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VİRÜSDE MUTASYON, 
YAPTIRIMLAR VE 

FITRATIMIZ
SEVGİLİ 

DURAĞANLILAR;
Yazarımız iş yoğunluğu 

nedeni ile yazısını
 yazamamıştır.!

Haber : Şükrü YILDIRIM

Sinop Defterdarı Naci 
Günaydın Basın men-
suplarına ilettiği basın 

açıklamasında, 7256 sayılı 
Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun 17 Kasım 
2020 tarihinde yayınlanarak 
yürürlüğe girdiğini belirte-
rek kanun kapsamına giren 
tüm mükelleflerin kanundan 
yararlanmaları gereğine işa-
ret ederek başvurularda da 
son günün beklenmemesini 
vurguladı. Sinop Defterdarı 
Naci Günaydın mükellefle-
rin başvurularını doğrudan 
yapabilecekleri gibi internet 
üzerinden de yapmalarının 

mümkün olduğunu söyledi.
 Sinop Defterdarı Naci 
Günaydın “ Yapılandırma 
Kanunuyla; Vatandaşlarımı-
zın kamuya olan borç yükü 
azalacak, Yapılandırılan borç-
ların peşin veya ilk iki taksit 
ödeme süresi içinde öden-
mesi halinde ayrıca indirimler 
yapılacak, Borçlar taksitler 
halinde ödenebilecek, Borçla-
rın takibiyle ilgili vergi ihti-
lafları sonlandırılacak, 7143 
sayılı Kanun kapsamında 
yapılandırılan ve ödemeleri 
devam eden alacaklar talep 
edilmesi halinde7256 sayılı 
Kanun kapsamında yapılan-
dırılabilecek, Yapılandırılan 
alacakların tamamının ilk tak-

sit veya ilk iki 
taksit ödeme 
süresi içinde 
ödenmesi 
halinde kalan 
taksit tutarları 
içinde yer 
alan Yİ-ÜFE 
tutarları üze-
rinden indirim 
yapılacaktır “ 
dedi.
 “ Bu 
kadar çeşitli alanlarda düzen-
leme yapan ve toplumun her 
kesimine hitap eden Kanunu 
vatandaşlarımıza anlatmak, 
Kanundan azami seviyede 
yararlanılmasını sağlamak 
amacıyla gerekli tanıtım faali-

yetleri başlatılmıştır “ şeklinde 
konuşan Sinop Defterdarı 
Naci Günaydın “ Defter-
darlığımız tüm personeli ile 
Kanunu anlatmak ve uygula-
mak üzere hazır bulunuyoruz 
“ dedi.
 Sinop Defterdarı Naci 

Günaydın 7256 sayılı Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılan-
dırılması ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkın-
da Kanunun vatandaşlarımız-
ca değerlendirilmesi gereğine 
işaret ederek şunları açıkladı;

Menderes Kılıçoğlu 
Durağan kayma-
kamlığı önünde 

bulduğu cüzdanı Durağan 
zabıta amirliğine teslim ede-
rek örnek bir davranış sergi-
ledi.. Durağan Belediyesi 
zabıta amirliğine teslim 
edilen cüzdanla ilgili 
olarak belediye tarafın-
dan yapılan anonsla 
cüzdanı düşüren Dön-
dü Yıldız belediyeye 
gelerek cüzdanı 
kendisinin düşürdü-
ğünü belirtti. Zabıta 
amirliğinde açılan 
cüzdandan 4 cum-
huriyet altını 4550 TL. para ve 
kimlik çıktı. Yaklaşık 20 bin TL’yi 
bulan ve el sürmeden belediye 
amirliğine teslim ederek örnek 
bir davranış sergileyen Kılıçoğlu 
yaptığı davranışla takdir topladı. 
Zabıta amirliği cüzdanda kimliği 
bulunan şahsın gelen şahıs olup 
olmadığını teyit ettikten sonra 
cüzdanı sahibine teslim ederken 
cüzdanı bularak zabıta amirliğine 
teslim eden Kılıçoğlu’da belediye-

ye çağrılarak kendisine 
duyarlı davranışı ve iyi 

niyetinden dolayı teşek-
kür edilerek ödüllendirildi. 

Teslim tutanağı düzenle-
nerek cüzdan ve içindekiler 

sahibine teslim edilirken 
Zabıta amiri Harun Çalkan; 

“Vatandaşımız kıt kanaat ve 
zor geçinse de hakkı olmayana 
el sürmüyor. Kılıçoğlu kardeşi-
mizde sokakta bulduğu ve için-
de yaklaşık 20bin TL. lik altın 
ve para bulunan cüzdanı zabıta 
amirliğimize teslim ederek 
örnek bir davranış sergilemiştir. 
Kendisine ilçe halkımız adına 
ve duyarlı davranışından dolayı 
teşekkür ediyoruz” dedi.

İYİ Parti Sinop İl Başkanlığı son dö-
nemle artan koronavirüs ile ilgili bir 
basın açıklaması yayımladı.Yayımla-
nan basın açıklamasında koronavi-
rüsten vefat eden sağlık çalışanlarına 
ilişkin bilgiler yer aldı.
Sağlık çalışanlarına desteklerini bildi-
rilirken koranavirüsün meslek hasta-
lığı sayılmasının önündeki engellerin 
biran önce kaldırılması gerektiği vur-
gulandı.

İYİ Parti Sinop İl Başkanlığının yayım-
ladığı açıklamada ”İYİ Parti Sinop il 
başkanlığı olarak ülkemizde ve ilimiz-
de son dönemlerde var olan gelişme-
leri dikkatle incelemeye devam ediyo-
ruz. 20 Aralık itibariyle 95 hekim 267 

ÖRNEK DAVRANIŞ 
BULDU, ZABITAYA TESLIM ETTI...

Durağan uzun zamandır gündem 
olan ve her seçim döneminde 
siyasilerin vaat olarak günde-

me getirdiği sanayi sitesinde yeniden 
yer değişikliği yapıldı.  Boyabat yolu 
üzerine yapılması planlanan sanayi 
sitesinde kooperatifin istenilen sonuca 
ulaşmaması üzerine Saraydüzü yolu 
üzerinden geçmişte  de planlaması 
yapılan çöplük alanının yanı başında 
bulunan köyüne yakın bölgeye küçük 
sanayi sitesinin yapılaması kararlaştı-
rıldı. Durağan belediyesi gerekli imar 
çalışmalarını ve yer ile ilgili sorunları 
aşması sonrasında başlaması planla-
nan sanayi sitesinin yerinden Durağan 
Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan, 
Ak Parti İl Başkanı Uğur Giresun ve 
İl genel meclis üyeleri Yılmaz Şahin, 
Mahmut Yurtseven ile Ak Parti Du-
rağan ilçe Başkanı Hasan Yıldırım  
incelemelerde bulundu. 
  Sosyal medyadan konu ile 
ilgili paylaşımda bulunan Durağan 
Belediye başkanı Kılıçaslan; “Yal-
nızkavak köyü mevkiine yapılması 
planlanan Küçük Sanayi Sitesi 
alanını, restorasyonu devam eden 
Tarihi Du-
rakhan'ı ve 
Belediyemiz 
tarafından 
devam eden, 
tamamlanan 
çalışmaları 
yerinde ince-
ledik” dedi.

