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 GELDİ...
Yazarımız iş yoğunluğu 

nedeni ile yazısını
 yazamamıştır.!

Haber : Şükrü YILDIRIM

Sayfa 4’te

Sinop: emekçi arkadaşlarımı-
zın yanındayız..
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 
CHP'li belediyelerde en az asgari ücret 3100 
TL. Olacak açıklamasından sonra CHP’li 
Sinop ve Ayancık belediyeleri de asgari 
ücretlerini açıkladı. Sinop Belediye başkanı 
Barış Ayhan  yaptığı açıklamada ; 2019 yılın 
6. ayında imzalanan  toplu iş sözleşmesi ile 
2021 yılının 5. ayına kadar en düşük asgari 
ücretin 3350 olarak belirlendiğini belirterek; 
“Belediye Başkanlığı olarak 01.06.2019-
31.05.2021 tarih ve yürürlülük süreli imzalanan Toplu İş Sözleş-
mesi dahilinde en düşük işçi maaşımız brüt 4.350 net 3.350 TL 
olarak belirlenmişti. Her zaman emekçi arkadaşlarımızın yanın-
dayız, bu kenti yarınlara birlikte hazırlayacağız” dedi. 

Ayancık; çalışanımızı 
ezdirmeyeceğiz.. 
 Diğer CHP’li belediye olan Ayancık belediye 
başkanı Hayrettin Kaya’da emekçi  çalışan-
larını hiç bir zaman ezdirmeyeceklerini belir-
terek; “biz geçen yıl yaptığımız sözleşme 
ile zaten asgari ücreti en düşük 3300 
olarak belirlemiştik. Ülkemizde yaşanan 
ekonomik krizleri dikkate alarak yeniden 
bir düzenleme yapacağız. Bu ilçenin geli-
şimine katkı sunan, hizmet eden  emekçi 
çalışanlarımızı  düşünerek imzalar atı-

yoruz. Geçtiğimiz yıl verdiğimiz rakam zaten  bu gün açıklanan 
asgari ücretin çok üzerindedir. Bizim çalışanımız, emekçi arkada-
şımız  en düşük asgari ücret olarak 3300 TL. almaktadır” dedi.

Haber : Gülcan EKER

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, 2020 
yılının sona ermesi ve 2021 yılının 
başlaması nedeniyle bir kutlama me-
sajı yayımladı.

Yayımladığı mesajda” Sevinçleriyle, 
hüzünleriyle 2020 yılını geride bıra-
kırken, beklentiler ve umutlarla yeni 
bir yıla girmenin heyecanını ve mutlu-
luğunu hep birlikte yaşıyoruz.

Öncelikle, 2021 yılının Mutlu Şehir 
Sinop’umuza, Ülkemize ve tüm dün-
yaya hayırlar getirmesini, yeryüzünde 
barışa, dostluğa, dayanışmaya ve-
sile olmasını diliyorum.Milletçe birlik 
ve beraberliğimizi muhafaza ederek, 
aramızda sevgi ve hoşgörünün ege-
men kılınması ile karşılaşacağımız 
bütün sorunları aşabileceğimize, ne-
reden gelirse gelsin maruz kalacağı-
mız her türlü tehlikeyi bertaraf edece-
ğimize yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle yarınların 
bugünden, yeni yılın eski yıldan daha 
iyi olmasını diliyor, 2021 yılının başta, 
hizmet etmekten büyük bir onur duy-
duğum değerli Sinoplulara, Ülkemize 
ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve mut-
luluk getirmesini temenni ediyor, aziz 
vatandaşlarımıza sevgi ve saygıları-
mı sunuyorum.”dedi.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım 
Maviş, Sinop’a planlanan yeni hekim 
atamalarının 28 Aralık Pazartesi günü 
sonuçlanacağını söyledi.
 
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan 
Yardımcısı ve Sinop Milletvekili Dr. 
Nazım Maviş, 96 DHY kapsamında 
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi başta 
olmak üzere, Boyabat, Durağan, Ger-
ze ve Ayancık devlet hastanelerine 
toplam 17 yeni uzman ve pratisyen 
doktor atamasının planlamasının ya-
pıldığını, 28 Aralık tarihinde atamala-
rın sonuçlandırılacağını kaydetti.

Sağlık Personeli Atağı
Nazım Maviş, 2020 yılı Aralık ayı 
planlaması dışında son altı ayda Si-
nop genelinde 32 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun as-
gari ücret açıklaması sonrası Sinop’taki CHP’li 
belediyelerde asgari ücret açıklaması yaptı..

SiNOP: 3350 TL. 
AYANCIK 3300 TL.

Barış AYHAN
Sinop Belediye Bşk.

Hayrettin KAYA
Ayancık Belediye  Bşk.

