkinciliği, 4 Mansiyon 
ve 11 Sergileme ödülü kazanarak yine ilçemizi ve 
ilimizi büyük bir başarıyla gururlandırdılar.

Binlerce eser arasında eserleri ödüllendirilen 
Boyabatlı genç çizerlerin Kupa, madalya ve eser-
lerinin yayınlanacağı kitaplardan oluşan ödülleri 
önümüzdeki süreçte kendilerine ulaştırılacak.

GENÇLİK SİPERLİK DAĞITTI!

Dijital Beceri Geliştirme Sertifika Programı 
Başvuru Süresi Uzatıldı!

Boyabatlı Genç Çizerlere Ödül Yağmuru: 18 Ödül Birden

MATBAA HİZMETLERİ...
KAŞE- DAVETİYE - BROŞÜR