DURAĞAN SANAYI 
SITESI ALANINA YER 
DEĞIŞIKLIĞI YAPILDI!

Haber : Gülcan EKER

Haber : Gülcan EKER

Sayfa 4’te

Düzce Atatürk Devlet 
Hastanesinde 11 yıldır 
görev yapan Sinop-Du-

rağan’lı hemşire Hamza Mesut 
Özarslan (40), koronavirüs 
nedeniyle hayatını kaybetti. 
Yaklaşık 1 aydır makinaya 
bağlı olarak yaşam mücadele-
sini sürdüren Özarslan yapı-
lan tüm müdahelelere rağmen 
tedaviye cevap vermedi. 
 Düzce Atatürk Devlet 
Hastanesi Pandemi Servisi’nde 
görevli Hamza Mesut Özars-
lan’ın, korona belirtilerinin 
görülmesi üzerine yapılan Ko-
vid-19 testi pozitif çıktı. Mesut 

Özarslan görev yaptığı hasta-
nede tedavi altına alındı. Fakat 
durumunun ağırlaşması üzerine 
İstanbul’a sevk edilen Özars-
lan tedaviye alındığı Koşuyolu 
Eğitim Araştırma Hastanesinde 
yapılan tüm müahaleye rağmen 
kurtarılamadı. Mesut Özars-
lan’ın ölüm haberi Düzce’de ve 
memleketi Durağan da büyük 
üzüntüye neden oldu. 

HASTANEDE TÖREN 
DÜZENLENDI 

Koronavirüs nedeniyle hayatı-
nı kaybeden hemşire Hamza 
Mesut Özarslan’ın cenazesi 

mesia arkadaşları tarafından 
gözyaşlarıyla Sinop’a gönderil-
di. Özarslan çin görev yaptığı 
Düzce Atatürk Devlet Hastane-
si’nin bahçesinde

SAYILI GÜNLER KALDI! 31 ARALIK SON GÜN....

YAPILANDIRIN KURTULUN!

HAYAT VERMEK İÇİN HAYATINDAN OLAN BİR
 SAĞLIK ÇALIŞANI DAHA CORONAYA YENİLDİ....

CHP Sinop 
Milletve-
kili Barış 

Karadeniz TBMM Genel Kuru-
lu'nda 2019 Yılı Merkezi Yöne-
tim Kesin Hesap Kanunu Teklifi 
üzerine konuşma gerçekleştir-
di. Karadeniz konuşmasında 
başkanlık sistemini eleştirdi, 
tarımda izlenen yanlış politikaları 
gündeme taşıdı. Hazırlanan 
bütçenin halkı savunmadığını 
söyleyen CHP Sinop Milletve-
kili Barış Karadeniz, bütçenin 
sadece birilerine hizmet eden bir 
bütçeye dönüştüğünü ifade etti. 
Karadeniz; “Bu bütçe, halkın 
bütçesi değil; onu hep bera-
ber gördük. Bu bütçe, sarayın 
dayatma bütçesidir. Bu bütçe, 
muhalefetin görüşü alınma-
dan, Komisyonlarda hiçbir 
şey değişmeden, bir virgülü-
ne bile dokunmadan buraya 
gelip oylanacak bir bütçeye 
dönüşmüştür. Evet, bütçenin 
içinde esnaf yok, halk yok, 
çiftçi yok, genç yok, üniversite me-
zunu yok, insan hakları yok, adalet 
yok, yok da yok. Bu bütçe, sadece 

birilerine hizmet eden bir bütçeye 
dönüşmüş. Arkadaşlar, bu bütçeyi 
burada oylayacağız geçecek; hep 
beraber oylamayalım, geçmesin. 

SARIMSAK'I, PİRİNCİ ÇİN’DEN 
İTHAL EDER OLDUK

IYI Parti Sinop Il 
Başkanlığı Basın 

Açıklaması

CHP Sinop milletvekili 
Barış Karadeniz bütçe 
görüşmelerinde yaptığı 

konuşmada yöremizin geçim 
kaynağı haline gelen pirinci'de 

ithal eder hale geldiklerini 
vurgulayarak yapılan bütçenin 

halkın bütçesi olmadığını 
söyledi.
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ERDEMİN PENCERESİ

İngiltere’den gelen bilgilere göre koro-
navirüs mutasyon geçirdi. Yani değişime 
uğradı

.Bu haber üzerine tam da uygulama 
aşamasına geçilmişken aşılar için yeni 
bir tartışma konusu ortaya çıktı. Virüs-
lerin zamanla mutasyona uğradığı hem 
bilimsel hem de tarihsel bir gerçek.

Bu durum aşıların işe yaramaz hale 
geldiği ya da hastalığın daha ölümcül 
olduğu anlamına gelmez. Tam aksine, 
mutasyon geçire geçire, grip gibi, halk 
arasındaki yaygın anlayışla doktora gi-
dersen bir hafta, gitmezsen 7 gün süren 
bir hastalık haline gelebilir koronavirüs.
Dolayısıyla bu mutasyon haberlerine 
ihtiyatlı yaklaşmakta fayda var. Felaket 
geliyormuş gibi
yaygara koparmadan iyice düşünmek 
ama aynı zamanda da tedbirleri almak 
lazım.
XXX
Geçtiğimiz Pazartesi günü Washin-
gton’dan gelen “Türkiye’ye yaptırım” 
haberi ile
şöyle bir sarsıldık. Durumu sakin bir şe-
kilde değerlendirince işin farklı yönlerini 
de
görebiliyoruz. Yani hem iyi tarafı hem 
de kötü tarafı var ortaya çıkan durumun, 
eskilerindeyimi ile tam bir ehven-i şer 
durumu yani. Kötü diyeceğimiz iki nokta 
var. Birincisi, ABD sadece kendisinin 
kabul ettiği, uluslararası hukukta yeri 
olmayan bir yasayı bize ve tümdünyaya 
dayatıyor. İkincisi, “Türkiye’nin meseleyi 
müzakere edelim” çağrılarını duymazdan 
geldi. Yani her iki nokta da ABD’nin hem 
bize hem de diğer devletlere karşı güç 
gösterisi…
Dolayısıyla, Türkiye yaptırımlara tepki 
göstermekte ve karşılıklılık ilkesini işlete-
ceğini söylemekte sonuna kadar haklı. 
İyisi diyeceğimiz kısma gelince...