Sinop Valisi Erol 
Karaömeroğlu’nun 

Yeni Yıl Mesajı

Sinop’a 17 yeni 
hekim ataması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördün-
cü ve son toplantısını bugün gerçek-

leştirdi. Toplantı sonrası açıklamalarda 
bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK 2021 
yılı için belirlenen asgari ücret bedelinin 
2.825,90 krş olduğunu açıkladı. Duyuru-
lan asgari ücret bedeli hakkında açıklama 
yapan CHP Sinop Milletvekili Barış Kara-
deniz;''Asgari Ücret Tespit Komisyonu  
haftalardır toplanıyor,görüşmeler ya-
pılıyor.Görüşmeler bu kadar uzun sür-
dükçe biz de vatandaş için en doğru 
rakam belirlenecek, işçinin emekçinin 
hakkı bu kez olsun verilecek diye bek-
lentimizi yüksek tuttuk.Bizi yine hayal 
kırıklığına uğrattılar. Bugün yapılan 
son toplantı sonrası sayın bakan ta-
rafından açıklanan asgari ücret bedeli 
tam manasıyla bir utanç bedelidir. Bu-
gün belki de en zor görev sayın bakana 
düştü; ekonomi yerlerde, vatandaş evi-
ne ekmek götüremiyor, vatandaş eline 
iş aş yazarak intihar  ediyor, işsizler or-
dumuz her geçen gün katlanıyor, işçi-
ler emeklerinin karşılığını alamıyorken 
böyle bir bedeli kameralar önünde açık-
layabilmek kolay bir meziyet olmasa 
gerek. Ama onlar utanmıyor, hükümet 
olarak her daim işçilerimizi korumaya 
devam ettik, devam edeceğiz derken 
ne kadar samimi olduklarını artık so-
kak gayet iyi biliyor. Dolar almış başını 
gitmiş euro desek aynı şekilde vatan-

daşı borçlarını ödeyemeyecek hale 
getirdiniz. Sarayınızda verdiğiniz lüks 
yemeklerde garibanın hakkını yediniz, 
işçinin alın terinin karşılığını vermedi-
niz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
haftalardır vatandaş için, işçi emekçi 
için asgari ücret 3.100 lira olsun diye 
mecliste mücadele verdik, kanun teklifi 
verdik. 10 Milyon asgari ücretli için siz 
bu bedeli nasıl reva görüyorsunuz? Bu 
bedel insanlık onuruna yakışmaz, bu 
bedel iktidarın ayıbıdır. Bu bedel tek 
adam rejiminin işçiye emekçiye verdiği 
önemi alenen gözler önüne sermekte-
dir. Bu bedel ne yazık ki kabul edilebilir 
değildir'' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Milletvekili Barış Karade-
niz  2021 yılı için açıklanan asgari ücret bedeli hakkında 
yazılı açıklamalarda bulundu. Karadeniz açıklanan rakamı 
‘’utanç bedeli’’ olarak yorumladı.

UTANÇ BEDELİ!

GAZETEMİZ 15. YILINDA..
 SİZİNLE DAHA GÜÇLÜYÜZ!...

 27 Aralık 2006 tarihinde 'Bizim 
Durağan ismi ile çıktığımız yayın hayatı-
mızda 2011 yılında aldığımız bir karar ve 
Basın İlan Kurumunun oluru ile 12 Ekim 
2011 tarihinden itibaren ‘ŞEHİR GAZETE-
Sİ’ ismi ile yayın hayatımıza devam ediyo-
ruz. 
 15 yıldır siz değerli okuyucularımı-
zın sesi olmak için mücadele ediyoruz.
 Sizden aldığımız güçle bu güne ka-

dar bir çok yolsuzluğun, vurdumduymazlı-
ğın üzerine gittik...  
 Sivil Toplum örgütlerinin siyasi 
partilerin sesi olduk.. Mazlumların, sesi 
çıkmayanların, ezilenlerin sesini duyur-
masına vesile olduk...
 15 yıldır  bizimle birlikte olan oku-
yucularımıza bu güne kadar gazetemize 
göstermiş oldukları ilgi ve alakaya teşek-
kür ediyoruz.... 

B i z  s i z in le  daha  güç lüyüz . . .
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ERDEMİN PENCERESİ

Herkese “Bitsin artık” dedirten 2020 def-
terini kapatmak üzereyiz. İnsanlara ‘2020 
yılı nasıl geçti?’ diye sorsanız istisnasız 
herkes “Kara bir yıl” olarak nitelendirir. 
Dünyayı etkisi altına alan pandeminin yanı 
sıra yıl boyunca yangın, deprem ve kaza-
ların ardı arkası kesilmedi… 
Dünya geneline yayılmaya devam eden 
COVID-19 salgını hiç şüphesiz 2020’ye 
damgasını vuran felaketti. Tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde ve ilçemizde de virü-
se yakalanan insanlar oldu. Kimileri tedavi 
olup iyileşti, kimileri de hayatını kaybetti. 
Hastalarımıza şifalar, kaybettiklerimize 
rahmet diliyorum.
Dünya 2020 ile birlikte çalkantılı bir dö-
neme girdi. Avustralya’daki yangın fela-
ketiyle başlayan sene yüz yılda bir gelen 
küresel salgının yarattığı yıkımla devam 
etti. 2020’nin felaketlerinden Türkiye de 
kaçamadı; çığ düştü, depremler oldu, sel 
felaketleri, uçak kazası ve fabrikada patla-
ma yaşandı!
2019’un aralık ayında Çin’in Vuhan ken-
tinde ortaya çıkan virüs kısa süre içinde 
tüm dünyaya yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü, 
11 Mart 2020’de salgını pandemi ilan etti. 
Aynı tarihte Türkiye’de ilk vaka açıklan-
dı. Bugüne kadar 1,8 milyon kişi hayatını 
kaybetti. Salgını durdurmak adına alınan 
önlemler kapsamında Mart ve Nisan ay-
larında birçok ülkede kısıtlamaya gidildi.  
Sınırlar bir süreliğine de olsa kapatıldı, 
ekonomik faaliyetler yavaşlatıldı. Hatta 
durma noktasına geldi. Koronavirüs ile 
birlikte iş hayatı, eğitim, sosyal hayat da 
farklı bir boyut kazandı. İlişkiler uzaktan 
programlarla sürdürüldü. Online okumalar, 
eğitimler, toplantılarla süreci yönetmeye 
çalıştık. 
 Türkiye, 2020’de iki büyük depremle 
sarsıldı. 24 Ocak’ta Elazığ’da 6,8 ve 30 
Ekim’de ise İzmir’de 6,9 büyüklüğünde 
deprem oldu. Elazığ depreminde 40 kişi 
yaşamını yitirdi. İzmir depremindeyse 
Bayraklı ve Bornova ilçelerinde birçok bina 
yıkıldı. Günlerce süren arama kurtarma ça-