Washington’ın elinde 12 yaptırım seçe-
neği vardı ve bunlardan 5’ini seçecekler-
di.
Türkiye’de ekonominin kırılganlığını 
daha da artıracak diğer maddeler yerine 

en hafif
maddeleri seçtiler.
Geçen hafta AB Zirvesi, son olarak da 
ABD yaptırımlarında, en hafif maddeleri 
işletti
bize karşı. Bu durum, kimse Türkiye’yi 
tamamen kaybetmek istemiyor diye de-
ğerlendirmek
yerine, Türkiye’yi kazanmak için neden 
daha fazla çaba göstermiyorlar ya da 
müzakere etmiyorlar diye düşünmek 
daha doğru olacak sanırım. Çünkü ABD 
ve AB için önemli bir müttefik isek bu 
önemimizi her alanda bize göstermeleri 
gerek ki gerçek yüzlerini daha net
görebilelim…
XXX
Belki medyada okumuş ya da görmüşsü-
nüzdür. İznik’te bir zeytin ağacının dalına
takılan poşetin içerisinden bir not ve 150 
lira para çıktı. Notta, “Ailem koronaya 
yakalandı, yapraklarınızı almak zorunda 
kaldım. Hakkınızı helal edin” yazıyordu. 
Bilimsel olarak doğrulanmasa bile Ko-
ronavirüse zeytin yaprağının iyi geldiği 
düşüncesiyle sahibinden habersiz zeytin 
yapraklarını toplayan kişi ya da kişilerce 
poşet ve para bırakıldığı ortada.

Olayın oluş şekli ahlaki ve hukuki açıdan 
doğru olamayan hatta hırsızlık sayıla-
bilecek bir eylem sonrasında Anadolu 
insanının önemli bir hasletini gözler 
önüne sermesi açısından önemli: “karşı-
lığını verme duygusu veya helalleşme…” 
Anadolu insanı her durum ve şartta ken-
di kültürünü tarih boyunca yaşatmış ve 
Anayurt Orta Asya’dan ebedi yurt Anado-
lu’ya taşımıştır. Nesillerin ve değerlerin 
değiştiğinden dem vurulan bu günlerde 
zeytin ağacına asılan poşet geleceğe 
dair umutsuz olanlar için küçük de olsa 
bir umut ışığı olarak kabul edilmelidir. 
Geçmişte sefere çıkan ordunun zarar 
verdiği yerlerin zararını ödeyen anlayış 
ile bugün zeytin yaprağının bedelini
dalına asan anlayış aynıdır.

“Vatan Şarkısı” adlı şiirinde de vatan şai-
ri Namık Kemal aynı şeyi dile getirmişti:
“Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o 
kandır…”

E-posta: erdeminpenceresi@sehirgazetesi.com

VİRÜSDE MUTASYON, YAPTIRIMLAR VE FITRATIMIZ

Yapılandırma Kanunu 
kesinleşmiş borçlara 
ödeme kolaylığı getiri-
yor.

• Vergi Dairelerine 
ödenmesi gereken vergi 
ve diğer borçların faizi 
Yİ-ÜFE oranında yani 
yaklaşık %75 oranında 
azaltılıyor. Vergi aslına 
bağlı cezalar da tamamen silini-
yor. 
• Usulsüzlük ve özel usul-
süzlük cezalarında da indirim 
yapılıyor. 
• Borcun peşin ödenmesi 
halinde katsayı alınmadığı gibi 
tekrar indirim yapılıyor ve bor-
cun tamamının ilk taksit ödeme 
süresi içinde ödenmesi halinde;

• Yİ-ÜFE oranında hesapla-
nan tutardan %90 oranında,
• Yapılandırılan borcun 
Kanun kapsamındaki idari para 
cezalarından olması halinde 
ceza tutarından da ayrıca %25 
oranında indirim yapılıyor. 

Taksitli ödeme seçeneğini 
tercih edenler;
• İsterlerse ilk taksit ödeme 
süresi içinde peşin ödeme ya-
pabilir ve getirilen imkânlardan 
yararlanabilirler.
• İsterlerse birinci taksiti 
süresinde ödedikten sonra 
geri kalan taksitlerin tamamını 
ikinci taksit ödeme süresi içinde 
ödeyerek indirim imkânlarından 
yararlanabilirler. 
• Bu durumda yapılandırma 
nedeniyle hesaplanan katsa-
yı alınmayacağı gibiYİ-ÜFE 
tutarından %50 oranında indirim 
yapılacak. 
• Yapılandırılan borcun 
Kanun kapsamındaki idari para 
cezalarından olması durumunda 
ceza tutarından %12,5 oranında 
indirim yapılacak.

• Yapılandırılan alacağın 
sadece faiz, gecikme zammı 
gibi fer’i alacaklardan oluşması 
halinde de indirim uygulamasın-
dan yararlanılabilecek.
• Bu durumda fer’i alacak 
yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tuta-
rının tamamının ilk taksit ödeme 
süresi içinde ödenmesi halinde 
Yİ-ÜFE tutarından %50 oranın-
da,
• Birinci taksit süresinde 
ödenmiş olması koşuluyla 
ikinci taksit ödeme süresi içinde 
ödenmesi halinde %25 indirim 
yapılacak.
• Yapılandırma Kanunu 
borçları 18 taksitte 36 aylık bir 
sürede ödeme imkânı veriyor.
• Taksitlere bu gün için 
uygulanan faizin çok altında bir 
oranda katsayı uygulanacak.

 Vatandaşlarımız, kamuya 
olan borçlarını Kanunun sun-
duğu imkânlardan yararlanmak 
suretiyle yapılandırabilecek ve 
ekonomik faaliyetlerini daha 
kolay yürütebilecek.

 Gelir vergisi, kurumlar 
vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, 
KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu 
Kanuna göre yapılandırılabile-
cek.

 Ayrıca, çok sayıda vatanda-
şımızı ilgilendiren trafik, nüfus, 
seçim, askerlik para cezaları, 
karayollarından usulsüz geçişler 
nedeniyle kesilen cezalar dahil 
idari para cezaları Kanun kap-
samda yapılandırılabilecek.

 YURT-KUR’dan kredi alan 
öğrencilerin, öğrenim ve katkı 

kredisi borçları ile çiftçilerimizin, 
işletmelerimizin ecrimisil borçları 
da bu Kanuna göre yapılandırı-
larak ödenebilecek. 

 Kanun 31Ağustos 2020 
tarihini esas alıyor. 31/8/2020 
tarihinden (bu tarih dâhil) 
önce tahakkuk ederek Ka-
nunun yayımı tarihi itibarıyla 
kesinleşmiş olan ve bu tarih 
itibarıyla vadesi geldiği halde 
ödenmemiş olan ya da öde-
me süresi henüz geçmemiş 
bulunanlar kapsama girmekte 
olup, 31/8/2020 tarihinden 
sonra tahakkuk edenler kap-
sama girmemektedir. 

 Motorlu taşıtlar vergisi bor-
cunu yapılandıran araç sahip-
leri, taksitlerini ödediği sürece 
fenni muayenelerini yaptırabile-
cekler.

 Yapılandırma ihlal edil-
mediği sürece borcu yoktur 
belgesi alınabilecektir.