lışmalarının ardından 
116 kişinin hayatını 
kaybettiği açıklandı. Bu iki büyük depremin 
yanı sıra Bingöl’de 5,7 büyüklüğünde bir 
deprem oldu. 14 Haziran’daki depremde 
enkaz altında kalan bir güvenlik korucusu 
hayatını kaybetti. 21 kişi yaralandı. 
Van’ın Bahçesaray ilçesinde 4-5 Şubat 
tarihlerinde iki farklı çığ felaketi meyda-
na geldi. 4 Şubat’ta hareket halindeki bir 
minibüsün üzerine çığ düştü. Altı kişi sağ 
olarak kurtarıldı ancak beş kişi hayatını 
kaybetti. 5 Şubat’taysa arama kurtarma 
ekiplerine destek veren vatandaşların üze-
rine çığ düştü. Yaşanan felakette toplam 
41 kişi hayatını kaybetti. 
27 Şubat’ta Suriye Silahlı Kuvvetleri’nin İd-
lib şehrinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı 
tabura düzenlediği hava saldırısı sonucun-
da 34 askerimiz şehit düştü. 32 askerimiz 
de yaralandı. Bu saldırının ardından Türki-
ye göçmenlere Avrupa kapılarını açtı. 
2020, ne yazık ki kadın cinayetlerinin de 
artarak devam ettiği bir yıl oldu. 2020’de 
bugüne kadar kayıtlara geçen en az 365 
kadın cinayeti işlendi. Tam bu cümlemi ta-
mamlamak üzereydim ki ajanslara Dr. Aylin 
Sözer’in katledildiği haberi düştü. Yani sayı 
her gün artıyor…
Felaketleri geri de bırakalım…
Umarım 2021 yılı ve sonraki yıllar 2020 
yılından daha kötü olmaz. Önümüzdeki 
yılların daha iyi olması bizlerin elindedir. 
İyi olması için önceliklerimiz “Maske-Me-
safe-Hijyen” olmalı… Çok sevdiğimiz bir 
insan dahi olsa sarılmayacağız, öpüşme-
yeceğiz ve mesafeyi koruyacağız. Hem 
kendimiz hem sevdiklerimiz için tedbirleri 
elden bırakmayacağız.
Son olarak, yaşanan bütün bu olumsuz-
luklara karşı iki çift sözüm olacak… Hayat 
gelip geçiyor. Siz siz olun sevdiklerinizi 
üzmeyin, onları ihmal etmeyin. Hiçbir şey 
için kalp kırmaya, sevdiklerinizi üzmeye 
değmez…
Sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, mutlu yıllara…

E-posta: erdeminpenceresi@sehirgazetesi.com

KARA BİR YIL

ZAYİİ...ZAYİİ...ZAYİİ...
Tarafımdan Durağan Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan almış 
olduğum ZS 397751 ile başlayan ZS 397800 ile biten seri no’lu 
1 cilt faturamı kaybettim.   HÜKÜMSÜZDÜR
         FEYYAZ SARI
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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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 Sektörün öncü müzik şirketlerinden Doğan Music 
Company (DMC), Sinoplu müzik yapımcısı Cem Başaran 
Aksan'ın prodüktörlüğünü yaptığı iki müzik yapımına Altın 
Plak gönderdi. 
 DMC'nin her yıl sonu Dijital Marketing verilerine 
göre Altın Plak gönderdiği listede Dark'n Dark Music etiketi 
ile yayınlanan, Ece Mumay - Galaksi ve Ahsen Almaz 
feat. Hüseyin Mehmedoğlu - Ah Sensiz Olmaz şarkılarının 
prodüktörlüğünü yapan Aksan, başarısını sosyal medya 
hesaplarından paylaştı.
 Cem Başaran Aksan imzası bulunan şarkılardan 
bazıları; Fatih Bulut - Uykular Haram Oldu, Tuğçe Kademir 
- Bu Benim Öyküm, Günay Aksoy - Heryer Karanlık, Zehra 
Gülüç - Cennetten Çiçek.

SİNOPLU YAPIMCIYA ALTIN PLAK...
Sinoplu müzik yapımcısı Cem Başaran Ak-
san'ın prodüktörlüğünü yaptığı iki müzik 
yapımına altın plak...