Başvuru ve ödemeler

 Kanundan yararlanmak 
isteyenlerin,31 Aralık 2020 tari-
hine kadar ilgili vergi dairesine 
başvuruda bulunmaları gereki-
yor.
 Başvurular Gelir İdaresi 
Başkanlığının internet adresi 
www.gib.gov.trveya e-devlet 
www.turkiye.gov.trüzerinden,-
vergi dairesine gelerek veya 
posta yoluyla ya da yapılabile-
cek. Bu noktada yaşanan salgın 
hastalık nedeniyle tüm vatan-
daşlarımıza elektronik başvuru 
yöntemlerini kullanmalarını 
özellikle hatırlatmak isteriz.
 Başvuru sırasında peşin 
veya taksit seçeneklerinden biri 
tercih edilecek. Yapılandırılan 
tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçe-
nekleri ile ödenebilecek. Taksit-
ler 2 ayda bir ödemeli olacak. 
 Peşin veya ilk taksit öde-
melerinin1 Şubat 2021(bu tarih 
dâhil)tarihine kadar yapılması 
gerekiyor.

Peşin ödemeler teşvik ediliyor.
 Vatandaşlarımıza,bu 
Kanunla getirilmiş olan peşin 
ödeme düzenlemesini tekrar 
hatırlatmak istiyoruz.
 • Borcun tamamının 
ilk taksit ödeme süresi içinde 
ödenmesi halinde;
• Katsayı alınmıyor,
• Yİ-ÜFE tutarından %90 
oranında indirim yapılıyor.
• Kanun kapsamındaki idari 
para cezalarından %25 indirim 
yapılıyor.
• Yapılandırılan alacağın sa-
dece fer’i alacaktan ibaret olma-
sı halinde Kanun kapsamında 
hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından 
%50 indirim yapılıyor.
• Taksitle ödeme seçeneği 
tercih edilmesi ve birinci taksit 
süresinde ödendikten sonra 
geri kalan taksitlerin tamamının 
ikinci taksit ödeme süresi içinde 
ödenmesi halinde; 
• Katsayı alınmıyor,
• Yİ-ÜFE tutarından %50 
oranında indirim yapılıyor.
• Kanun kapsamındaki idari 
para cezalarından %12,5 indirim 
yapılıyor.

• Yapılandırılan alacağın sa-
dece fer’i alacaktan ibaret olma-
sı halinde Kanun kapsamında 
hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından 
%25 indirim yapılıyor.
• Peşin ödeme seçeneği 
tercih edilmekle birlikte, ilk taksit 
ödeme süresi içinde ödemenin 
yapılamaması halinde, ertesi 
ayın sonuna kadar bu tutarın 
geç ödeme zammı ile ödenmesi 
mümkün. Bu şekilde yapılan 
ödemelerde de; 
• Katsayı alınmıyor,
• Yİ-ÜFE tutarından %50 
oranında indirim yapılıyor.
• Kanun kapsamındaki idari 
para cezalarından %12,5 indirim 
yapılıyor.
• Yapılandırılan alacağın sa-
dece fer’i alacaktan ibaret olma-
sı halinde Kanun kapsamında 
hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından 
%25 indirim yapılıyor.

 Öncelikle belirtmekte yarar 
var. 6736 ve 7020 sayılı Kanun-
lar kapsamında yapılandırılmış 
ve ödenmekte olan alacaklar 
yeni Kanun kapsamında yapı-
landırılamayacak.

 Ancak, mükelleflerin talep 
etmeleri durumunda,7143 sayılı 
Kanun kapsamında yapılan-
dırılan ve ödemeleri devam 
eden borçlar yeni Kanuna göre 
yapılandırılabilecek. 

 Taksitlerin ilk 2’sinin za-
manında ödenmesi şartı var.

 Kanundan yararlanmak 
isteyenlerin dikkat etmesi ge-
reken en önemli hususlardan 
biri de taksitle ödemeyi tercih 
etmişlerse ilk iki taksitin süresin-
de ödenmesidir. 

 İlk 2 taksiti ödemeyenler, 
Kanunun getirdiği imkânlardan 
yararlanamayacak.

 Kanunla ilgili her türlü soru-
nuza Gelir İdaresi Başkanlığının 
www.gib.gov.tr adresinde yer 
alan dokümanlardan veya 189 
VİMER aracılığıyla cevap alabi-
lirsiniz. 

 Özetle toplumun her kesi-
mini ilgilendirebilecek nitelikte 
bir kanun olan bu yeni yapılan-
dırma Kanunundan yararlanmak 
için bir an önce başvuruların 
yapılması ve imkânlar dâhilinde 
peşin ödemelerin seçilmesinde 
yarar olduğunu duyurmak istiyo-
ruz.

 Ayrıca, COVİD-19 pan-
demisi nedeniyle başvuruları-
nızınwww.gib.gov.tradresinde 
yer alan İnteraktif Vergi Dairesi 
uygulaması üzerinden elektro-
nik ortamda ya da posta yoluy-
layapılması ve ödemelerde de 
kredi kartı veya banka kartı ile 
İnteraktif Vergi Dairesi üzerin-
den veya anlaşmalı bankalar 
aracılığı ile ödeme yöntemle-
rinin tercih edilmesi hususunu 
tekrar hatırlatmak isteriz.

YIL : 14 SAYI : 724 - 24 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.

w
w

w
.d

ur
ak

ha
n.

co
m

w
w

w
.s

eh
irg

az
et

es
i.c

om

SAYILI GÜNLER KALDI! 31 ARALIK SON GÜN....

YAPILANDIRIN KURTULUN!

2 |  24 ARALIK 2020 PERŞEMBE



 tören düzenlendi. İl Sağlık 
Müdürü Yasin Yılmaz, hasta-
ne yöneticileri ve Özarslan’ın 
mesai arkadaşlarının katıldığı 
törende Özarslan’ın meslek-
taşları gözyaşı döktü. Helallik 
istenmesi ve okunan duaların 
ardından Hamza Mesut Özars-
lan’ın cenazesi memleketi 
Sinop - Durağan’a gönderildi. 
Sinop’un Durağa ilçesinde  21 
Aralık günü Durağan Şehir 
mezarlığında sevenlerinin 
gözyaşları arasında toprağa 
verildi. 

ARD ARDA TAZIYE ME-
SAJLARI YAYIMLANDI

Konuyla ilgili açıklama yapan 
Düzce Valisi Cevdet Atay, 
Atatürk Devlet Hastanesinde 
görev yapan sağlık memurunun 

Kovid-19 nedeniyle genç yaşta 
hayatını kaybettiğini teessürle 
öğrendiğini belirterek, Allah’tan 
rahmet, ailesine, sevenlerine 
sabır ve baş sağlığı diledi.

 Düzce Belediye Başka-
nı Faruk Özlü de sağlık perso-
neli Hamza Mesut Özaslan’ın 
vefat ettiğini büyük üzüntüyle 
öğrendiğini belirterek, “Mer-
hum kardeşimize Allah’tan 
rahmet, ailesine, yakınlarına 
ve sağlık camiamıza baş 
sağlığı ve sabırlar diliyorum.” 
ifadesini kullandı. 
 