ZAYİİ...ZAYİİ...ZAYİİ...
Adıma düzenlenmiş; 
Taşıma irsaliyesi: 
SERİ: A 0002001 - 002050(1 Cilt), SERİ: A  002151 -002200 (1 Cilt)
Fatura:
SERİ A:51951 -52000(1 cilt), 520001 - 52050(1 cilt), 51451 - 51900(9 cilt), 
14401-14450(1cilt), 14601 -14800(3 cilt), 
Yolcu Taşıma Bileti:
SERİ:A  25101 -25350(5 cilt), 25401-25450(1 cilt) olmak üzere yukarıdaki seri nolu 
Taşıma irsaliyesi, Fatura ve yolcu taşıma biletinin ciltlerini kaybettim.  
HÜKÜMSÜZDÜR
       MUSTAFA YÜCEL ÖZDEMİR

Ülkemizde mevzuat 
hükümleri uyarınca 

yayınlanan resmi ilan-
ların, fikir ve görüş farkı 
aramaksızın 195 Sayılı 
Kanunun verdiği yetkiyle 
gazetelerde yayınına 
aracılık eden Basın 
İlan Kurumu, teknolojik 
gelişmeler doğrultusunda 
resmi ilanları ilan.gov.tr 
internet sitesi ile elektro-
nik ortama taşımıştı.
 Kurum Genel 
Kurulunca daha önce 
kabul edilen Resmî İlan 
ve Reklamlar ile Bunla-
rı Yayınlayacak Süreli 
Yayınlar Yönetmeliği ile 
resmi ilanların, yayınla-
ma hakkı olan gazetele-
rin internet sitelerinde de 
duyurulması zorunluluk 
haline gelmişti. Resmi 
ilanların gazeteler ve ga-
zetelerin internet sitele-
rinde dijital pano (widget) 
uygulaması üzerinden 
duyurulmasıyla resmi 
ilanların daha geniş 
kitlelere ulaştırılması, he-
def kitle ve kamuoyuna 
etkili bir şekilde şeffaflık 
prensibi çerçevesinde 
duyurulması ve özellikle 
ihale süreçlerinde reka-
bet ortamının sağlanma-
sı hedeflendi.
 Resmi ilanların 
asli yayın mecrası gaze-
teler olmasına karşılık, 
Basın İlan Kurumu tara-
fından resmi ilanların dijital ortamda duyurulma-
sını sağlayan Kurumun ilan portalı ilan.gov.tr, 195 
Sayılı Kanunun 29. maddesi kapsamındaki resmi 
ilanlar arasında yer alan 2004 sayılı İcra ve İflas 
Kanununun 288. maddesinde belirtilen konkor-
dato ve mühlet ilanları ile çeşitli yönetmeliklerle 
çevrimiçi ortamda duyurulması gereken ilanlar 
için yeni bir yayın mecrası haline geldi.

Resmi ilan ve reklamlar, elektronik or-
tamda etkin bir şekilde duyuruluyor

 Bunun üzerine Kurum Genel Kurulunca 
alınan kararlarla, gazeteler, resmi ilan sistemi içe-
risinde devam ederken, yapılan tüm bu değişiklik-
lerdeki amaç, gazeteleri resmi ilan mekanizması 
dışında bırakmak yerine teknolojik gelişmeler de 
gözetilerek mevcut sistemin muhafazası ile birlik-
te gazeteleri geleceğe hazırlamak olarak belirlen-
di.

 İletişim ve teknoloji alanlarında yaşanan 
gelişmeler ışığında resmi ilan ve reklamların 
elektronik ortamda etkin bir şekilde duyurulması 
ve Kurum olarak elektronik ortamın sağladığı 
kolaylıklardan ve fırsatlardan yararlanılması bağ-
lamında kabul edilen Yönetmelik, Kurumun resmi 
ilanların daha çok kişiye ulaştırılması hedefinde 
önemli bir adım olacak.
 Basın İlan Kurumu ilan portalı, gazeteler-
de ve elektronik ortamda yayınlatılan resmi ilanla-
rı tek çatı altında toplayarak resmi ilanlarla alakalı 
farkındalık oluşturmakta ve resmi ilan yayınının 
asıl gayelerinden biri olan kamuoyuna duyurul-
ma hedefinin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol 
üstleniyor. Yaygın, bölgesel ve yerel gazetelerde 
Basın İlan Kurumu aracılığıyla 81 ilde yayınlatılan 
yüzlerce resmi ilan, gazeteler ve aynı gazetelerin 
çevrimiçi yayınlarında ve Kurumun ilan portalı 
ilan.gov.tr’de yayınlatılmaktadır.

Bütün ilanlar ilan.gov.tr 
havuzunda..
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Durağan İlçe J.K.lığı sorumluluk 
bölgesinde faaliyet gösteren bir 

akaryakıt istasyonunda 21 Aralık’ta 
meydana gelen hırsızlık ve yağma 
olayı sonrası jandarmanın  ısrarlı 
takibi sonucu şüpheliler yakalanarak 
adalete teslim edildi. 
  21 Aralık’ta gece saat 02.20 
sıralarında ellerindeki silahla  benzin 
istasyonunda görevli şahıstan bir mik-
tar para ve cep telefonu gasp eden 
şüpheliler kayıplara karışmıştı. Yapı-
lan araştırmalarda şüpheli şahısların 
iki kişi oldukları, yüzlerini maske ile 
gizledikleri tespit edildikten sonra  Du-
rağan İlçe J.K.hğı, İstihbarat ve KOM 
Şube Müdürlükleri ile Jandarma Suç 
Araştırma Timi (JASAT) tarafından 
yapılan takip sonucunda şüphelilerin 
Durağan ilçesine bağlı bir köyde ika-
met ettikleri tespit edildi.  Adli makam-
lardan alınan arama kararı ile şüpheli 

şahısların 
ev ve ek-
lentilerinde 
yapılan 
aramalar-
da, suçta 
kullanılan 
iki adet 
maske, iki 
tüfek, bir 
sırt çantası, 
iki cep tele-
fonu, gasp 
edilen cep 
telefonu, 
gasp edilen 
para ele ge-
çirildi.  Şüpheli şahısların 22 Aralık’ta 
da ikametlerine yakın bir köyde evden  
yapılan hırsızlık olayının failleri oldu-
ğu anlaşıldı. Yapılan detaylı inceleme-
lerde söz konusu evden çalınan bir 

adet tüfekte şüphelilerin ev aramasın-
da ele geçirildi. Şüpheli şahıslar sevk 
edildikleri adli makamlarca tutuklana-
rak cezaevine gönderildi. 

SOYDULAR- GASP ETTİLER YAKAYI ELE 
VERMEKTEN KURTULAMADILAR!

Durağan Esnaf ve Sa-
natkarlar ve Ulaştırma 
Hizmetleri Odası Başkanı 
Necati Topçu esnaflara ve 
tacirlere verilecek destek-
lerde başvuruların başla-
dığını ifade ederek; “baş-
vurular sadece e-devlet 
üzerinde yapılabilmek-
tedir. Belirli esnaf grubu-
na verilecek destekler, 
nace kodları ile belir-
lenmiş olup bu gruptaki 
meslekler destekten faydalanabi-
lecektir. Destek verilecek meslek 
grubundaysanız destek başvurula-
rı 30 Aralık Çarşamba günü başla-
mış olup 10 
gün süre ile 8 
Ocak 2021 ta-
rihine devam 
e d e c e k t i r . 
Online baş-
vuruda ya-
şanabilecek 
yoğunluğun 
hizmet erişi-
mine engel 
olmaması için 
destek tale-
binde buluna-

cak esnaflarımız TC kimlik numara-
sının son hanesine göre başvuruda 
bulunacaktır. Buna göre kimlik nu-
marasının son hanesi 0 olanlar 30 

Aralık, 2 olanlar31 Aralık, 4 
olanlar 1 Ocak, 6 olanlar 2 
Ocak, 8 olanlar ise 3 Ocak 
tarihinden de başvuracak-
lardır. 4 ile 8 Ocak tarihleri 
arasında ise destek alabile-
cek tüm esnaf grubu başvu-
rabilir” dedi. 

FAİZ İNDİRİMİNDEN DE 
FAYDALANIN!
202 sayılı Cumhurbaşkanı ka-
rarnamesi ile  esnaflara faiz 
kolaylığı getirildiğini belirten 

Topçu; “Karar kapsamında, 
Halkbank tarafından Esnaf 
ve Sanatkarlar Kredi ve Ke-
falet Kooperatifleri (ESKKK) 
kefaletiyle veya doğrudan 
esnaf ve sanatkarlara kul-
landırılmış olup, bakiyesi 
2021’e devreden krediler ile 
1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 
döneminde (bu tarihler da-
hil) bankacılık usul ve esas-
ları çerçevesinde Türkiye 
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 

ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri 
Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı 
bölge birliklerine ortak olan ESK-
KK’lar kefaletiyle veya ESKKK’ların 
kefaleti olmaksızın, bankaca doğru-
dan esnaf ve sanatkarlara kullan-
dırılacak kredilere 1 Ocak 2021-31 
Aralık 2021 döneminde (bu tarihler 
dahil) geçerli olmak üzere faiz indi-
rimi uygulanacak .
  Esnaflarımız bu fırsattan da 
yararlanabilir. Esnaf ve sanatkarla-
rın finansman ihtiyaçlarının uygun 
koşullarda karşılanmasını amaçla-
yan karar 1 Ocak 2021’de yürürlüğe 
girecek” dedi.

DESTEK KAPSAMINDAYSANIZ BAŞVURUN!

En gEvEzE kuş ümitdir. kalbimizdE hiç susmaz.

Haber: Gülcan EKER

Sinoplu İş 
Adamları 
Derneği 

yönetim kurulu 
toplantısı Genel 
Başkan Turgay 
Öztürk'ün Kartal'da 
bulunan İntia Flash 
Şirketler Gurubu 
Genel Müdürlü-
ğünde gerçekleşti. 
Toplantı da izinli ve 
il dışında olanların 
dışında tam kadro katılım sağlanırken 
önemli istişarelerde bulunularak yapılan 
çalışmalar ve önümüzdeki süreçte plan-
lanan çalışmalar masaya yatırıldı. Yeni 
Üye Komisyon Başkanı ve SİAD Genel 
Başkan Yardımcısı Adem Öztürk'ün yeni 
katılımlarla ilgili olarak kısa bir bilgilen-
dirmede bulunduğu toplantıda Çocuklar 
Üşümesin sosyal sorumluluk projesinin 
hayata geçirilmesine karar verildi. Buna 
göre bot ve monttan oluşacak olan giy-
siler Sinop ve ilçelerinde ihtiyaç sahibi 
çocuklara ulaştırılacak.   
  SİAD TV'nin de 15 gün içinde 
açılarak Sinop ve iş dünyasına hizmet 
vermeye başlayacağı bilgisi yönetim 
kurulu ile paylaşıldı. 
 Toplantı sonunda bir açıklama 