 İl Sağlık Müdürü Yasin 
Yılmaz ise yazılı açıklamasın-
da şunları kaydetti: “Düzce 
Atatürk Devlet Hastanesinde 
görevli çalışma arkadaşımız 

Hamza Mesut Özaslan’ın 
Kovid-19 ile mücadelesinde 
hayatını kaybettiğini derin 
üzüntüyle öğrendim. Tüm 
sağlık camiamızın başı sağ 
olsun. Kendisine Allah’tan 
rahmet, ailesine ve çalışma 
arkadaşlarına rabbim sabır-
lar versin.”

HAYAT VERMEK İÇİN HAYATINDAN OLAN BİR
 SAĞLIK ÇALIŞANI DAHA CORONAYA YENİLDİ....

Ne olacak? Eskiden bütçe 
oylanmadığı zaman hükûmet 
düşerdi, güvenoyu alamazdı, 
hükûmet düşerdi. Şimdi, bu 
bütçe oylanmasa da bu bütçe 
geçmese de Cumhurbaşkanı 
2019 yılının bütçesini yeniden 
değerleme oranında revize 
ederek bütçeyi tekrar günde-
me getirebiliyor. Böyle bütçe 
olur mu? Yani bu bütçenin 
düzgün olmamasının en 
büyük sebebi, bence sistemin 
bozulması. Cumhurbaşkan-
lığı hükûmet sistemi diye bir 
sistem uydurduk. Millî olma-
yan, yerli olmayan, bilime 
dayanmayan, akla ve mantığa 
uygun olmayan bir sistemde 
bütçenin de bu şekilde olması 
gayet doğal” dedi. 

''SOSYAL DEVLET ANLA-
YIŞINI BURADAKİ MİL-

LET İTTİFAKI’NDAN, BİR 
DE BELEDİYELERDEN 

ÖĞRENECEKSİNİZ''

 Konuşmasında CHP’li 
belediyelerin tüm imkansızlıkla-
ra ve kısıtlamalara rağmen hiz-
metlerine en iyi şekilde devam 
ettiğini belirten CHP Sinop Mil-
letvekili Barış Karadeniz, CHP’li 
belediyelerin sosyal devlet dersi 
verdiğini söyledi. Karadeniz; 
“Arkadaşlar, belediyeleri 
aldığımızdan beri belediyele-
rin yüzde 40 İller Bankasına 
verilen payını kestiniz ama 
Çevre Bakanlığından, Bele-
diyeler Birliğinden, birçok 
fondan kendi belediyelerinize 
imkân sağlarken bizim beledi-
yelerimiz dimdik ayakta, borç 
ödüyor, hizmet ediyor.Helal 
olsun Ekrem İmamoğlu’na, 
helal olsun Mansur Yavaş’a. 
Helal olsun Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanına, Mersin 
Büyükşehir Belediye Başkanı-
na. Helal olsun Burdur Beledi-
ye Başkanına, Sinop Belediye 
Başkanına, Artvin Belediye 
Başkanına, Eskişehir Belediye 
Başkanına. Sizin bu faşizan 
yönetiminiz karşısında dimdik 
ayakta, halkına hizmet etmeye 
gayret ediyorlar; sosyal devlet 
anlayışını bir, buradaki Millet 
İttifakı’ndan, bir de belediye-
lerden öğreneceksiniz, beledi-
yelerden. Siz maskeyi dağı-
tamazken Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanı 15 tane 
ilçesine hem maskeyi hem 
dezenfektasyonu sağladı. 
Mersin Büyükşehir Belediyesi 
şu anda genelgeyle yasakla-

dığınız, esnafların çalışama-
dığı. Hani övünüyorsunuz ya 
“500 lira, bin lira vereceğiz.” 
diye; su faturalarını 500 liraya 
kadar belediye ödüyor. Sosyal 
devlet böyle olur arkadaşlar, 
sosyal devletin niteliklerini iyi 
öğrenin.Bakın, giderken, belki 
şu sıralardan şu sıralara otu-
rurken, bu sıralar da bu tarafa 
geldikleri zaman saygı duyul-
mak istiyorsanız bu muhale-
fete saygı gösterin, dinleyin. 
Burada kaç milletvekili ko-
nuştu, vallahi hiç dinlediğinizi 
görmedim. Sayın Bakan bu-
rada; Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanımızı Sinop’ta 
bir sorun için 11 sefer ara-
dım. Bugünden beri telefonla 
oynuyor. 11 sefer aradım, 1 
sefer telefonuma geri dönüş 
olmadı arkadaşlar. Öğrendim 
ki, Sayın Bakanlarımız bu AK 
Parti Grubumuzun da telefon-
larını açmaz olmuşlar.Devlet 
memurluğu gibi bakanlık ya-
panlar, seçilmedikleri için ne 
iline giderler ne Meclise saygı 
duyarlar. Tek saygı duyacak-
ları yer bellidir, doğru değil mi 
arkadaşlar? Bir kişiye saygı 
duyarlar. Başka yer yoktur 
çünkü” diye konuştu.

YANLIŞ TARIM
 POLİTİKALARINDAN 

VAZGEÇİLMELİ 
 Sözlerine tarımda izle-
nen yanlış politikaları ekleyen 
Karadeniz Tarımda Ticaret fazla-
mız var diyen AK Parti Aydın 
Milletvekili Bekir Kuvvet Erim'e 
de cevap verdi. Karadeniz; 
''Mısırı Amerika’dan, buğdayı 
Rusya’dan, arpayı İngilte-
re’den, samanı Gürcistan’dan, 
pamuğu ABD’den peyniri 
Fransa’dan, Hollanda’dan, 
ayçiçeğini Rusya’dan, nohudu 
Kanada’dan alıyoruz. 

Nerede ticaret fazlası var? 
22 milyar lira tarım destek 
bütçesi açıkladınız, geçen 
sene de bütçede 22 milyardı. 
Geçen sene dolar 5,90’dı, 
bu sene 8 liraya yaklaştı, 
geçen seneden bu yana 
ithal ettiğiniz ürünlere yüzde 
50 zam geldi. 22 milyar lira 
oldu 7,5 milyar lira. Cum-
hurbaşkanlığı bütçesi de 4 
milyar lira. Bu çiftçiye bu 
zulüm niye? Biraz düşünün. 
Bakın, mısır Amerika’dan, 
sarımsak, Taşköprülü vatan-
daşlarımıza sesleniyorum: 
Artık oy vermeyin, Çin’den 
ithal ediyoruz şu anda, evet, 
benim Sinoplu hemşehrileri-
me buradan gene sesleniyo-
rum: Pirinci de Çin’den ithal 
eder olduk. Bizim çiftçimiz 
beklesin!
Şu tespih şekline dönüşen 
248 milyar lira; 2002 yılından 
beri ithal ettiğimiz, çiftçiye 
zulmettiğiniz 248 milyar 
lira! Bunu taşıyacak biri var 
mı içinizde? Varsa hemen 
hediye ederim ama zannet-
miyorum çünkü bu, çiftçinin 
alın teri; bu, çiftçinin ahı 
arkadaşlar.
Sistem böyle olduğu süre-
ce, ortak akıl kullanılma-
dığı sürece, bu vatandaşa 
milliyetçilik edebiyatı yapıp 
bu vatandaşın yanında ol-
madığınız sürece bu sistem 
çökmüştür arkadaşlar. Siz 
de pişmansınız, biliyorum 
ama üzülerek söylüyorum, 
en kısa zamanda gidiyorsu-
nuz. Allah selamet versin. 
Yaptığınız güzel işler için te-
şekkür ederiz. Bundan sonra 
halk için ne varsa, halk için 
Cumhuriyet Halk Partisi 
var, Millet İttifakı var. Bunu 
da kulağınızın bir kenarına 
yazın” dedi.