yapan SİAD Genel Başkanı Turgay 
Öztürk Pandemi dolayısıyla bir çok fa-
aliyet ve planlamayı ertelemek zorunda 
kaldıklarını kaydederek mevcut proje-
lere ağırlık verdiklerini  ve bu dönemde 
üyeler arasında dayanışma ve yardım-
laşmanın önemine değindi. Sinop'a 
ve Sinoplu hemşehrilerimize duyarsız 
kalamazdık diyen Genel Başkan Turgay 
Öztürk Çocuklar Üşümesin projesi ile de 
Sinop'ta bulunan ihtiyaç sahibi çocukla-
ra destek olacaklarını belirtti. Çalışma-
larda kendisine verdiği destek için yö-
netim kurulu ve SİAD ailesine teşekkür 
eden Genel Başkan Turgay ÖZTÜRK 
bugüne kadar olduğu gibi bundan son-
rada Sinop ve iş dünyası için el ele birlik 
beraberlik içinde çalışmalar yapmaya 
devam edeceklerini kaydetti

Sinop Valiliği tarafından, İçişleri Bakanlı-
ğınca 81 il valiliğine gönderilen yılbaşın-
da uygulanacak sokağa çıkma kısıtla-
malarıyla ilgili ek genelge kapsamında 
denetimlerin artırılacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Vali-
liğine yılbaşında uygulanacak sokağa 
çıkma kısıtlamalarıyla ilgili ek genelge 
gönderdi. Genelgede hafta sonları 
uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 
bu hafta içi yılbaşı akşamını da kapsa-
yacak şekilde 31 Aralık 2020 Perşembe 
günü saat 21.00’den 4 Ocak 2021 Pa-

zartesi günü saat 05.00’e kadar uygula-
nacağı hatırlatıldı.

Yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonra-
sında Kovid-19 tedbirleri, genel güvenlik 
ve asayiş uygulamaları, terör örgütle-
rinin faaliyetlerine yönelik tedbirler ile 
trafik tedbirlerine ilişkin alınması gere-
ken önlemler belirlenerek vali ve kay-
makamların koordinasyonunda başta 
kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili diğer 
birimler tarafından gerekli hazırlıkların 
yapılması konusunda talimatı verildiği 
belirtildi.

SİAD OLAĞAN YÖNETİM KURULU 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yılbaşında Denetimler Sıkı Tutulacak

Haber : Şükrü YILDIRIM

İnsanlık adına felaketleri yaşadığımız, gelecek adına 
umutsuzluğa kapıldığımız bir yılı geride bırakıyoruz.

Yeni yılın umut, sağlık ve huzurla gelmesi dileği ile .... 

“En geveze kuş ümitdir. Kalbimizde hiç susmaz.”
                                                   Cenap Şehabettin
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SON SÖZ

 Yeni bir yılın arefesindeyiz..
 2020’de umutlarla güzel dilekle gelmişti.
 Ama 2020 ile birlikte dünya yeni bir düzenin 
yeni çağın başlangıcı da olmuştu..
  İletişim ve empati yoksunu liderlerin kişile-
rin ya da grupların hırsları ile boğuşurken bir 
de yıktığımız insanoğlu’ndan başkasına ya-
şama hakkı tanımadığımız dünya da ekolojik 
dengenin  bozulması ile yeni hastalıklarla ta-
nıştık..
 Teknolojinin en üst seviyesinde olmamıza 
karşılık tüm dünyayı saran COVİD 19 vete-
rinerlerin bildiği ama insanların ise yeni ta-
nıştığı virüs yaşamı, ekonomileri ve tüm alış-
kanlıklarımızı kökten değiştirdi. İnsanlığı eve 
kapatan, kapanamayan devletleri ise salgınla 
tehdit eden  vefat ve vaka sayıları ile insanlığı 
meşgul eden VİRÜS efendi 2020’nin en çok 
konuşulan en çok korkulanı olmuştu…
 İnsanlık 2020 öncesi; savaşları, trajedileri 
iklim değişikliğini ve de gelişmiş, gelişmek-
te olan ülkeleri tasnif ederken 2020’de  CO-
VİD’li, COVİD siz  testli, testsiz yeni bir yaşam 
şekli ile tanışmıştı. Tüm insanlığı etkileyen 
ve gelecekte de uzun bir süre gündemimizi 
meşgul edecek olan bu salgına kimi zaman 
bilim adamları, kimi zaman kâhinler, kimi za-
man küresel güçler konuşulsa da yürekleri ya-
kan, sevdiklerimizi alıp giden COVİD gerçeği 
karşısında insanlığın düştüğü çaresizlik tek 
gerçeğin bilimsel çalışmalar olduğunu bir kez 
daha gösterdi. ‘İlim Çin’de dahi olsa gidip alı-
nız’ diyen bir dinin mensupları olarak bu gün 
aşı karşıtları, ya da farklı senaryolarla insanı-
mızı tedirgin eden açıklamalar doğru değildir. 
İnsanlık ne yalnız başına yürünülen yol, ne 
de vazgeçilecek bir değerdir. Dünyanın ha-
kimi de olsanız, mücadele etmedikçe insan-
lığın geleceğine ışık tutmadıkça,  konuşma ile 
devran döndürmeye kalktıkça şu kısa ömürde 
sadece sevdiklerinizi üzer gidenin arkasından 
gözyaşı dökersiniz. Önemli olan insan olmak 
insani değerlere hukuka ve bilime sahip çıka-
rak geleceğe hazırlanmaktır. Bu gün aşı ile il-
gili olarak kendi aşılarımız olmadıkça geçmiş-
te yaşanılan sıtma tifo vb.  salgın hastalıklarla 
mücadele eden bilim  adamları nasıl bu gün 
o salgınları tehdit olmaktan çıkardıysa yine 
umudumuz aşılar ve onların geliştirilmesine 
bağlı olduğumuzu unutmamamızdan geçiyor. 
2020’de başlayan 2021’e girerken umut ile 
aşıladığımız umut ile geleceğe yöneldiğimiz 
sağlıkla tanışmamıza vesile olmasını diliyo-
rum. Tüm insanlığın bu beladan kurtularak 
yeryüzünde tek yaşamadığımızı, her canlıya 
yaşama hakkı vermemiz gerektiğini, toprağı-
na, iklimine sahip çıkmamız gerektiğini bir kez 
daha ilahi adalet bizlere öğretmiş bulunuyor. 
2021’in başta sağlık, huzur ve iklimin öne-
mini kavramış değişen iklim koşularının 
yaşamı tehdit ettiğini algılayan ve küresel 
ölçekte bir değişimin başladığı yıl olması-
nı diliyorum. Sağlık ve mutluluk dolu nice 
yıllara…  