SARIMSAK'I, PİRİNCİ ÇİN’DEN 
İTHAL EDER OLDUK

      
 

Dünyada gelmiş geçmiş en önemli 
salgınlarından biri olan (Covid 19) 

yaşanırken bir Hekim olarak üzerime 
düşen sorumluluk ve meslek ahlakım 
nedeni ile hastalık ile ilgili bilgiler ve-
rerek sizlere yardımcı olmak istiyorum. 
 Yaklaşık 9 aydır dünyamızı 
kasıp kavuran ve Covid 19 olarak ad-
landırılan salgın hastalık Korona virüs 
hayvanlarda veya insanlarda hastalığa 
neden olabilecek büyük bir virüs aile-
sindedir. Birkaç Korona virüsün  -Orta 
Doğu Solunun Sendromu (MERS) 
ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu 
(SARS) gibi -   insanlarda soğuk algın-
lığından  daha şiddetli solumun yolu en-
feksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. 
Yani Korona virüs hastalığına SARS  COV 
2 virüsü neden olur.
 Covid 19 enfeksiyonunda en çok 
karşılaştığımız belirtiler; Ateş, kuru öksü-
rük, yorgunluk, eklemlerde  ve kaslar-
da ağrı, boğaz ağrısı, ishal, baş ağrısı, 
konjonktivit, tat ve koku almada kayıp, 
solunum sıkıntısı, nefes darlığıdır.

 Vakaların  % 80’i hastalığı hafif 
geçirmektedir. % 20 ‘si  hastane ko-
şullarında tedavi edilmektedir. 60 yaş 
üstü  ile ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları 
olanlar (Kalp hastalığı, hipertansiyon, 
diyabet, kronik solunum yolu hastalığı, 
kanser) hastalıktan en çok etkilenenler-
dir.

 Covid 19 belirtilerini gösteren özel-
likle de Covid 19 tanısı olan hastalarla 
teması olan ve kendisinde de birkaç gün 
içinde (2-14 gün) Covid 19 belirtileri gös-
terenlere PCR (Polymerase Chain Reac-
tion) testi yapılmakta, kesin tanı bu test-
ten sonra konmaktadır. PCR testi belirti 
veren ve belirti vermeyen taşıyıcıların 
saptanarak izole edilmesi ve böylece 
virüsün yayılım hızının düşürülerek kont-
rol altına alınması için hayati bir önem ta-
şımaktadır. 

 Son zamanlarda bize olan geri dö-
nüşlerde çok önemli iki detay dikkatimizi 
çekmektedir: Bunlardan birincisi, kendi-
lerine tanı konularak tedavileri evde 
yapılan hastaların Covid-19 ilaçlarına 
olan güvensizlikleridir. Hastalar ilaçların 
organlarını bitireceği ve kendilerine zarar 
vereceği konusunda tereddütler yaşamak-
tadırlar. Kendilerine bu bilgilerin eş, dost 
ve akraba tarafından verildiğini ifade et-
mektedirler. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi 
ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde yapılan 
klinik takip ve gözlemlerde kendilerine te-
davi düzenlenen ve bu tedaviye uymayan 
hastaların yoğun bakım ünitelerine yatış 
oranlarında artış olduğu ve klinik tablola-
rının ağırlaştığı belirtilmektedir. Bu hasta 
grubunda Covid-19 ilaçları karaciğer fonk-
siyon bozukluğu olanlarda dikkatle kulla-
nılmaktadır. Bu nedenledir ki bu dönemde 
hastaların tedavi sürecine uyumları hayati 
önem arz etmektedir.

 İkinci  önemli konu ise, Covid-19 
belirtileri taşıyan, Covid-19’lu hastalarla 
temas edip de kuluçka süresi sonunda be-
lirtileri ortaya çıkan hastalardır. Bu hasta-
larımız, kendi ve toplum sağlığı adına aynı 
zamanda hastalığın kontrol altına alınma-
sı için ekonomik ve sosyal nedenleri bir 
kenara bırakarak kısıtlama koşulları için-
de en kısa zamanda tanılarını koydurarak 
hızlı bir şekilde tedavilerinin başlatılma-
sı, YAŞAMAK ve YAŞATMAK adına çok 
önemlidir.

 Hekim olarak Hastalık ile ilgili bu 
tıbbi teknik açıklamadan sonra, aslın-
da hastalığın tedavisi ve alınan sonuçlar 
kadar önemli olan    ve kamuoyunda çok 
bilinmeyen sosyal alanda yaşanan acil ko-

nular da mevcuttur.

 Bunlar şunlardır;
 1- Teşhis konulmadığı halde 
hastalık belirtileri gösterdiğini bilme-
den ve ihmalkârlıkla yaşayan ve taşı-
yan HASTALAR: 
 Yıllardır  mesleğimizi icra ederken 
ve sosyal hayatımızda sürekli halkımızın 
içindeyiz. Bu dokuz aylık salgın hastalıkla 
mücadele içinde görüyoruz veya duyuyo-
ruz ki, birçok insan hastalığa yakalanmış 
ama ya farkında değil ya da bu durumu 
hafife alıyor veya daha yatağa düşürme-
diği için umursamıyor. 3-5 gün koku kay-
bı yaşıyor, bu duruma aldırmıyor. Sonra 
sohbet arasında “ Bende de birkaç gün 
koku kaybı ya da tat kaybı oldu ama 
sonra geri geldi” diyerek hastalığı belki 
de bilmeden ayakta hafif geçirdiğini ama 
en tehlikelisi bu süre içinde hiç bir kısıtla-
maya bağlı yaşamadığı İçin çevresine bu 
hastalığı bulaştırdığını örnekleri ile görü-
yor, duyuyoruz. 
 Bu konuda böyle belirtiler hissetti-
ğimizde üst seviye sorumluluk hissederek 
hemen yukarıda bahsettiğim test talebin-
de bulunulmalı, gereken tıbbi destek aci-
len alınmalıdır.

   2- Hastalığa yakalandığı halde ekono-
mik veya sosyal  nedenler ile bu duru-
mu açıklamayarak BULAŞ RİSKİNİ iste-
meyerek de olsa artıran hastalarımızın 
durumu: Evet, üzülerek, gerçekten tüm 
kalbimle üzülerek görüyor, duyuyor, şahit 
oluyorum ki, bu salgın hastalık, insanla-
rımızın sosyal hayatını neredeyse durma 
noktasına getirdiği gibi ekonomik olarak 
da  halkımızın büyük bir kesiminin mutfa-
ğına ateş düşürdü, yardıma muhtaç hale 
getirdi. Ancak sağlık her şeyden ama her 
şeyden daha önemli. Hastalığa yakalan-
mak utanılacak bir durum ASLA değildir. 
Tam tersine kendi sağlığımızı, ailemizin 
sağlığını korumak, çevremizin sağlığını 
korumak bir ERDEMDİR.
 Lütfen böyle bir durumda SOSYAL 
BASKIYA BOYUN EĞMEYELİM. 
 Son olarak kıymetli Hemşerilerime 
iletmek isteğim konu AŞI konusudur.
 Aşıların sağlıklı ve koruyuculuğu 
“TAM” olanların bulunmasına çok az bir 
zaman kala, tünelin sonundaki ışığı gör-
müşken, belirtilen sorunları iyi anlamaya, 
yapılması gerekenleri son derece özen ile 
yapılmasını önemle RİCA ediyorum. 
 Halkımızın Ferasetine son dere-
ce güveniyorum.
 Cahilliğe karşı duracaklarına yü-
rekten inanıyorum.
 ATAMIZIN dediği gibi, Türk He-
kimlerine kendilerini emanet edecekle-
rini biliyorum.
 En iyi Hekimin, hastalığı önleyici 
aşamada Hastanın kendisi olduğunu bir 
kez daha hatırlatır, bu zor günlerde Halkı-
mıza sesimi duyurabilme imkân sağladığı-
nız İçin siz basına teşekkürlerimi sunarım. 
 Tüm kalbimle halkımızın hizmetin-
de olduğumu bilmelerini rica ediyor, saygı 
ve Sevgilerimi iletiyorum.
 Sağlıkla kalın

Dr. Hakan KELEŞ
Sinop Tabip Odası 

Onursal Kurul Üyesi

YAŞAMAK VE 
YAŞATMAK IÇIN
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SON SÖZ

Sevgili Durağanlılar özellikle son 
dönemlerde sosyal medya da kal-

dırımlarla ilgili artan şikâyetler aslında 
kaybedilen müşteri,  eleştirilen esnaf ve 
küçülen Durağan olgusununun da sos-
yal medyaya yansıyan halidir.
  Kaldırımlara ya da yola malzeme 
çıkartarak, kazanmaktan çok kaybet-
tiğimizin farkında değiliz!
  Yolun ortasına çekilen araç,  kaldırıma 
konulan malzeme belki bir teşhir olarak 
sizi mutlu edebilir. Lakin kaybettiğinizin 
ve müşterilerinizin bundan ne kadar şi-
kayet ettiğini görmek istiyorsanız ona 
kulak veriniz. Geçtiğimiz gün gazetemi-
ze gelen bir vatandaşta aynı sitemleri 
bize ileterek; 
 “görmüyorsunuz, korkuyorsunuz, 
menfaatleriniz eleştirmeye engel olu-
yor. Yol işgal altında kaldırımlar yok..  
Birde esnafı koruyor, müşteriyi eleş-
tiriyorsunuz. Ben çocuğumla ailemle 
gidemediğim marketin gezemediğim 
kaldırımın, arabamı kısa süreliğine 
park etmekte zorlandığım markete, 
lokantaya bakkala niye gideyim ki? 
Onun yerine daha rahat arabamı park 
edebildiğim çocuğuma aileme değer 
veren saygı gösteren esnafı tercih 
ediyorum  bulamazsam  komşu ilçele-
ri tercih ediyorum. Diğer arkadaşlara 
da bunu tavsiye ediyorum. Esnafımız 
öncelikle müşterisine saygı duymalı 
aracıma aileme çocuklarıma gidebile-
cekleri gezebilecekleri alanlar bırakıl-
malı, yolda değil kaldırımda güvenle 
gidebilmeli. Sizlerde yerel yönetici-
leri uyarmalı korkusuzca üstüne gi-
debilmelisiniz. Sadece eleştiriyorsu-
nuz Durağan küçülüyor diyorsunuz 
yaşayan memurun, işçinin  emekli 
vatandaşın öğrencilerin ne çektiğini 
görmüyor duymuyorsunuz?” sözleri 
ile ağzına geleni söyledi.
  
 Biz bize söyleneni size aktarmakla 
kamuoyunu bilgilendirmekle mükel-
lefiz… 
 Sosyal medya da ise bir çok bu konu 
ile ilgili çok ağır eleştiriler gelmekte hat-
ta kimi zamana hakaretler yapılmakta-
dır.. Durağan bunun hak ediyor mu? 
etmiyor mu? yorumlamakta size ait-
tir. Yine sosyal medya da bu konuya 
yer veren ve eleştirilerini sıralayan çok 
sayıda mesaj vardır.Ama bugün buraya  
eski Hastane Müdürü Ahmet ÇÖTEN’in 
sözlerini virgülüne dahi dokunmadan 
yayınlayarak olayın artık çekilemez hale 
geldiğini vatandaşın sokakta, evde, ara-
bada, Sinop merkezde, köyde, kentte,  
ilçeyi ziyaret eden, gelen her kesimin bu 

sorunu konuşmaya 
başladığını görme-
nizi istiyorum.  İşte o sözler, 
 “Haklarımıza sahip çıkabiliyor mu-
yuz? diye sormak istiyorum. Bu ülke-
nin eşit bir vatandaşı olarak yaya kal-
dırımından yürümek benim en doğal 
hakkım. trafiğin rahatça devam etme-
si için ana yolların işgal edilememesi 
lazım ki rahatça arabamı kullanabile-
yim. Yaya kaldırımına manav tezgah 
atmış kaldır diyen yok. Ana yola biri-
leri araba galerisi açmış diğer araba-
lar nereden geçecek diye soran yok. 
Haydi atananlar korkuyor çekiniyor 
ne bileyim belki görmüyor. Ama bir-
de seçtiklerimiz belediye başkanımız 
encümenlerimiz muhtarlarımız bele-
diye encümenlerimiz ya biz sizi ne 
için seçiyoruz? bizim haklarımızı 3-5 
terbiyesize teslim edin diye mi? Bu 
ülkenin bir vatandaşı olarak sorum-
luların görevlerini yerine getirmeleri-
ni bekliyorum. bu benim vatandaşlık 
hakkım. İnsanlarımızı caddenin orta-
sından yürütmeye utanmıyorsanız di-
yecek sözüm yok...  “
 