GAZETEMİZ 15. YILINDA.... 
SİZLERİN SESİ OLMAYA DEVAM 

EDECEĞİZ...
Gazetemiz 27 Aralık 2006 tarihinde ‘Bizim Du-
rağan’ ismi ile kurulmuştu. 2011 yılında Basın 

ilan Kurumu’nun oluru 
ile ismini ‘Sinop Şehir 
Gazetesi’ olarak de-
ğiştiren ve 15 yıldır bu 
isimle okuyucularının karşısına çıkan gazete-
miz bu süreçte siz değerli okurları ile bir gönül 
bağı kurmuş ve sizlerin desteği ile bu günlere 
kadar gelmiştir. 
 2011 yılında gazetemizin ismi şehir gaze-
tesi olarak değiştiğinde köşemde şu satırları 
kaleme almıştım;
 “Biz kendimizin sesi olarak değil bizi 
biz eden insanımızın sesi olmak adına her 
görüşe ve düşünceye açık olarak yayın ha-
yatımıza yeni bir soluk, yeni bir heyecan 
katmanın peşindeyiz. Sizlerde görüş ve 
düşüncelerinizle bu yolculuğumuzda bize 
iştirak edeceğinize inancım sonsuzdur.
 Zaman zaman bizi eleştirenler hatta ağır 
galvanizli küfürler savuranlarda bir gün hak-
sızlığa uğradığında bu kapıyı çalıp ezilmiş-
liklerine çare olmamızı isteyecek olanlardır. 
Çünkü dün; iktidar olmadıklarında bu kapıyı 
çalmışlar en ağır eleştirileri bizim aracılığı-
mızla gündeme taşımış, kamuoyu yaratmış 
haksızlıkların giderilmesine vesile olmuşlar-
dır. ...............................
 İşte burada seçici davranmak bireysel 
değil, toplumsal olaylara ışık tutmak basın 
çalışanının en temel görevidir.
 Basın hiçbir zaman iktidarla yanyana yü-
rüyemez! Bir ülkede basın iktidar ile yanyana 
yürümeye başlamışsa o ülkede iktidar tara-
fından basın baskı altına alınmaya, demok-
rasi rafa kalkmaya başlamış demektir Çünkü; 
basın mensubuna ya da basına gelen bilgiler 
genelde iktidarla arası iyi olmayan ya da ikti-
dar tarafından ezildiğini, haksızlığa uğradığını 
düşünen bürokrat ile, hizmet alamadığını be-
lirten vatandaş tarafından olur, işte bu bilgiler 
eleştirilmekten hoşlanmayan ve yaptıklarının 
gizli kapılar ardında kalmasını isteyen iktidar 
tarafından başına atadığı kurumun bürokratı 
üzerinden basına, baskı aracı olarak dön-
meye başlar. Yasalar keyfiyetle uygulanır. 
..................
 Alınan ahlar, işinden edilen vatandaşlar, 
bir gün iktidar olduklarında aynı sopa ile 
sizi kovaladıklarında sizin de sığınacağı-
nız tek liman kamuoyu oluşturmak adına 
basın olacaktır. Ve biz yine ne yaptığınıza 
bakmaksızın ve kimin iktidar olduğuna al-
dırmadan sizin haklı davanızın kamuoyuna 
yansımasına vesile olmaya devam edece-
ğiz. Şehir yol aldı. Bu şehre ışık gerek, bu 
şehre kaynak gerek... Kaynakta, ışıkta siz 
değerli okuyucularımız ve aydın insanları-
mız olacaktır” demiştik.
 Bu gün ülkemizde basının ne kadar önemli 
olduğu  bir kez daha görülmüştür. Ülke-
mizde cezaevinde yatan, işsiz kalan, çok 
sayıda iletişim fakültesinin her yıl binlerce 
mezun verdiği ülkemizde  basın emekçileri 
açısından kapanan gazete ve televizyon-
larda  gidişatımız açısından umut verici 
değildir. 
 Biz bundan böyle de yine kamuoyunun sesi 
olmaya, siyasi partilerin,  sivil toplum örgüt-
lerinin, konuşup derdini anlatmak isteyenlerin 
sesi olmaya devam edeceğiz... 