 Ağır,  ama haklı ve acıtıcı sözler!!!!..
 Seçilmiş belediye başkanı belediye 
meclis üyesi encümen ve sorumlu siya-
siler olarak bizler.. Halkımıza tercüman 
olamıyor, onların sorunlarını görmez-
den geliyorsak sahi biz bu ilçede sa-
dece seçimden seçime vaat veren  ol-
sun söyle geçsin diyecek  bir sosyal 
olayın projeleri miyiz?  Sorunları halı 
altına süpürerek vaatle, yalanla yürü-
tülen siyasetin sonuna geldik. Artık 
insanlar sorguluyor, Ve inanın 
hep birlikte kaybediyoruz… 
 Durağan bunu hak etmiyor!.. Ken-
dimizi bir kez daha gözden geçirmeli, 
öz eleştiri yaparak hatalarımızı dü-
zeltmeli soruna birlikte çözüm bul-
malıyız. 
 Gelin şehrimizi yaşanılabilir, esnafı-
mızı rahatlatacak. Onunda gönlünü hoş 
edecek ama yaşayanların küçükten bü-
yüğe  her kesimin  sorunlarına derman 
olacak çözüm yollarını arayıp bulalım . 
Giden bizden gidiyor, gelen ise der-
dimize derman olmuyor. Siyaseti hep 
kalbur üstü olanlar yapıyor, onlarda 
senin derdini bilmiyor…  
 Seçen seçerken sorgulamıyor, top-
lumumuz  söz ile,  akrabalık ilişkileri 
ve köylülük, ahbaplık, dostluk diye-
rek oy veriyor, sonra dert yanıyor. 
Ama olan ise Durağan’a Durağanlının 
imajına oluyor… 
 Saygılarımla.. 

SEVGİLİ DURAĞANLILAR;!

incelemeye devam ediyoruz. 20 Aralık itibariyle 
95 hekim 267 sağlık çalışanını kovid 19 nedeniyle 
kaybettik. İYİ Parti ailesi olarak hayatını kaybe-
den sağlık çalışanlarına ALLAH (C.C)’tan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı dileriz. Sağlık çalışanları-
mızın talepleri bellidir. Başta kovid 19’un meslek 
hastalığı sayılması hususunda alınan kararda 
bulunan şartların bir an evvel kaldırılması gerek-
mektedir. Hayatlarımızı ellerine teslim ettiğimiz 
sağlıkçılarımızın diğer taleplerinin de bir an evvel 
karşılanması ve sağlıkta bulunan personel eksikli-
ğinin giderilmesi elzemdir.

Dünya genelinde var olan pan-
demi gün geçtikçe etkisini devam 
ettirmektedir. Gelişmiş ülkeler 
vatandaşlarının temel ihtiyaçla-
rını karşılamak amacıyla türlü 
tedbirler alınmaktadır. Yapılan 
aşı çalışmalarında birçok ülke 
tedbirini alıp vatandaşlarının ih-
tiyacını karşılayacak miktarda 
ve daha fazlasını alarak gerekli 
adımları atmıştır. Gelişmiş ülke-
lerdeki gelişmelerin yanında ülkemizde sürekli 
olarak sorun çözmek yerine problem üreten AKP 
var olan gerçekleri gizleyerek sorunların üzerini 
örtmeye çalışmaktadır. Ülkemizde salgın hastalı-
ğın görülmesinden itibaren hasta sayısının ve ölü 
sayısının gizlenmesi, alınması gereken önlemle-
rin uygulamaya konulmasını engellemiştir. Millet 
ittifakı belediyelerinin kayıtlarında yer alan bilgiler 
AKP’nin yalanlarını ortaya koymuş ve zorunlu ola-
rak gerçek sayılar olmasa bile her akşam med-
yadan bizlere yansıtılan turkuaz tablodaki rakam-
ların değişmesini sağlamıştır. Genel başkanımız 
Meral Akşener’in iki haftalık sokağa çıkma yasağı 
çağrısı yerine kısıtlı önlemlerle günü kurtarmaya 
çalışan AKP, hastalığı azaltmak şöyle dursun yeni 

sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. İYİ 
Parti olarak bizlerin talebi bir an evvel iki haftalık 
sokağa çıkma yasağının uygulanmasıdır.
Pandemi sürecinde ülkemizde ve ilimizde yaşa-
nan sorunların başında ekonomik sıkıntılar gel-
mektedir. Başta esnafımız olmak üzere farklı alan-
larda faaliyet gösteren vatandaşlarımızın birçoğu 
büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Pandeminin baş-
ladığı dönemde vatandaşın almış olduğu kredi-
lerin ödemeleri kapıya dayanmıştır. Evine ekmek 
götüremeyen esnafın bu kredileri ödeme imkanı 

bulunmamaktadır. AKP’nin bir an 
evvel bu sıkıntının giderilmesi için 
önlemler almalıdır. Ayrıca asgari 
ücret görüşmeleri uzatılmadan en 
az 3000 tl olmak şartıyla karara 
bağlanılmalıdır.

İşsizlikte geldiğimiz nokta içler acısı 
bir durum arz etmektedir. Kapanan 
işletmeler işsizlik sayısını her geçen 
gün artırmaktadır. Genç işsizlik ise 
yüzde kırklara ulaşmıştır. Bu işsizlik 
ortamında evine ekmek götüreme-

yen vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü ise 
2021 bütçesinde görülmemektedir. Sarayın şaşalı 
hayatının devamı için bütçeye eklenen kalemler, 
fakir fukaranın daha fazla sıkıntı yaşamasına ne-
den olacaktır. Ülke genelinde yaşanan yokluktan 
bi-haber olan saray ve yandaşları, kuru ekmek ile 
karnını doyuranların tok olduğunu söyleyecek ka-
dar vicdansızlaşmıştır.

Bizler İyi Parti olarak bu sorun ve sıkıntıları gör-
mezden gelemeyiz. Sorunlar karşısında yapmış 
olduğumuz halkımızın faydasına olan önerilerimiz 
devam edecektir. Bizler her zaman vatandaşları-
mızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü 
MİLLET BİZİ ÇAĞIRIYOR.

“Şehrinizden Haberiniz Olsun..”

MATBAA 
HİZMETLERİ...

KAŞE
DAVETİYE 
BROŞÜR

BAŞ SAĞLIĞI
Ilçemizin yetiştirdiği  sağlık çalışanlarından 
biri  olan ve Durağan Sağlık Meslek Lisesinin 

ilk mezunları arasında yer alan  
HAYAT VERMEK IÇIN HAYATINDAN VAZGEÇEN 

ISIMSIZ KAHRAMANLARDAN 
Durağan’lı hemşehrimiz 

 Düzce Devlet hastanesi’nde görevli hemşire;

 Hamza Mesut ÖZARSLAN’ı
Tüm dünyayı saran ve sayısız canlar alan 

‘COVID 19’la mücadele esnasında yakalandığı ve 
kurtulamayarak hayatını kaybettiğini 

büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
 Başta kederli ailesi, yakınları ve sevenleri olmak üzere tüm 

Durağanlı hemşehrilerimize ve sağlık çalışanlarına 
başsağlığı dileklerimizi iletiyor

 merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz. 

RUHU ŞAD, MEKANI CENNET OLSUN... 

MUSTAFA EKER
CHP DURAĞAN İLÇE BAŞKANI

IYI Parti Sinop Il Başkanlığı Basın Açıklaması