2020 SALGINLA, 2021 AŞI İLE GELDİ...

Sinop’a 17 Yeni Hekim Atandı...
uzman hekim, 42 pratisyen hekim ve 8 diş hekimi 
olmak üzere toplam 82 hekimin göreve başlaması-
nın yanı sıra 23 hemşire, 6 ebe, 14 sağlık memuru, 
7 sağlık teknikleri, 2 psikolog, 11 diğer unvanlar-
da olmak üzere toplam 63 sağlık personelinin de 
göreve başladığını hatırlattı. Maviş, Türkiye geneli 
KPSS yerleştirmesiyle Sinop il ve ilçelerine atama-
sı yapılan 32 yardımcı sağlık personelinin de Ocak 
ayı içinde sağlık ordusuna katılacaklarını ifade etti.

Hastane Hizmet Rolleri Yükseltildi
Dr. Maviş, 2020 yılı 
içinde Sinop Atatürk 
Hastanesinin B gru-
bundan A2 seviye-
sine, Boyabat 75. 
Yıl Devlet Hastane-
sinin C Grubundan 
B Grubuna rolünün 
yükseltilmesiyle sağ-
lık hizmetleri, hekim 
sayısı ve yardımcı 
personel sayısında 
önemli iyileştirmelerin gerçekleştiğini dile getirdi. 
Maviş, merkez ve ilçelerde yoğun bakım yatak ka-
pasitesinin artırılarak yoğun bakım yatak sayısının 
114’e çıkarıldığını, Sinop genelinde hali hazırda 
var olan 660 yatak kapasitesinin, toplam 770’e 
ulaşacağını bildirdi.
Yeni Sağlık Merkezleri
AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Gerze 
TSM ASM ve 112 ASHİ’nin Nisan Ayında hizmet 
vermeye başladığını, Dikmen Entegre Sağlık 
Merkezinin tamamlandığını, geçici kabulünün ya-
pılarak taşınma aşamasında olduğunu, Dikmen 
Entegre Sağlık Merkezinin hizmete alınmasıyla 
röntgen, laboratuvar ve diş hizmetlerinin de veri-

leceğini belirtti. Türkeli TSM+ASM+112 ASHİ’nin 
yapımının %32 seviyelerine ulaştığını söyleyen 
Maviş, Durağan TSM+ASM+112 ASHİ’nin yapımı-
nın %44 seviyesine ulaştığını, Saraydüzü Entegre 
Sağlık Merkezi’nin fiziki gerçekleşme seviyesinin 
ise %65’lerde olduğunu ifade etti.

Yeni Hastaneler
Boyabat, Ayancık, Durağan ilçeleri ile Sinop Mer-
kezde yapılan yeni hastanelerin hizmete sunulma-
sıyla vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti veril-

diğini kaydeden Nazım 
Maviş, Erfelek Entegre 
Devlet Hastanesi’nin 
yapım ihalesinin ger-
çekleştirildiğini belir-
terek, sözleşme imza-
lanması ve yer teslimi 
çalışmalarının en kısa 
sürede tamamlanaca-
ğını, Türkeli Yeni Dev-
let Hastanesi’nin de 
proje çalışmalarının 

hızla devam ettiğini açıkladı.

İşbirliği ve Fedakarlık Başarı Getirdi
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve 
Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, vatandaşların 
ihtiyaç duydukları sağlık hizmetinin kalitesinin ar-
tırılmasında çıtayı her geçen gün artırdıklarını be-
lirterek, “Hizmete sunulan büyük ve modern sağlık 
yatırımlarımızın ardından, doktor açığının tamam-
lanmasında İl Başkanımız Uğur Giresun ve il teşki-
latımızla beraber yürüttüğümüz gayretlerimiz süre-
cek. Bu kapsamda sağlık ve filyasyon hizmetlerini 
özveriyle sürdüren sağlık çalışanlarımıza teşekkür 
ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“Şehrinizden Haberiniz Olsun..”

MATBAA 
HİZMETLERİ...

KAŞE
DAVETİYE 
BROŞÜR

BAŞ SAĞLIĞI
İlçemizin değerli esnaflarından 

eski belediye meclis üyesi 
sayın Hüseyin DEDE ve 

 Mehmet DEDE’nin babaları 

 ALİ DEDE’yi
Kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

 Başta kederli ailesi, yakınları ve 
sevenlerine

 başsağlığı dileklerimizi iletiyor
 merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz. 

RUHU ŞAD, MEKANI CENNET OLSUN... 

MUSTAFA EKER
CHP DURAĞAN İLÇE BAŞKANI


